
Zápisnica 

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

 

 

miesto konania:  zasadačka Mestského úradu v Žiari nad Hronom 

čas konania:   6.4.2022 o 15.00 hod. 

predseda komisie: Mgr. Norbert Nagy 

prítomní:  podľa prezenčnej listiny  

ospravedlnení: Ing. Rybársky  

Neprítomní:   

Prizvaní, hostia: Mgr. Peter Antal - ospravedlnený 

Mgr. Igor Rozenberg, PhD.,MBA, - ospravedlnený  

   Ing. Emil Vozár – ospravedlnený  

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 
2. Podpora seniorských kolektívnych športov v Žiari nad Hronom 
3. Rôzne 

 
 

Bod č. 1 

 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Norbert Nagy, predseda komisie. Privítal prítomných členov 

komisie  s konštatovaním, že na komisii sa zúčastnilo 10 celkového počtu 11 členov a komisia je uznášania 

schopná. 

 

Hlasovanie:  

počet členov komisie 11 

prítomní 10 

ospravedlnení 3 (Ing. Rybársky)                                                                           

Neprítomní:       

za 10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Páleník, 

Mgr. Fábry, Ing. Muha, Mgr. Baláž, p. Striežovský, p. Žiak, )     

proti 0  hlasov 

zdržal sa hlasovania  0 hlasov 

 

 

Bod č. 2 

Podpora seniorských kolektívnych športov v Žiari nad Hronom 

 

Predseda komisie Mgr. Nagy informoval členov komisie o spoločných stretnutiach prezidentov športových 

klubov za účasti za: 

VK MŠK – MVDr.- Korbela, p. Bieliková 

MBK MŠK – Mgr. Nagy 

HK MŠK – p. Baran 

FK Pohronie – Mgr. Igor Rozenberg, PhD. MBA  

konateľ spoločnosti MŠK Žiar nad Hronom p. Žiak 

 

Výsledkom stretnutí bola vzájomná dohoda medzi športovými klubmi o prerozdelení finančných prostriedkov 

pre seniorsky šport aj pre ďalšie roky z rozpočtu mesta z výšky poskytnutých prostriedkov nasledovne: 

Do výšky 100 tis. € v pomere: 

 25% - pre všetky športové kluby rovnako 

Nad 100 tis € v pomere: 

 Do 100 tis € - 25% pre všetky kluby rovnako a rozdiel od 100 tis € nasledovne: 



 20% - volejbal, basketbal 

 30% - futbal, hokej 

 

O výsledku vzájomnej dohody za účasti Mgr. Nagya a  p. Žiaka bol informovaný primátor mesta, ktorý 

informáciu o vzájomnej dohode medzi klubmi zobral na vedomie.  

O finančnej výške podpory sa primátor mesta pre tento rok záväzne nevyjadril, ale prisľúbil, že v predmetnej 

záležitosti sa stretne s ekonómom mesta. O výsledku bude Komisia pre šport a mládež pri MsZ informovaná. 

Do diskusie sa zapojili: 

MUDr. Kukolík, Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, p. Žiak 

 

Uznesenie č. 5/2022 

Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  

a/ schvaľuje 

návrh prerozdelenia finančných prostriedkov pre seniorsky šport v mesta Žiar nad Hronom 

 

Hlasovanie:  

počet členov komisie 11 

prítomní 10 

ospravedlnení 3 (Ing. Rybársky)                                                                           

Neprítomní:       

za 10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Páleník, 

Mgr. Fábry, Ing. Muha, Mgr. Baláž, p. Striežovský, p. Žiak, )     

proti 0  hlasov 

zdržal sa hlasovania  0 hlasov 

 

 

Bod č. 3 

Rôzne – záver 

 

- p. Žiak informoval  členov komisie, že v Správnej rade BK a MBK chýba zvolený zástupca za Komisiu 

športu a mládeže pri MsZ. V BK – mládež od r. 2021 a v BK – muži od septembra 2020. 

- ďalej p. Žiak požiadal komisiu o pomoc pri oslovení športovej osobnosti a jej účasti na podujatí 

ŠPORTOVEC MESTA 2020 a 2021, ktoré sa uskutoční 26.4.2022. 

 

 

Mgr. Norbert Nagy, predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním sa prítomným za účasť na 

zasadnutí komisie. 

 

 

 

 

Mgr. Norbert Nagy 

          predseda komisie 

 

 

 

21.04.2022 

Zapísal: Ján Žiak     


