
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:   22.01.2020 o 15.00 hod. 
predseda komisie: Mgr. Norbert Nagy 
prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
ospravedlnení: (Ing. Muha) 
Neprítomní:   
Prizvaní, hostia: Mgr. Peter Antal, primátor mesta 
 Mgr. Igor Rozenberg, PhD. ,MBA,  
 Prezidenti športových klubov MŠK podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia komisie 
2. Predbežný rozpočet  MŠK na rok 2020 /rozdeľovník pre športové kluby/ 
3. Návrh kalendára športových podujatí mesta na rok 2020, informácia pre MsZ za rok 2019 
4. Oceňovanie športovcov mesta za rok 2019 na akcii Športovec mesta 19.2.2020 
5. Informácia o rekonštrukcii športovísk /FŠ, krytá plaváreň/ 
6. Informácia o príprave Koncepcie rozvoja športu v meste na najbližšie roky 
7. 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. Prítomných členov komisie oboznámil so smenou programom rokovania.  
 
Zmena programu:  
 
1. Otvorenie zasadnutia komisie  

2. Informácia o príprave Koncepcie rozvoja športu v meste na najbližšie roky  

3. Informácia o rekonštrukcii športovísk /FŠ, krytá plaváreň/  

4. Predbežný rozpočet  MŠK na rok 2020 /rozdeľovník pre športové kluby/ 

5. Návrh kalendára športových podujatí mesta na rok 2020, informácia pre MsZ za rok 2019 

6. Oceňovanie športovcov mesta za rok 2019 na akcii Športovec mesta 19.2.2020 

7. Rôzne 

 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 10  
ospravedlnení 1                                                                            
Neprítomní:       
za 10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Ing. Rybársky, 

Mgr. Páleník, Mgr. Fábry, Mgr. Baláž, Ing., p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 2 
Informácia o príprave Koncepcie rozvoja športu v meste na najbližšie roky  

Ústnu informáciu podal Ing. Miškovič, informáciu doplnil Ing. Majerník, Mgr. Antal, Mgr. Nagy. Požiadal 
o vytvorenie pracovnej skupiny pre spracovanie uvedeného materiálu. 
 
Uznesenie č. 1/2020 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  



a/ berie na vedomie 
Informáciu o spracovaní Koncepcie rozvoju športu na území mesta Žiar nad Hronom 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 10  
ospravedlnení 1                                                                            
Neprítomní:       
za 10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Ing. Rybársky, 

Mgr. Páleník, Mgr. Fábry, Mgr. Baláž, Ing., p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 3 
Informácia o rekonštrukcii športovísk /FŠ, krytá plaváreň/  

Ústnu informáciu podal Mgr. Igor Rozenberg, PhD. ,MBA, 
 
Futbalový štadión  
- bol vybudovaný vyhrievaný trávnik  
- turnikety, doplnené osvetlenie ihriska 
- miesto pre hostí 
- kamerový systém 
 
Krytá plaváreň  
- začala rekonštrukcia plavárne 

- bazén bude keramický 

- šatne muži/ženy budú spoločne 

- upravený detský bazén 

- plaváreň bude mať 6 dráh 

 

Atletická dráha  
- rekonštrukcia prebiehala v roku 2019 a ešte bude dobudovaný skok do výšky priestor na hod kriketkou  
 
 
Uznesenie č. 2/2020 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
Informáciu o rekonštrukcii športovísk 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 10  
ospravedlnení 1                                                                            
Neprítomní:       
za 10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Ing. Rybársky, 

Mgr. Páleník, Mgr. Fábry, Mgr. Baláž, Ing., p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 4 
Predbežný rozpočet  MŠK na rok 2020 /rozdeľovník pre športové kluby/ 

Ústnu informáciu predložil p. Žiak, konateľ spoločnosti.  
Informoval prítomných prezidentov športových klubov, že rozpočet pre rok 2020 sa bude porovnateľný 
s rokom 2019. Ani jeden klub by nemal dostať nižšiu dotáciu ako v roku 2019. V roku 2020 bude 
dofinancovaný plavecký klub, vzhľadom k tomu, že v súčasnosti prebieha rekonštrukcia krytej plavárne 
a klub musí dochádzať na tréningy do B. Štiavnice, čím sa klubu zvýšia náklady na prenájom bazéna 
a dopravu a taktiež na tréningy v telocvični SOŠOaS v Žiari nad Hronom. 
Návrh rozpočtu bude schválený DR a VZ MŠK Žiar nad Hronom. 
 
Uznesenie č. 3/2020 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 



Informáciu o návrhu rozpočtu MŠK Žiar nad Hronom na rok 2020 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 10  
ospravedlnení 1                                                                            
Neprítomní:       
za 10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Ing. Rybársky, 

Mgr. Páleník, Mgr. Fábry, Mgr. Baláž, Ing., p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
Bod č. 5 
Návrh kalendára športových podujatí mesta na rok 2020, informácia pre MsZ za rok 2019 

Ústnu informáciu predložil p. Žiak 
Do kalendára boli zaradené všetky športové podujatia, ktoré si nahlási jednotlivé športové kluby. Materiál 
bude predložený na zasadnutie MsZ dňa 6.2.2020 
 
Uznesenie č. 4/2020 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
Informáciu o príprave kalendára športových podujatí na rok 2020 a vyhodnotenie športových podujatí za rok 
2019. Prerozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé športové podujatia prehodnotí a schváli Komisia 
pre šport a mládež pri MsZ v zmysle schváleného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2020.  
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 10  
ospravedlnení 1                                                                            
Neprítomní:       
za 10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Ing. Rybársky, 

Mgr. Páleník, Mgr. Fábry, Mgr. Baláž, Ing., p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 6 
Oceňovanie športovcov mesta za rok 2019 na akcii Športovec mesta 19.2.2020 

Informáciu podal p. Žiak – materiál bolo predložený v písomnej forme. Športovec mesta Žiar nad Hronom“ za 
rok 2019 sa uskutoční 19.februára 2020 o 16.00 hod. v hlavnej sále MsKC. Komisia prerokovala jednotlivé 
nominácie športových klubov na oceňovanie. 
 
Uznesenie č. 5/2020 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ schvaľuje 
predložený návrh športovcov na ocenenie a odporúča primátorovi mesta jeho schválenie 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 10  
ospravedlnení 1                                                                            
Neprítomní:       
za 10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Ing. Rybársky, 

Mgr. Páleník, Mgr. Fábry, Mgr. Baláž, Ing., p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 7 
Rôzne – záver 
 
p. Žiak 
- Žiarsky ples športovcov /22.2.2020/ - požiadal športové kluby o účasti na plese 
Ing. Barniak  
- Nepostačujúce priestory na tréningovú činnosť na I. ZŠ 



Mgr. Valent  
- športová činnosť CVČ 
MVDr. Korbela 
- CVČ hrajú súťaže vo volejbale, basketbale... – preveriť, či zastrešujú okrem mládeže ZŠ aj stredné školy 
MUDr. Kukolík 
- V prípade opodstatnenosti spracovať návrh na vybudovanie novej haly v meste 
- Uskutočniť stretnutie s riaditeľkou CVČ ohľadom zistenia športovej činnosti v rámci CVČ 
Ing. Rybársky 
- v mesiaci máj 2020 bude AK organizovať atletické preteky, požiadal o pomoc pri zabezpečení 

priestorových podmienkach pre športovcov 
- požiadať o Európske mesto športu 
 
 

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

Mgr. Norbert Nagy 
          predseda komisie 
 
 
 
27.01.2020  
Zapísal: Ján Žiak     


