
Zápisnica  
zo zasadnutia Komisie pre šport a mládež pri MsZ v Žiari nad Hronom 

 
 
miesto konania:   malá zasadačka MsÚ Žiar nad Hronom 
čas konania:    01.02.2012 o 16.30 hod. 
predseda komisie:  Ing. Peter Dubeň 
prítomní:   podľa prezenčnej listiny  
ospravedlnení:  podľa prezenčnej listiny 
Prizvaní, hostia:  Mgr. Peter Antal (zástupca primátora mesta a majoritný spoločník MŠK) 

MVDr. Igor Korbela (prezident volejbalového klubu) 
Jozef Štábel (poverený vedením basketbalového klubu) 
Ing. Miroslav Rybársky (prezident atletického klubu) 
Martin Baláž (konateľ futbalového klubu) 
Ing. Katarína Drienková (externý ekonóm MŚK) 
Ing. Emil Vozár (člen Dozornej rady MŠK a poslanec MsZ) 

 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení 
3. Prehodnotenie pripomienok prezidentov klubov k pripravovaným dokumentom MŠK (Organizačný 

poriadok - OP a Hospodárska smernica - HS) 
4. Rôzne 
5. Diskusia 
6. Záver 

Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Peter Dubeň, predseda komisie. Prítomných členov komisie oboznámil 
s programom rokovania komisie. 

Bod č. 2. 

Kontrola plnenia prijatých uznesení – Ing. Dube ň 

Komisia pre šport a mládež  
Berie na vedomie správu o kontrole plnenia prijatých uznesení. 

 
Uznesenie č. 1/2012 – splnené 
Uznesenie č. 2/2012 – splnené 
Uznesenie č. 3/2012 – v riešení (neprítomnosť gen. riaditeľa spoločnosti Slovalco - dovolenka) 

Bod č. 3. 

Prehodnotenie pripomienok prezidentov klubov k prip ravovaným dokumentom MŠK (Organiza čný 
poriadok a Hospodárska smernica) 

Komisia prerokovala jednotlivé pripomienky od športových klubov MŠK.  
Spolu bolo prerokovaných  25 podaných pripomienok, kde 15 krát vyhodnotila ako opodstatnené, 1 krát 
čiastočne a 9 krát ako neopodstatnené pripomienky. (viď príloha č.1) 
Z diskusie vyplynulo nasledujúce uznesenie: 
 
Uznesenie č. 4/2012 
Komisia pre šport a mládež  

Odporúča konateľovi MŠK zapracovať opodstatnené pripomienky do OP a HS a takto doplnený materiál 
predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie Valného zhromaždenia MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 

Hlasovanie:  
počet členov komisie 8 
prítomní 7 
ospravedlnení 1 ( MUDr. Rišňovský)  
za 6 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka, Ing. Uhrovič, MUDr. Kukolík,  
 p. Tomčáni ) 
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania 1 hlasov (p. Žiak) 

Ing. Peter Dubeň predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním sa prítomným za účasť. 
 
Zapísal: Ján ŽIAK       Ing. Peter DUBE Ň 
     06.02.2012          predseda komisie 



Priloha č.1 

Pripomienkovacie konanie ku zmenám v OP a HS MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. /17.1.-1.2.2012/ 
SUBJEKT PODANÁ PRIPOMIENKA STAV POSÚDENIA 

aikido bez pripomienok x 

atletika 1. OP - čl.IV. ods.1. - nie je popísaná zodpovednosť konateľa /napr. hľadanie sponzorov, zabezpečovanie finančných prostriedkov na sezónu od 1.1../ N 

 
2. OP - čl.V. - nie je popis, kto je to vedúci zamestnanec a čo je organizačný celok v rámci MŠK?... O 

 
3. OP - čl.IX. ods.1. - prezident klubu by mal byť oprávnený podpisovať v rámci svojho športového zväzu O 

 
4. OP - čl.IX. ods.9. pís.b) - konateľ nemôže odvolať prezidenta klubu, len na základe členskej schôdze ČO 

 
5. OP - Štatút VR a TR ...... N 

 
6. HS - čl.III. ods.7. pís. a)b) - povinnosť uzavretia havarijnej poistky pri použití vlastného motorového vozidla pre poskytnutie cestovných náhrad N 

 
7. HS - čl.III ods.8. a čl.VI. - ekonóm by mal informovať klub o stave hospodárenia priebežne a nie do 30 dní, ale 15 po skončení mesiaca N 

basketbal 1. OP - čl.VIII. ods.1. pís.h) - pojem etiketa nahradiť pojmom etika O 

 
2. OP - čl.IX. ods.2. - funkčné obdobie prezidenta by malo byť 3 a nie 5 ročné N 

 
3. OP - čl.IX. ods.6. - spresniť rozsah kompetencií prezidenta voči svojmu športového zväzu, určených a vymedzených pri menovaní do funkcie O 

 
4. OP - Štatút VR - v bode 3. vytvoriť prezidentovi klubu možnosť určiť viac členov VR, s hlasovacím právom alebo bez O 

 
5. OP - Štatút VR - v bode 10. pojem vytvorená nahradiť pojmom vyhotovená O 

 
6. OP - Štatút TR - v bode 7. dať šéftrénerovi len poradný hlas N 

 
7. HS - čl.III. ods.7. pís.c) upraviť vyúčtovanie stravného N 

cyklistika bez pripomienok x 

futbal bez pripomienok x 

karate bez pripomienok x 

kulturistika bez pripomienok x 

plávanie bez pripomienok x 

rtvš 1. HS - čl.III ods.5. pís.a) členský .príspevok by mal byť výnosom klubu O 
rybárstvo bez pripomienok x 

stolný tenis bez pripomienok x 

streľba bez pripomienok x 

tenis bez pripomienok x 

turistika 1. HS - čl.III ods.5. pís.a) členský príspevok by mal byť výnosom klubu O 
vodáctvo 1. HS - čl.III ods.5. pís.a) členský príspevok by mal byť výnosom klubu O 
volejbal 1. OP - čl.V. ods.1. pojem zamestnanec nahradiť relevantným ekvivalentom O 

 
2. OP - čl.VIII. ods.1. špecifikovať práva a povinnosti riadneho a čestného člena, čestné členstvo je formálny stav a vyjadrenie úcty O 

 
3. OP - čl.XI - určiť alternatívu zvolávania členskej schôdze O 

 
4. OP - čl.VIII. ods.1. pís.g) rozdielne práva členov.... O 

 
5. OP - čl.X.  neumožňuje členom klubu /čl. schôdzi/ podieľať sa na činnosti klubu... N 

 
6. OP - podpisovanie hráčskych zmlúv... N 

konateľ MŠK v OP rozšíriť a vymedziť širšie kompetencie prezidenta klubu formou splnomocnenia pri jeho menovaní  do funkcie O 
predseda KŠaM v Štatúte SpR v bode 3. vytvoriť možnosť byť členom aj sponzorom, podporujúcim klub O 
Vysvetlivky: 

     

Vyhodnotenie: 

     O Pripomienka je opodstatnená   

 

Opodstatnených pripomienok 15 

  ČO Pripomienka je čiastočne opodstatnená   

 

Čiastočne opodstatnených pripomienok 1 

  N Pripomienka je neopodstatnená   

 

Neopodstatnených pripomienok 9 

   


