
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:   22.06.2022 o 15.00 hod. 
predseda komisie: Mgr. Norbert Nagy 
prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
ospravedlnení: Ing. Rybársky, Ing., Bc. Muha  
Neprítomní:   
Prizvaní, hostia: Mgr. Peter Antal 

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA 
   Ing. Juraj Miškovič - ospravedlnený    

Ing. Emil Vozár - ospravedlnený 
   Ing. Martin Majerník  
   MVDr. Korbela, Alena Bieliková, Dušan Baláž 

Ján Baran, Ing. Peter Uhrovič - ospravedlnení 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 
2. Správa o činnosti a hospodárení MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o. za rok 2021 
3. Správa o činnosti a hospodárení MŠK Žiar nad Hronom o.z. za rok 2021 
4. Správa o činnosti a hospodárení FK POHRONIE a.s. za rok 2021 
5. Správa o činnosti a hospodárení HK SPORTTREND spol. s r.o. za rok 2021 
6. Informácia o rekonštrukciách športovísk v Žiari nad Hronom /plaváreň, športovisko gymnázia, iné 

športoviská/ 
7. Podpora seniorského športu v sezóne 2022/2023 
8. 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 9 celkového počtu 11 členov a komisia je uznášania schopná. 
Informoval prítomných o programe zasadnutia komisie.  
MUDr. Ladislav Kukolík navrhol doplniť do programu zasadnutia komisie bod. č. 9. – Návrh na člena 
Správnej rady – Voľba člena Správnej rady BK a MBK MŠK Žiar nad Hronom 
 
Program po doplnení návrhu: 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 
2. Správa o činnosti a hospodárení MŠK Žiar nad Hronom spol. s  r.o. za rok 2021 
3. Správa o činnosti a hospodárení MŠK Žiar nad Hronom o.z. za rok 2021 
4. Správa o činnosti a hospodárení FK POHRONIE a.s. za rok 2021 
5. Správa o činnosti a hospodárení HK SPORTTREND spol. s r.o. za rok 2021 
6. Informácia o rekonštrukciách športovísk v Žiari nad Hronom /plaváreň, športovisko gymnázia, iné 

športoviská/ 
7. Podpora seniorského športu v sezóne 2022/2023 
8. Rôzne 
9. Návrh na člena Správnej rady – Voľba člena Správnej rady BK a MBK MŠK Žiar nad Hronom 

 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 9 
ospravedlnení 2 (Ing. Rybársky, Ing., Bc. Muha)                                                                           
Neprítomní:       
za 9 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Páleník, 

Mgr. Fábry, Mgr. Baláž, p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
Členovia komisie schválili návrh na doplnenie programu zasadnutia komisie 
 
 



Bod č. 2 
Správa o činnosti a hospodárení MŠK Žiar nad Hronom spol. s  r.o. za rok 2021 
Správu o hospodárení a činnosti predložil p. Žiak, konateľ spoločnosti. Správa bola predložená členom 
komisie v písomnej podobe. 
Spoločnosť MŠK dosiahla za rok 2021 
-výnosy vo výške                                   465 603,88 EUR 
-náklady vo výške                                  537 367,48 EUR 
-výsledok pred zdanením                       -71 763,60 EUR 
 
Strata Hokejového klubu za rok 2021 predstavovala stratu vo výške 72 711,84 €. Činnosť hokejového klubu 
okrem dotácie od mesta  - 12 000,00 € bola hradená z tržieb od reklamných partnerov a z  tržieb zo 
vstupného. V dôsledku protipandemických opatrení bola obmedzená návštevnosť a nakoniec úplný zákaz 
prítomnosti divákov na hokejových zápasoch,  čo sa negatívne odrazilo aj na výsledku klubu. 
p. Baran – zaslal Komisii pre šport a mládež Otvorený list v ktorom poukázal na chod a prácu v Hokejovom 
klube MŠK Žiar nad Hronom od obnovenia hokeja v našom meste, prácu v klube počas pandémie až po 
financovanie klubu, ktoré je okrem dotácii mesta je financované výlučne od reklamných partnerov. List bol 
prečítaný p. Žiakom. 
 
V diskusii vystúpil:  
Mgr. Antal  
- Vyjadril sa k financovaniu hokejového klubu 
 
Mgr. Nagy  
- podpora seniorského športu 
- prerozdelenie finančných prostriedkov 
- vyjadril sa k vykázanej strate hokejového klubu 

 
MUDr. Kukolík 
- Poukázal na prácu a činnosť v mládežníckom basketbalovom klube, ako i v mužskom basketbalovom 

klube 
- Financovanie a čerpanie finančných prostriedkov jednak v mládežníckom basketbalovom klube ako 

i v mužskom basketbalovom klube 
- vyčerpané finančné prostriedky v MBK pre rok 2022 
- nezvolanie členskej schôdze v MBK 
- nedoplnenie Správnej rady v BK / od r. 2021/ a MBK /od 24.8.2020/– zástupca za komisiu 
- v prípade, že MsZ neschváli dofinancovanie seniorského športu na MsZ dňa 23.6.2022, nebude sa môcť 

MBK prihlásiť do nového súťažného ročníka pre nedostatok finančných prostriedkov na činnosť. 
- ďalej sa pýtal na čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu klubu na občerstvenie, platy trénerov, 

nákupy materiálu 
- ďalej poukázal na činnosť mládežníckeho basketbalu: 
- vyberanie klubových poplatkov 
- platy trénerov aj počas pandémie, nákup materiálu 
- vzdanie sa prezidenta BK – Ing., Bc. Muhu 
- voľba šéftrénera do Výkonnej rady BK – ako prebehla voľba? 
 
Mgr. Nagy 
- Je poverený vedením MBK od 8.9.2020 
- Členská schôdza nebola zvolaná pre pandémiu – COVID 19 
- MBK bol vždy v predchádzajúcom období dofinancovaný z rozpočtu mesta 
- Vyjadril sa k nákupu občerstvenia počas majstrovských zápasov, k platom trénera a asistenta MBK 

počas pandémie 
- Vyjadril sa k nákladom MBK a zdôraznil, že náklady na vyhrievanie trávnika FK pred zápasom so 

Slovanom BA boli za týždeň vyhrievania vysoké ako suma, ktorú dalo mesto v tomto roku na seniorsky 
volejbal a basketbal dokopy. 

 
Ďalej sa do diskusie zapojil: 
MVDr. Korbela  
- finančné prostriedky klubu VK v minulom období boli pridelené v prospech BK 
Mgr. Antal  
- je potrebné zabezpečiť výber klubových a členských príspevkov cez systém PAYSY  
Mgr. Baláž  
- klub od nového súťažné ročníka plánuje navýšenie klubových príspevkov v jednotlivých družstvách 



- pozastavené vyplatenie trénerov za mesiace MÁJ 2022 a JÚN 2022, odmeny budú vyplatené v ďalšom 
období po dofinancovaní klubových príspevkov 

 
Po diskusii sa členovia komisii prijali uznesenie k predmetnej správe 
Uznesenie č. 6/2022 
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. za rok 2021 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 9 
ospravedlnení 2 (Ing. Rybársky, Ing., Bc. Muha)                                                                           
Neprítomní:       
za 9 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Páleník, 

Mgr. Fábry, Mgr. Baláž, p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 3 
Správa o činnosti a hospodárení MŠK Žiar nad Hronom o.z. za rok 2021 
Správu o hospodárení a činnosti predložil p. Žiak, predseda združenia. Správa bola predložená členom 
komisie v písomnej podobe. 
 
Uznesenie č. 7/2022 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
informáciu o hospodárení a činnosti MŠK Žiar nad Hronom, občianske združenie za rok 2021 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 9 
ospravedlnení 2 (Ing. Rybársky, Ing., Bc. Muha)                                                                           
Neprítomní:       
za 9 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Páleník, 

Mgr. Fábry, Mgr. Baláž, 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 2021 
Správu o hospodárení a činnosti predložil Mgr. Igor Rozenberg, PhD.,MBA, predseda predstavenstva FK 
Pohronie. Správa bola predložená členom komisie v písomnej podobe. 
 
Uznesenie č. 8/2022 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
Správu o hospodárení a činnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom, Dolná Ždaňa za rok 2021 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 9 
ospravedlnení 2 (Ing. Rybársky, Ing., Bc. Muha)                                                                           
Neprítomní:       
za 9 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Páleník, 

Mgr. Fábry, Mgr. Baláž, 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 2021 
Ing. Peter Uhrovič sa ospravedlnil z účasti na zasadnutí komisie. Správa bola predložená členom komisie 
v písomnej podobe. 
Informáciu o hospodárení podal predseda komisie Mgr. Nagy 



 
Uznesenie č. 9/2022 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
Správu o činnosti a hospodárení HK SPORTTREND spol. s r.o. za rok 2021 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 9 
ospravedlnení 2 (Ing. Rybársky, Ing., Bc. Muha)                                                                           
Neprítomní:       
za 9 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Páleník, 

Mgr. Fábry, Mgr. Baláž, p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 6 
Informácia o rekonštrukciách športovísk v Žiari nad Hronom /plaváreň, športovisko gymnázia, iné 
športoviská/ 
 
Krytá plaváreň 
Ústnu informáciu podal Mgr. Rozenberg, PhD., MBA, konateľ a riaditeľ TS Žiar nad Hronom, spol. s  r.o. 
Športovisko – Gymnázium 
Ústnu informáciu o prácach podal Mgr. Nagy, predseda komisie.  
Informáciu doplnil MUDr. Kukolík  - športovisko je financované z rozpočtu VÚC, v pláne je aj oprava 
asfaltovej plochy vo výške 82 tis €. 
 
Uznesenie č. 10/2022 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
Informáciu o rekonštrukciách športovísk v Žiari nad Hronom /plaváreň, športovisko gymnázia, iné 
športoviská/ 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 9 
ospravedlnení 2 (Ing. Rybársky, Ing., Bc. Muha)                                                                           
Neprítomní:       
za 9 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Páleník, 

Mgr. Fábry, Mgr. Baláž, p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 7 
Podpora seniorského športu /futbal, hokej, basketbal a volejbal/ 
Ústnu informáciu podal Mgr. Antal, primátor mesta. 
Informoval členov komisie, že na zasadnutie MsZ dňa 23.6.2022 bude predložených materiál na podporu 
seniorského športu vo výške 50 tis €. Zatiaľ sa jedná o jednorazovú podporu, ktorá bude prerokovaná 
v rámci zmeny rozpočtu mesta na MsZ dňa 23.6.2022 
 
Diskusia: 
Mgr. Nagy – je schválené prerozdelenie dotácie 
 
Uznesenie č. 11/2022 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ odporúča schváliť MsZ 
Dotáciu na podporu seniorského športu /futbal, hokej, basketbal a volejbal/ pre rok 2021 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 9 
ospravedlnení 2 (Ing. Rybársky, Ing., Bc. Muha)                                                                           
Neprítomní:       



za 9 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Páleník, 
Mgr. Fábry, Mgr. Baláž, p. Striežovský, p. Žiak, )     

proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 8 
Rôzne – záver 
Mgr. Nagy 
- podal návrh na doplnenie Komisie pre šport a mládež za HK SPORT TREND Žiar nad Hronom, s.r.o. – 

Klubom bol navrhnutý Ing. Peter Šoltés, manažér HK SPORT TREND, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 12/2022 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ odporúča schváliť MsZ 
za člena Komisie pre šport a mládež manažéra HK SPORT TREND,s.r.o. Ing. Petra Šoltésa 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 9 
ospravedlnení 2 (Ing. Rybársky, Ing., Bc. Muha)                                                                           
Neprítomní:       
za 9 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Páleník, 

Mgr. Fábry, Mgr. Baláž, p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
Mgr. Antal  
Ubytovanie športovcov 
- hráči FK Pohronie bývajú:  

• hotel LUNA  

• tréner A mužstva v byte vo vlastníctve Mgr. Petra Antala /byt je v užívaní viac ako dva roky/ 
- hráči HK INDIAN bývajú:  

• byt na Ul. Janka Kráľa 1372/33/25 od 1.10.2020 do 31.5.2022 

• rodinný dom vo vlastníctve spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a.s., na ulici Svätokrížske 
Námestie, súpisné číslo 260, orientačné č. 25, od 1.11.2021 do 31.3.2023.  

 
Bod č. 9 
Návrh na člena Správnej rady – Voľba člena Správnej rady BK a MBK MŠK Žiar nad Hronom 
MUDr. Kukolík podal členom komisie návrh na doplnenie Správnej rady BK /mládež/a Správnej rady 
MBK/muži/. Ako dôvod uviedol, že v mládežníckom klube chýba člen SpR od roku od 1.1.2021 a v mužskom 
klube chýba člen SpR od 8.9.2020 /klub vznikol 24.8.2020/. 
Za člena SpR /za Komisiu pre šport a mládež pri MsZ/ do mládežníckeho BK MŠK bola MUDr. Kukolíkom 
navrhnutá JUDr. Karin Valentová /matka úspešného klubového hráča a reprezentanta v basketbale/ 
Za člena SpR /za Komisiu pre šport a mládež pri MsZ/do mužského BK MŠK bol navrhnutý p. Michal Bien 
/podporovateľ seniorského športu v meste Žiar nad Hronom – hokej, futbal, ZUS aréna/ 
Obidvaja kandidáti sa osobne zúčastnili na zasadnutí komisie a v krátkosti informovali členov komisie prečo 
sa rozhodli kandidovať za člena do SpR a odpovedali na otázky. 
Predseda komisie Mgr. Nagy poďakoval nečlenom komisie za účasť a členovia komisie ešte pokračovali 
v diskusii ohľadom navrhnutých kandidátov na člena do SpR /BK a MBK/  
V diskusii vystúpili: MUDr. Kukolík, Mgr. Nagy, Mgr. Baláž, Mgr. Fábry, Mgr. Páleník. 
Následne po diskusii požiadal MUDr. Kukolík predsedu komisie, aby dal hlasovať o uvedenom bode 
a návrhu a voľby kandidátov do Správnej rady BK a MBK členmi komisie. 
Predseda komisie odmietol po opakovaných výzvach MUDr. Kukolíka vykonať hlasovanie o voľbe 
kandidátov do Správnej rady členmi komisie a zasadnutie komisie ukončil so slovami – cit.“ že voľba sa 
uskutočni, ale transparentne ako ostatné, nie takouto formou“ 
 
 
 

Mgr. Norbert Nagy 
          predseda komisie 
 
29.06.2022 
Zapísal: Ján Žiak   


