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

 
 
miesto konania:   poslanecká kancelária Žiar nad Hronom 
čas konania:    19.01.2012 o 17.00 hod. 
predseda komisie:  Ing. Peter Dubeň 
prítomní:   podľa prezenčnej listiny  
ospravedlnení:  podľa prezenčnej listiny 
Prizvaní, hostia:  Mgr. Marek Baláž 
 
Program: 
 

1. Otvorenie  
2. Vyjadrenie Mareka Baláža (bývalého prezidenta BK) k situácii ohľadom jeho odvolania z funkcie 
3. Rôzne – Ďalšie smerovanie MŠK 
4. Diskusia 
5. Záver 

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

s programom rokovania komisie. 
 
Bod č. 2.  
Vyjadrenie Mareka Baláža (bývalého prezidenta BK) k  situácii oh ľadom jeho odvolania z funkcie 
Menovaný poslal svoje vyjadrenie prostredníctvom listu v elektronickej podobe, ktorý adresoval členom 
Komisie pre šport a mládež (okrem Mgr. Norberta Nagya), poslancom MsZ, primátorovi mesta, ekonómovi 
mesta, hovorcovi mesta, generálnemu riaditeľovi a.s. Slovalco a členom výkonnej rady BK (Ing. Štefancovej 
a Jurajovi Horváthovi. 
K uvedenému dokumentu sa Konate ľ MŠK Mgr. Norbert Nagy vyjadril nasledovne: 
Odvolaný prezident BK Mgr. Marek Baláž vo svojom vyjadrení neobjasnil niektoré skutočnosti, ktoré som mu 
na podnet komisie vopred písomne 15.januara predložil /materiál tvorí prílohu č. 2 k tejto zápisnici/. 
Rovnako, nepredložil žiadne relevantné dokumenty, ktoré by jeho konanie, pre ktoré bol odvolaný, 
preukázateľne objasňovali a vysvetľovali. 
 
Z diskusie vyplynulo nasledujúce uznesenie: 
 
Uznesenie č. 2/2012 
Komisia pre šport a mládež  
 

a) Konštatuje, že prizvaný bývalý prezident BK Mgr. Marek Baláž sa rokovania komisie nezúčastnil. 
Svoju neúčasť odôvodnil v liste, ktorý adresoval členom Komisie pre šport a mládež (okrem Mgr. 
Norberta Nagya), poslancom MsZ, primátorovi mesta, ekonómovi mesta, hovorcovi mesta, 
generálnemu riaditeľovi a.s. Slovalco a členom výkonnej rady BK (Ing. Štefancovej a Jurajovi 
Horváthovi. Text listu tvorí príloha č.1 k tejto zápisnici; 

b) Berie na vedomie list Mgr. Mareka Baláža, v ktorom sa vyjadruje k jeho odvolaniu z funkcie 
prezidenta BK, poslaný elektronicky dňa 17.1.2012, a v ktorom prejavil vôľu ďalej nepôsobiť vo 
funkcii prezidenta BK; 

c) Odporúča konateľovi MŠK vypracovať prehľad všetkých písomne podaných pripomienok klubov 
k Organizačnému poriadku a Hospodárskej smernici MŠK a predložiť ho komisii na posúdenie. 

 Zodp. : Konateľ MŠK 
 Termín : do 31.1.2012 
Hlasovanie:  
počet členov komisie: 8 
prítomní: 8 
ospravedlnení: 0 
za: 7 (Ing. Dubeň, MUDr. Ladislav Kukolík, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Ing. 

Uhrovič, p. Tomčáni, p. Žiak) 
proti: 0 
zdržal sa hlasovania:  1 (Mgr. Norbert Nagy) 
 
 



Bod č. 3. 
Rôzne – Ďalšie smerovanie MŠK 
 
Z diskusie vyplynulo nasledujúce uznesenie: 
 
Uznesenie č. 3/2012 
Komisia pre šport a mládež 
  

Odporúča majoritnému spoločníkovi MŠK spol. s r.o. iniciovať stretnutie s generálnym riaditeľom 
spoločnosti Slovalco a.s. za účasti majoritného vlastníka MŠK spol. s r.o., konateľa MŠK, predsedu 
Komisie pre šport a mládež a Ing. Skladana za účelom ďalšieho smerovania MŠK. 

 
 Termín : neodkladne 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie: 8 
prítomní: 8 
ospravedlnení: 0 
za: 7 (Ing. Dubeň, MUDr. Ladislav Kukolík, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Ing. 

Uhrovič, p. Tomčáni, p. Žiak) 
proti: 0 
zdržal sa hlasovania: 1 (Mgr. Norbert Nagy) 
 
 
Ing. Peter Dubeň predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním sa prítomným za účasť. 
 
 
Zapísal: Ján ŽIAK       Ing. Peter DUBE Ň 
19.01.2012         predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.1 

Vážení členovia Komisie pre šport a mládež pri MsZ  
 
Dostal som od Vás pozvanie, aby som sa zúčastnil najbližšieho zasadnutia komisie 

s dôvodom, aby som objasnil okolnosti môjho odvolania z funkcie prezidenta Basketbalového 
klubu Žiar nad Hronom. Do tohto problému sa v posledných týždňoch vnieslo veľa emócií 
a bohužiaľ aj veľa skreslených informácií, ja osobne som vystavený množstvu útokov (bohužiaľ len 
v mojej neprítomnosti) a dokonca som bol označený aj za jednu z hlavných príčin problémov, ktoré 
sa v súčasnosti dejú v organizovanom žiarskom športe a v MŠK. Keďže ja sa tak necítim a naopak 
osobne ma veľmi mrzí kríza, v ktorej sa v súčasnosti šport ocitol, rozhodol som sa, že sa téme 
odvolania mojej osoby z pozície prezidenta BK už nebudem venovať. Preto prosím rešpektujte 
moje rozhodnutie nezúčastniť sa na zasadnutí vašej komisie a nevenovať sa ďalej tejto 
problematike. Chcem vás ubezpečiť, že doterajšiu prácu komisie si veľmi vážim, tak ako aj prácu 
každého poslanca MsZ a nepochybujem o vašej úprimnej snahe dostať žiarsky šport o ďalší krok 
vpred. Napriek tomu, že sa zasadnutia nezúčastním, dovoľte mi, aby som vám v tomto liste podal 
vysvetlenie k obvineniam, ktoré na moju osobu vzniesol súčasný konateľ MŠK, Norbert Nagy, 
a ktoré ho údajne viedli k tomu, aby ma z funkcie odvolal. 

 
 Na úvod prehlasujem, že všetky obvinenia odmietam. Prácu prezidenta BK som 

vykonával najlepšie ako som vedel, v rozsahu kompetencií, ktoré stále platné smernice 
a organizačný poriadok vymedzovali. Počas môjho pôsobenia BK zaznamenal viaceré úspechy. 
Opieral som sa o dôveru trénerov, realizačného tímu, funkcionárov i športovej basketbalovej 
verejnosti. Zo svojej funkcie som nemal žiadny profit, nikdy som ako odmenu nevzal ani cent, 
naopak, náklady ako pohonné hmoty a účty za telefón som si hradil z vlastného. 

 Odvolanie vnímam ako vyvrcholenie osobného sporu medzi mnou a konateľom MŠK 
a ako naplnenie vyhrážky z jeho strany, že ak zvolám členskú schôdzu, ktorá má demokraticky 
rozhodnúť o tom, či členovia BK chcú prestúpiť do formujúceho sa OZ Školské športové vzdelávacie 
stredisko, odvolá ma z funkcie prezidenta. Totiž platí staré známe príslovie: kto chce psa biť, palicu 
si nájde.  

 A tak pán konateľ sformuloval dôvody, pre ktoré ma odvolal, pričom k tomu, aby ich 
dosiahol, účelovo zamlčal pred vami podstatné informácie a taktiež porušil dohody, ktoré mal so 
mnou a ostatnými členmi vedenia BK. V nasledujúcich riadkoch vám to vysvetlím podrobnejšie. 
Argumenty, ktoré predkladám sa dajú overiť zápisnicami zo stretnutí VR BK a tiež výpoveďami 
prítomných svedkov. 
 

1.  Použitie pečiatky a prestup hráča Jozefa Oravca 

(Cit. z odvolávacieho dekrétu): „Dňa 28. júna 2011 ste vo vzťahu k Slovenskej basketbalovej 

asociácii (ďalej len SBA)  konali  spôsobom, ktorý je nezlučiteľný  s funkciou prezidenta klubu 

MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Podľa prihlášky do súťaží SBA pre hracie obdobie 2011/2012 

ste ako Mestský  športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o., Basketbalový klub, s uvedením IČO: 

36618357,  družstvo mužov prihlásili tým spôsobom, že ste uviedli seba ako osobu štatutárneho 

zástupcu za klub a pri svojom podpise ste použili pečiatku neexistujúceho subjektu. Týmto 

svojim konaním ste hrubo porušili ustanovenie čl.IV., ods. 1 Organizačného poriadku.“ 

Dňa 28. júna 2011 ste vo vzťahu k Slovenskej basketbalovej asociácii (ďalej len SBA)  konali  

spôsobom, ktorý je nezlučiteľný  s funkciou prezidenta klubu MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 

Podľa prihlášky do súťaží SBA pre hracie obdobie 2011/2012 ste ako Mestský  športový klub Žiar 

nad Hronom, spol. s r.o., Basketbalový klub, s uvedením IČO: 36618357,  družstvo mužov 

prihlásili tým spôsobom, že ste uviedli seba ako osobu štatutárneho zástupcu za klub a pri 
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svojom podpise ste použili pečiatku neexistujúceho subjektu. Týmto svojim konaním ste hrubo 

porušili ustanovenie čl.IV., ods. 1 Organizačného poriadku. 
 

Pri „kauze“ prestupu tohto hráča som postupoval v súlade s článkom VI. bod 6: 
1) Navonok v rámci stanov SZTK a jednotlivých zväzov sú prezidenti klubov oprávnení a  plne zodpovední 

pri podpisovaní prestupových lístkov hráčov športového klubu, ako i  pri vykonávaní ďalších 

organizačných úkonov spojených s organizáciou športovej súťaže daného športového klubu s vedomím 

konateľa.  

 

Preto nesúhlasím s tvrdením, že som konal svojvoľne, nakoľko som konateľa o všetkých 
prestupoch hráčov informoval a so žiadnym neboli problémy zo strany konateľa. V prípade hráča 
J.Oravca  som zorganizoval stretnutie výkonnej rady, ktorého sa zúčastnili: Horváth Juraj – 
predseda trénerskej rady, Štefancová Slávka, Štefanec Ladislav – členovia, ja– ako prezident 
a predseda VR a  hráč Jozef Oravec. Na tomto stretnutí sa zúčastnil aj konateľ MŠK, Norbert 
Nagy. (dôkazom sú prílohy- uznesenia VR). Na stretnutí sme tento prestup spoločne prediskutovali 
(za prítomnosti konateľa). Tabuľková hodnota hráča  pri prvom prestupe je v súčasnosti 9.000,-€. 
Po jednaní s manažérom BK Handlová, na ktorom sa vyjadril, že si máme vybrať – či ponúkaný hráč 
bude basketbalovo rásť v extraligovom družstve, alebo ostane hrať v ZH za prvú ligu, nakoľko 
Handlová nemá finančné prostriedky a klub nie je ochotný za hráča zaplatiť žiadnu čiastku. Dnes je 
situácia v basketbale taká, že kluby nemajú peniaze a za mladých hráčov z nižších súťaží nevedia 
platiť sumy, ako hovoria tabuľky. 

Určite som náš BK neukrátil o danú hodnotu, nakoľko do nášho klubu som získal viacero hráčov 
do prvej ligy mužov a to bezplatne. Pre ilustráciu uvádzam hodnotu hráčov, ktorí prišli do ZH a náš 
klub za nich nezaplatil ani cent: 
BK Handlová - Daubner Matúš – 6.000,-€ 
Slávia TU Košice – Martin Zibrínyi – 9.000,-€ 
Do klubu prišli aj ďalší hráči zadarmo, je ťažké stanoviť ich hodnotu, nakoľko sa jednalo o ich druhý 
prestup, pri ktorom nevzniká finančný nárok. To ale neznamená, že títo hráči nemajú žiadnu 
hodnotu. 
 

 Prestupový lístok J.O. som aj podpísal, spoločne s predsedom trénerskej rady 
a opečiatkoval obvyklým spôsobom. Používanie tejto pečiatky nie je len záležitosťou BK, ale aj 
ostatných kubov MŠK. Nie je problém si zistiť, že aj iní prezidenti disponujú takouto pečiatkou 
a prestupy si realizovali sami, lebo podľa stále platného organizačného poriadku a hospodárskej 
smernice MALI NA TO KOMPETENCIU.  
  

Nie je pravda, že konateľ videl pečiatku prvý krát v živote včera (ako píše v odvolaní), t.j. 
7.12.2011, nakoľko on sám, ako tréner mládežníckeho družstva BK ju niekoľko rokov vídaval na 
príjmových pokladničných bločkoch, na základe ktorých zbierame od rodičov klubové príspevky 
a príjmové bločky odovzdávame rodičom. Nejedná sa o pečiatku  neexistujúceho klubu, túto 
používali min. 8 rokov aj predchádzajúci prezidenti BK a ja som ju prevzal od bývalého prezidenta 
BK, Ing. Pavla Kyselu. Pečiatku som používal obvyklým spôsobom ako moji predchodcovia, čo je 
veľmi ľahko preukázateľné a doteraz to nebolo nikým spochybniteľné a nikdy som na to 
upozornený nebol. 

 
2. Dlh BK 1000 € 

(citované z odvolania) Zároveň ste na strane nákladov a záväzkov u BK muži výrazne 
prevýšili stav výnosov, napriek tomu, že ste boli mnou niekoľkokrát oficiálne oboznámení 
so stavom finančných prostriedkov BK muži. To, čo ste na pracovnom stretnutí v 
kancelárii konateľa dňa 21.6.2011 a na zasadnutí Komisie pre šport a mládež pri MsZ dňa 
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26.9.2011 ako prezident klubu deklarovali, že na pokrytie športovej činnosti družstiev BK 
máte dostatok finančných prostriedkov a nebudete zo strany mesta požadovať ich  
navýšenie, ste nedodržali. 

 
Je pravda, že som dal sľub, že plne vyfinancujeme jesennú časť 1.ligy mužov, t.j. do 31.12.2011. 

Doprava mala byť hradená z 2% z OZ Volejbal. O tom, že je neuhradená faktúra som sa dozvedel 
od konateľa dňa 6.12.2011 o 19:30 v priestoroch športovej haly. Oznámil som mu, aby mi dal čas 
do 10.12.2011, aby som mohol preveriť stav všetkých vystavených a neuhradených faktúr a potom 
ich uhradiť. Zistil som túto skutočnosť: 

- faktúra  na 472,-€ za prepravu hráčov do Sabinova, Spišskej novej Vsi: uhradené z OZ dňa 
7.12.2011 

- faktúra na ktorej sú vystavené položky aj za mládež aj za mužov (faktúru som fyzicky 
nevidel).  

Konateľ dňa 8.12.2011 doobeda telefonicky komunikoval o tejto faktúre s p. Štefancom, 
ktorému povedal, že doprava mužov na tejto faktúre je okolo 400,-€ plus DPH. Hneď ma o tomto 
rozhovore Laco Štefanec informoval a dohodli sme sa, že túto sumu pôjde Slávka Štefancová 
uhradiť priamo dopravcovi. Laco Štefanec poslal 8.12.2011 o 12:25hod. Norbertovi Nagyovi SMSku 
aj v takom znení. Konateľ mu zavolal a povedal, že vlastne je už aj tá druhá faktúra uhradená 
z MŠK. 

Konateľ tak urobil aj napriek môjmu sľubu, že do 10.12.2011 ja zabezpečím vyrovnanie 
záväzkov za klub, čím vlastne porušil povinnosť nepoužívať finančné prostriedky vyčlenené na 
mládež na úhradu záväzkov mužskej kategórie a porušil našu dohodu a toto bola jedna zo 
skutočností, pre ktorú ma odvolal z funkcie.  

Rozhodnutie odvolať ma z funkcie konateľ MŠK prijal 7.12.2011. O tom, že to bolo účelové 
rozhodnutie svedčí aj fakt, že väčšina dôvodov, pre ktoré ma odvolal, sa udiala v lete tohto roku 
a N. Nagy o týchto skutočnostiach vedel. Nikdy mi nedal žiadne upozornenie, že by som porušil 
platné smernice MŠK. Jediné upozornenie, ktoré som dostal bolo ústne a to konkrétne, že ak 
zvolám členskú schôdzu na 15.12. 2011, tak ma z funkcie odvolá. Keďže som ju zvolal, bolo 
potrebné odvolať ma, aby sa uskutočniť nemohla. Toto je celá podstata veci. 
 
 Vážení členovia komisie športu a mládeže, 
 
moje odvolanie chápem ako osobnú pomstu pána Nagya, ktorú zrealizoval, ako vyplýva 
z uvedeného, dosť podlým spôsobom. Napriek tomu, na basketbal a ani žiarsky šport nezanevriem. 
Dnes som radový tréner a chcem sa venovať výchove mladých talentov. V Žiari žijem od narodenia. 
Poznajú ma tu osobne stovky ľudí. Či už ako basketbalového hráča, trénera, učiteľa, riaditeľa ZŠ 
alebo poslanca MsZ. A poznajú ma ako čestného a priameho človeka, ktorý dodržuje dohody 
a miesto rečí vie priniesť aj výsledky práce. Preto ma veľmi mrzí, že niekto sústavne na moju osobu 
kydá hnoj a chce ma v očiach poslancov očierniť tým najhrubším spôsobom. Prehlasujem, že ja sa 
nechcem a ani nebudem zapájať do konfliktov, ktoré v konečnom dôsledku škodia športu a môžu 
zásadným spôsobom ohroziť podmienky pre športovanie stoviek mladých Žiarčanov. Preto nemám 
ambíciu o „naspäťvzatie“ do funkcie prezidenta BK. Chcem ostať radovým trénerom, ktorý 
vychováva mladé talenty a takýmto spôsobom pomáhať nášmu basketbalu a riaditeľom, ktorý sa 
stará o rozvoj ZŠ na Ul. Dr. Janského. Ostatne, pri štýle komunikácie a správaní pána Nagya, pre 
ktoré je charakteristické zavádzanie a porušovanie dohôd, by som si to ani nevedel predstaviť. Aby 
ochladli vášne, už sa k tejto problematike vyjadrovať nebudem. Jediným dôvodom by boli 
pokračujúce útoky na moju osobu, vtedy sa začnem brániť.  
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Keďže ako som spomínal, moje meno bolo v poslednom čase negatívne skloňované, tento list, 
ktorý je zároveň mojou obhajobou posielam na vedomie všetkým zainteresovaným stranám, ktoré 
sa podieľajú na organizovaní športu v meste Žiar nad Hronom, aby si mohli prečítať aj moje 
argumenty a neboli im podsúvané iba jednostranné nepravdivé informácie (vedenie mesta, 
poslanci MsZ, zástupcovia sponzorov). 
 
Prajem Vám všetko najlepšie a veľa úspechov pri spravovaní žiarskeho športu.  
 
S úctou 
 
Marek Baláž 
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Dňa 15. januára 2012 11:42, n nagy <noronagy1@gmail.com> napísal(-a): 

Zdravím Ťa Marek, 

    na najbližšom zasadnutí Komisie ŠaM, na ktoré budeš na základe uznesenia komisie prizvaný, Ťa 
žiadam ako bývalého prezidenta BK (31.5.-7.12.2011) o objasnenie nasledujúcich skutočností: 

 - 3 dôvody uvedené v rozhodnutí o odvolaní zo dna 7.12.2011 

 - niektoré nekorektné informácie predložené v Tvojom stanovisku k odvolaniu z fc. prezidenta 
/"obvyklé" použitie pečiatky, predaj J.O. s "vedomím" konateľa, "obvyklý" spôsob podpísania a 
opečiatkovania prestup. lístku J.O. Tebou a nie štatutárom MSK, všetky faktúry súvisiace s chodom 
BK /mládež aj muži, na MSK aj OZ/, o kt. si údajne nevedel, výška financií, kt. si od sponzorov 
priniesol a hlavne účel  ich využitia/ 

 - čerpanie financií z 2% získaných od rodičov a priaznivcov BK do OZ pre potreby športovej činnosti 
BK 

 - Tvoje osobne vyjadrenia, že prídem nielen o funkciu konateľa, ale aj poslanecký mandát a aj 
zamestnanie 

    Vzhľadom na emóciami nabite okolnosti by bolo vhodne, aby si svoje tvrdenia  podložil 
prípadnými relevantnými dokumentmi, ja tak pre objektívne a pokojne objasnenie situácie určite 
urobím. 

Zároveň Ťa chcem Marek požiadať o pozvanie a účasť dôležitej osoby, ktorej vyjadrenia určite 
prinesú svetlo do nami preberaných závažných skutočností. Ide o manažéra BK Ing. Ladislava 
Štefanca. O mojej požiadavke budem informovať predsedu komisie, ktorý ma kompetenciu na 
zasadnutie komisie prizvať /resp. umožniť účasť/ aj nečlenov komisie. 

  

                              S pozdravom N. Nagy, konateľ MŠK a člen Komisie ŠaM pri MsZ 
 
  
 


