
Zápisnica  
 

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

 
 
 
miesto konania :  poslanecká kancelária Žiar nad Hronom 
čas konania :  05.04.2011 o 16.00 hod. 
 
predseda komisie : Mgr. Norbert NAGY  
 
prítomní :  dľa prezenčnej listiny  
ospravedlnení : dľa prezenčnej listiny 
    
 
Priebeh rokovania komisie: 
 
Program : 
 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 

2. Návrh odporúčania  úpravy základných dokumentov  MŠK Žiar nad  Hronom, spol.  

s r.o. 

3. Rôzne  

 
 Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Norbert Nagy.  
 
K bodu 2 
Návrh odporúčania  úpravy základných dokumentov  MŠK Žiar nad  Hronom, spol.  s r.o. 

 
1.    Zracionalizovať  Organizačnú štruktúru  MŠK  Žiar nad Hronom, spol. s r.o.,  za účelom 
zefektívnenia činnosti klubov realizujúcich výkonnostný organizovaný šport, s podmienkou 
zachovania mestskej podpory masového a rekreačného organizovaného športu.  
 
2.    Sprehľadniť a zreálniť vznik, evidenciu a zánik  členstva v športových kluboch MŠK. 
 
3.    Určiť povinnosť platenia klubového príspevku všetkým členom športových klubov 
a zároveň vytvoriť systém výhod vyplývajúcich z členstva v MŠK. 
 
4.    Umožniť všetkým členom športových klubov podieľať sa na činnosti jednotlivých klubov 
tým, že aj členovia klubu do 18 rokov  budú mať hlasovacie právo prostredníctvom 
zákonného zástupcu. 
 
5.    Vytvoriť  priamu zodpovednosť športového klubu voči sponzorom, mestu a rodičom 
formou voľby prezidenta športového klubu prostredníctvom zástupcov delegovaných 
sponzormi a  mestom a zvoleným zástupcom rodičov. 
 
 
6.    Určiť povinnosť prezidentovi športového klubu vytvoriť a zabezpečiť činnosť povinných 
orgánov klubu:                                                                                                                                                                        
a)   Výkonnej  rady /VR/, ako výkonného  a riadiaceho orgánu  klubu,  
b)   Trénerskej  rady /TR/, ako poradného, odborno-metodického orgánu  klubu. 
 



7.    Vypracovať  štatúty povinných orgánov športového klubu , VR aj TR, s jasne určenými 
úlohami, kompetenciami a členstvom v týchto orgánoch. Prezident klubu, predseda TR 
a rodičmi na členskej schôdzi zvolený zástupca,  povinní členovia VR. Všetci aktívni tréneri 
a asistenti trénerov povinní členovia TR. 
 
 
8.    Sprehľadniť  činnosť  športových klubov určením povinnosti prezidentovi klubu vytvoriť  
a pravidelne aktualizovať  povinnú internetovú stránku.  
 
9.   Určiť povinnosť  vytvárania zápisníc z VR a TR, ktorými sa interné klubové predpisy, 
rozhodnutia a normy stávajú záväznými až po odsúhlasení  konateľom  MŠK. 
 
  
     Členovia komisie diskutovali k jednotlivým bodom k návrhu úprav základných dokumentov 
MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
 
 
Uznesenie č. 5/2011 
Komisia  
1. schvaľuje predložený návrh 
2. odporúča predsedovi komisie  
zvolať pracovné stretnutie za účasti spoločníkov MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. a členov 
komisie.  
Termín stretnutia bude dodatočne určený. 
 
 

 
 
     Mgr. Norbert Nagy predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním sa prítomným za 
účasť.  
 
 
 
 
 
        Mgr. Norbert NAGY 
          predseda komisie 
 
 
 
06.04.2011 
Zapísal: Ján ŽIAK  
 
  


