
Zápisnica  
 

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

 
 
 
miesto konania :  poslanecká kancelária Žiar nad Hronom 
čas konania :  10.03.2011 o 16.00 hod. 
 
predseda komisie : Mgr. Norbert NAGY  
 
prítomní :  dľa prezenčnej listiny  
ospravedlnení : dľa prezenčnej listiny 
    
 
 
Priebeh rokovania komisie: 
 
k bodu 1)  
 
 Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Norbert Nagy.  
  
Program : 
 

1. Otvorenie úvodného zasadnutia komisie 

2. Informácia konateľa  MŠK o štruktúre, základných dokumentoch, financovaní 

a momentálnej       situácii v Mestskom športovom klube Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 

3. Informácia prezidentov klubov o situácii v kluboch: aikido klub, atletický klub, 

basketbalový klub, cyklistický klub, futbalový klub, karate klub, kulturistický klub, klub 

RTVŠ 

4. Informácia prezidentov klubov o situácii v kluboch: klub slovenských turistov, klub 

športového rybárstva, klub vodáctva a raftingu, plavecký klub, stolnotenisový klub, 

športovo strelecký klub, tenisový klub, volejbalový klub 

5. Rôzne, diskusia  

 
  
k bodu 2)  
 
Informácia konateľa  MŠK o štruktúre, základných dokumentoch, financovaní 

a momentálnej  situácii v Mestskom športovom klube Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 

Informáciu podal p. Ján Žiak, konateľ spoločnosti. Oboznámil prítomných členov komisie 
s organizačnou štruktúrou spoločnosti, smernicami, s klubmi a ich členskou základňou, 
s financovaním MŠK od r. 2005 – 2010, dosiahnutými výsledkami za rok 2010 a finančným 
výhľadom spoločnosti pre rok 2011.  
Mesto ZH    – 82 985 € ( - 5000 € ) 
Slovalco, a.s. ZH   – 50 000 € 
Dalkia, a.s.    – 10 000 € 



Nemak Slovakia, s,r,o, – 12 000 € 
 
V závere konateľ spoločnosti poďakoval prezidentom športových klubov za prácu, ktorú 
vykonávajú vo svojom osobne voľne a bez nároku na finančnú odmenu. 
  

Uznesenie č. 1/2011 
Informáciu komisia vzala na vedomie 

 
 
 
k bodu 3,4)  
 
Informácia prezidentov klubov o situácii v kluboch: aikido klub, atletický klub, 

basketbalový klub, cyklistický klub, futbalový klub, karate klub, kulturistický klub, klub 

RTVŠ,  klub slovenských turistov, klub športového rybárstva, klub vodáctva a raftingu, 

plavecký klub, stolnotenisový klub, športovo strelecký klub, tenisový klub, volejbalový 

klub 

Komisia prizvala na zasadnutie komisie všetkých prezidentov športových klubov MŠK Žiar 
nad Hronom, spol. s r.o. Prezidenti klubov informovali členov komisie o súčasnej situácii 
v klube, o počte členov, o finančnom rozpočte, ale i o problémoch, ktoré sú v jednotlivých 
kluboch. 
 
Pripomienky klubov : 
 
Aikido 
* nízky záujem detí o cvičenie, nevyhovujúce priestory v MsKC – zateká 
Atletika 
* nemajú vlastné priestory 
Basketbal 
* problémy v športovej hale v zimnom období 
Cyklistika 
* neprítomný prezident klubu ( ani zástupca ) 
Futbal 
* rozpočet je výlučne pre mládežnícke kategórie 
Karate 
* dobrá spolupráca so IV. ZŠ   
Kulturisti 
* neprítomný prezident klubu ( ani zástupca ) 
RTVŠ 
* platia veľký prenájom za telocvične, bez príspevku od MŠK 
Turistika 
* bez príspevku od MŠK, podujatia KST z podporou mesta 
KŠR LRU – rybári  
* priestory : riešiť prostredníctvom MsZ 
KVR – vodáci 
* kosenie okolo lodenice – osloviť mesto o podporu, zvýšiť príspevok na Hronský vodácky 
maratón 
Plavci 
* prenájom plavárne za poplatok, z príspevku od MŠK im nezostane na činnosť klubu 
Stolný tenis 
* dobrá spolupráca s I. ZŠ 
Strelci 
*príspevok na zakúpenie strelecký stavov, vzduchoviek, terčov a brokov 



Tenis 
* využívajú kurty na plážovom kúpalisku 
Volejbal 
* nízky príspevok z MŠK na družstvá VK, podpora ženského volejbalu 
 
Uznesenie č.2/2011 
Komisia vzala informácie na vedomie. 
Na ďalšom zasadnutí sa bude komisia zaoberať s pripomienkami a návrhmi klubov na 
zlepšenie činnosti a spolupráce. 
 
 
k bodu 5)  Rôzne, diskusia  
 
* žiadosť Domeny Žiar nad Hronom o poskytnutie plavárne. Žiadosť bola pridelená na 

doriešenie p. Žiakovi. 

Uznesenie č. 3/2011 
Komisia vzala informácie na vedomie. 

 

 
     Mgr. Norbert Nagy predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním sa prítomným za 
účasť.  
 
 
 
Zapísal: Ján ŽIAK  
14.03.2011 
 


