
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:   15.06.2021 o 15.00 hod. 
predseda komisie: Mgr. Norbert Nagy 
prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
ospravedlnení: Ing. Rybársky, Mgr. Fábry 
Neprítomní:   
Prizvaní, hostia: Mgr. Igor Rozenberg, PhD. ,MBA,  
 Prezidenti športových klubov MŠK podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 

2. Správa o činnosti a hospodárení MŠK Žiar nad Hronom, spol. s  r.o. za rok 2020 

3. Správa o činnosti a hospodárení MŠK Žiar nad Hronom, o.z. za rok 2020 

4. Správa o činnosti a hospodárení FK POHRONIE, a.s. za rok 2020 

5. Správa o činnosti a hospodárení HK SPORTTREND spol. s  r.o. za rok 2020 

6. Informácie o činnosti športových klubov a ich plánov /Plavecký klub MŠK, HK MŠK, FK POHRONIE, 

iné kluby/ 

7. Informácia o rekonštrukciách športovísk v Žiari nad Hronom /plaváreň, športovisko gymnázia, iné 

športoviská/ 

8. Informácia o Kalendári športových podujatí v Žiari nad Hronom 2020 a 2021 

9. Informácia o oceňovaní športovcov mesta za rok 2019 a 2020 

10. 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 8 celkového počtu 11 členov a komisia je uznášania 
schopná. 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 8 
ospravedlnení 2                                                                           
Neprítomní:       
za 8 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Páleník, 

Mgr. Baláž, Ing., p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 2 
Správa o hospodárení a činnosti MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. z rok 2020                          

Správu o hospodárení a činnosti predložil p. Žiak, konateľ spoločnosti. 
Uznesenie č. 1/2021 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
informáciu o hospodárení a činnosti MŠK Žiar nad Hronom, spol. s  r.o.  
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 8 
ospravedlnení 2                                                                           
Neprítomní:       



za 8 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Páleník, 
Mgr. Baláž, Ing., p. Striežovský, p. Žiak, )     

proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 3 
Správa o hospodárení a činnosti MŠK Žiar nad Hronom – občianske združenie za rok 2020 

Správu o hospodárení a činnosti predložil p. Žiak, predseda združenia 
Uznesenie č. 2/2021 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
informáciu o hospodárení a činnosti MŠK Žiar nad Hronom, občianske združenie  
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 8 
ospravedlnení 2                                                                           
Neprítomní:       
za 8 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Páleník, 

Mgr. Baláž, Ing., p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 4 
Správa o hospodárení a činnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom, Dolná Ždaňa za rok 2020 

Správu o hospodárení a činnosti predložil Mgr. Igor Rozenberg, PhD. ,MBA, predseda predstavenstva FK 
Pohronie. 
Uznesenie č. 4/2021 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
informáciu o hospodárení a činnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom, Dolná Ždaňa  
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 8 
ospravedlnení 2                                                                           
Neprítomní:       
za 8 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Páleník, 

Mgr. Baláž, Ing., p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 5 

Správa o činnosti a hospodárení HK SPORTTREND spol. s r.o. za rok 2020 

Správu o činnosti predložil p. Grús, prezident HK.  
Správa neobsahovala hospodárenie klubu za rok 2020 a po diskusii k preloženému materiálu komisia 
odporúča HK Sporttrend do ďalšieho obdobia predkladať aj prehľad hospodárenia klubu. Hospodárenie 
klubu je potrebné predložiť na zasadnutie MsZ v mesiaci September 2021. 
 
 
Bod č. 6 

Informácie o činnosti športových klubov a ich plánov /Plavecký klub MŠK, HK MŠK, FK 

POHRONIE, iné kluby/ 

PLAVECKÝ KLUB  
Informáciu o činnosti a príprave nový súť. ročník podala PaedDr. Bartková  

 trénujú v Banskej Štiavnici 

 plánujú sústredenie v Štúrove 

 od septembra 2021 je pravdepodobné, že môžu nastať problémy s trénovaním, nakoľko KP 
v Banskej Štiavnici otvára na škole plavecké krúžky a okolité kryté plavárne (B. Štiavnica, Handlová) 
sú v rekonštrukcii. KP vo Zvolene a v Banskej Bystrici nemá voľné kapacity. 

 Predpoklad otvorenia KP v Žiari nad Hronom – september 2022 



 
 
HOKEJOVÝ KLUB 
Informáciu o činnosti a príprave nový súť. ročník podal p. Bitala 

 klub má ambíciu hrať I. ligu 

 bude štartovať v Slovenskom pohári 

 klub je farmou HKM Zvolen 
 
 
FK POHRONIE 
In formáciu o činnosti a príprave na nový súť. ročník podal Mgr. Igor Rozenberg, PhD. ,MBA, predseda 
predstavenstva FK Pohronie 

 FK má ambície zotrvanie v najvyššej súťaži 

 Zriadiť futbalovú akadémiu 
 
VOLEJBALOVÝ KLUB 
Informáciu o činnosti a príprave nový súť. ročník podal p. Korbela 

 Klub má dostatočnú členskú základňu 

 Klub chce spolufinancovaním vybudovať 2 pieskových volejbalových ihrísk – pri ZUS aréne 
 
 
TENISOVÝ KLUB  

Informáciu o činnosti a príprave nový súť. ročník podala  PaedDr. Perháčová, PhD.   

 Klub sa zúčastňuje tenisových súťaží 

 Klub prihlásil 8 družstiev do súťaží 

 

STOLNÝ TENIS 

Informáciu o činnosti a príprave nový súť. ročník podal Ing. Barniak 

 Súťaže počas pandémie neprebiehali 

 Získali dotácie zo zväzu 

 V súčasnosti začali prebiehať súťaže  

 

BASKETBALOVÝ KLUB-mládež  

Informáciu o činnosti a príprave nový súť. ročník podal Ing., Bc. Muha 

 V BK od 1.1.2021 prebehli personálne zmeny 

 Klub zabezpečil dovybavenie materiálom 

 Príprava na nový súť. ročník 

 Organizovanie basketbalovej mikroligy 

 Klub zabezpečil letné sústredenie pre ml. družstvá 

 zdravotné prehliadky hráčov 

 

MUŽSKÝ BASKETBALOVÝ KLUB 

Informáciu o činnosti a príprave nový súť. ročník podal Mgr. Nagy 

 je poverený vedením klubu 

 Súťaž pre klub skončila kvôli  COVID 19 

 Ambícia klubu je hrať o popredné miesta v I. lige 

 

KARATE KLUB 

Informáciu o činnosti a príprave nový súť. ročník podal p. Striežovský 

 Prebiehali video súťaže 

 V súčasnosti prebiehajú súťaže 

 Dochádza k obmene športovcov v klube 

 

CYKLISTICKÝ KLUB 

Informáciu o činnosti a príprave nový súť. ročník podal p. Jelža 

 Klub sa zúčastňuje na prebiehajúcich súťažiach 

 Dosiahol niekoľko významných umiestnení 



 Klub organizuje M SR – 17.-18.7.2021, Cyklokros 

 

HOKEJOVÝ KLUB SPORTTREND 

Informáciu o činnosti a príprave nový súť. ročník podal p. Grús 

 Klub organizuje letnú prípravu 

 Do súťaže pripravuje 5 družstiev 

 

Uznesenie č. 5/2021 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
informáciu o hospodárení a činnosti športových klubov  
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 8 
ospravedlnení 2                                                                           
Neprítomní:       
za 8 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Páleník, 

Mgr. Baláž, Ing., p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 

 
Bod. 7 
Informácia o rekonštrukciách športovísk v Žiari nad Hronom /plaváreň, športovisko gymnázia, iné 

športoviská/ 

Informáciu podali k jednotlivým športoviskám Mgr. Igor Rozenberg, PhD.,MBA, Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík  
Uznesenie č. 7/2021 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
informáciu o rekonštrukciách športovísk v meste Žiar nad Hronom  
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 8 
ospravedlnení 2                                                                           
Neprítomní:       
za 8 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Páleník, 

Mgr. Baláž, Ing., p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 8 
Návrh kalendára športových podujatí mesta na rok 2021 

Ústnu informáciu predložil p. Žiak 
Do kalendára boli zaradené všetky športové podujatia, ktoré si nahlási jednotlivé športové kluby. 
Prerozdelenie finančných prostriedkov je v zmysle schváleného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 
2021 
Uznesenie č. 8/2021 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
informáciu o návrhu kalendára športových podujatí na rok 2021  
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 8 
ospravedlnení 2                                                                           
Neprítomní:       
za 8 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Páleník, 

Mgr. Baláž, Ing., p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 



Bod č. 6 
Oceňovanie športovcov mesta za rok 2020 

Informáciu podal p. Žiak – podujatie sa malo uskutočniť 24.2.2021 - kvôli COVID 19 sa neuskutočnilo. 
Podal návrh, aby sa športovci ocenili spoločne aj za rok 2020 a 2021 
Uznesenie č. 9/2021 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
informáciu o oceňovaní športovcov mesta za rok 2021  
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 8 
ospravedlnení 2                                                                           
Neprítomní:       
za 8 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Páleník, 

Mgr. Baláž, Ing., p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 7 
Rôzne – záver 
 

 MUDr. Kukolík upozornil predkladateľov správ o včasné zaslanie materiálov na naštudovanie 

a taktiež správa musí obsahovať okrem činnosti aj hospodárenie klubu 

 

 Mgr. Nagy – informoval o zložení komisie + doplnenie o člena do komisie za Sportrend. 

 
 
 
 

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

Mgr. Norbert Nagy 
          predseda komisie 
 
 
 
21.06.2021  
Zapísal: Ján Žiak     


