
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:   27.05.2019 o 16.00 hod. 
predseda komisie: Mgr. Norbert Nagy 
prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
ospravedlnení:                
Neprítomní:   
Prizvaní, hostia: Mgr. Peter Antal, Mgr. Ján Valent, MVDr. Igor Korbela, Ing., Mgr. Rastislav 

Štanga 
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 

2. Informácia o rekonštrukcii ZŠ a krytej plavárne                           

3. Informácia predstaviteľov FK a HK, prezidentov BK a VK o stave klubu a zámeroch jeho rozvoja 

v krátkodobom aj v strednodobom horizonte 

4. Rôzne 

- voľba do SpR BK 

- informácia o zriadení olympijského klubu 

 
 
Bod č. 1 
 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Norbert Nagy, predseda komisie. Privítal primátora mesta a 
prítomných členov komisie  s konštatovaním, že na komisii sa zúčastnilo 11 z celkového počtu 11 členov a 
komisia je uznášania schopná. Prítomných členov komisie oboznámil s programom rokovania a navrhol 
zmenu v poradí prerokovania bodov programu. Bod č. 2 bol prerokovaný v programe ako bod č. 3.  
 
Schválený program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia komisie 

2. Informácia predstaviteľov FK a HK, prezidentov BK a VK o stave klubu a zámeroch jeho rozvoja 

v krátkodobom aj v strednodobom horizonte 

3. Informácia o rekonštrukcii ZŠ a krytej plavárne 

4. Rôzne 

 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 11   
ospravedlnení 0                                                                            
Neprítomní:       
za 11 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Rybársky, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, 

Mgr. Fábry, Bc. Páleník, Mgr. Baláž, Ing. Muha, p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 2 
Futbalový klub POHRONIE 
Ústnu informáciu podal konateľ FK Pohronie Ing., Mgr. Rastislav Štanga 
(Klub má cca 240 športovcov, majú vytvorenú pyramídu družstiev od mládeži až po mužov, trénerské 
obsadenie s platnými licenciami je v zmysle SP SFZ, trénerské plochy – Žiar nad Hronom a Dolná Ždaňa, 
klubové príspevky – 15 €/mesiac, prestupový poriadok v zmysle PP SFZ, FK má plán vybudovať futbalovú 
akadémiu, rozpočet - muži 350 tis €, postup do Fortuna ligy + 200 tis €, je povinná zmena spoločnosti zo 
súčasnej s.r.o. na akciovú spoločnosť, povinnosť dobudovať kamerový systém, turnikety, vyhrievaný trávnik, 
komisia odporučila spraviť prehľad o počte športovcov zo ZH a mimo ZH. 
V diskusii vystúpili: Diskusia: Ing. Muha, Mgr. Nagy, Ing. Šťastný, Ing. Rybársky, Mgr. Antal 



Uznesenie č. 11/2019 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
informáciu o FK Pohronie  
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 11   
ospravedlnení 0                                                                            
Neprítomní:       
za 11 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Rybársky, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, 

Mgr. Fábry, Bc. Páleník, Mgr. Baláž, Ing. Muha, p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Hokejový klub Žiar nad Hronom 
Ústnu informáciu podal Radoslav Grús 
(vzniknú 2 subjekty – Sport Trend – mládež a HK MŠK - seniori, v súčasnosti robia nábor po ZŠ, majú plán 
zriadiť školu korčuľovania a zriadenie športových tried – výchova mladých hokejistov, trénerské posty sa 
riešia priebežne, spoluprácu nadviažu s krasokorčuliarskym klubom – výučba korčuľovania, prihlásenie 
žiakov 3 ročníkov do súťaže SZĽH a seniorov do 2 ligy – prípadne 1. ligy ako farmárske družstvo HKM 
Zvolen).  
V diskusii vystúpili: Diskusia: Ing. Muha, Mgr. Nagy, Ing. Šťastný, Mgr. Antal, p. Žiak 
 
Uznesenie č. 12/2019 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
informáciu o Hokejovom klube  
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 11   
ospravedlnení 0                                                                            
Neprítomní:       
za 11 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Rybársky, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, 

Mgr. Fábry, Bc. Páleník, Mgr. Baláž, Ing. Muha, p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Basketbalov klub MŠK Žiar nad Hronom 
Ústnu informáciu podal: Mgr. Ján Valent 
(organizujú Nemak basketbalová mikroliga, Baskeťáčik, muži – spolupráca s BK Handlová, klub má 15 
trénerov s licenciou, počet členov  - cca 120 členov, vyberajú klubové príspevky – spolu výber je vo výške 
cca 28 tis € - z výberu sa financujú platy trénerov, ml žiaci na M SR v Košiciach získali titul majstri SR – 
získali už tri majstrovské tituly za sebou, starší mini postúpili na M SR v Prievidzi, dlhodobé hľadisko – získať 
športovcov nielen zo ZH ale aj mimo ZH, priestory pre trénovanie majú v ZUS aréne a na II. ZŠ, klub plánuje 
vytvoriť družstvo dievčat a prihlásiť do súťaže,  uskutočniť výbery po školách nielen v ZH ale aj mimo ZH, 
muži v 1. lige postúpili v súťaži o konečné umiestnenie na 1.- 6. miesto). 
V diskusii vystúpili: Diskusia: Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič 
 
Uznesenie č. 13/2019 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
informáciu o Basketbalovom klube MŠK 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 11   
ospravedlnení 0                                                                            
Neprítomní:       
za 11 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Rybársky, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, 

Mgr. Fábry, Bc. Páleník, Mgr. Baláž, Ing. Muha, p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 



Volejbalový klub MŠK 
Ústnu informáciu podal: MVDr. Igor Korbela 
(v minulosti sa v meste hrala Extraliga žien, v súčasnosti je 1. liga, klub má cca 84 členov, pravidelne robia 
nábor do klubu v prípravke majú 14 dievčat, majú zriadený krúžok volejbalu na I. ZŠ, okrem súťaží SVF 
hrajú aj 3 kový volejbal, 4 kový volejbal, v dňoch 8.-9.6.2019 usporiadajú M SR v 3 kovom volejbale, ženy sa 
v súťaži umiestnili na poslednom mieste, v súčasnosti majú málo žien v družstve a súťaž hrali kadetky, majú 
hráčov aj mimo ZH, klubové príspevky – prípravka 8 €/mesiac 15 €/mesiac ostatné družstvá – z príjmu sú 
platení tréneri, potrebujú doplniť trénerské posty, cieľ klubu – udržanie pyramídy v klube a práca s mládežou, 
v meste chýbajú vysoké školy a ubytovacie zariadenia. 
V diskusii vystúpili: Diskusia: Mgr. Nagy, Ing. Muha 
 
Uznesenie č. 14/2019 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
informáciu o Volejbalovom klube MŠK 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 11   
ospravedlnení 0                                                                            
Neprítomní:       
za 11 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Rybársky, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, 

Mgr. Fábry, Bc. Páleník, Mgr. Baláž, Ing. Muha, p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 3 
Informácia o rekonštrukcii ZŠ a krytej plavárne 

Zimný štadión 
Členovia komisie sa zasadnutím komisie zúčastnili prehliadky rekonštrukcie ZŠ, kde im potrebné informácie 
podali  Mgr. Peter Antal  a Mgr. Igor Rozenberg. Kolaudácia ZŠ je naplánovaná na 17.6.2019, slávnostné 
otvorenie je naplánované na 28.6.2019. ZŠ bude multifunkčne športové zariadenie, je potrebné ešte jeho 
dofinancovanie z rozpočtu mesta. 
 
Krytá plaváreň 
Ústnu informáciu podal primátor mesta Mgr. Peter Antal. 
Plaváreň je uzatvorená od mesiaca jún 2019, v rámci rekonštrukcie bude zriadená aj regenerácia pre 
návštevníkov KP a športovcov (sauny ...) 
 
Uznesenie č. 15/2019 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
informáciu o rekonštrukcii zimného štadióna a krytej plavárni 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 11   
ospravedlnení 0                                                                            
Neprítomní:       
za 11 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Rybársky, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, 

Mgr. Fábry, Bc. Páleník, Mgr. Baláž, Ing. Muha, p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 5 
Rôzne  
Ing. Uhrovič a Ing. Muha  
- rozvoj športovej všestrannosti u detí do 10 rokov  
Ing. Rybársky  
- je potrebné viesť deti k športovaniu 
- priestory pre AK na krytej plavárni 
- robiť nábor detí aj mimo ZH 



- SAZ organizuje súťaže pre žiakov len na úrovni kraja 

- klub nemá priestory pre AK počas výstavby atletickej dráhy na IV. ZŠ 
- je potrebné aby rodičia viedli svoje deti k pravidelnému športovanie 
 
Ing. MUHA 
- informoval komisiu o zriadení Olympijského klubu v našom meste, ktorej členmi sú: Žiar nad Hronom, 

Kremnica, Banská Štiavnica, Žarnovica 
 
MUDr. Kukolík a Ing. Šťastný 
Vyjadrili sa k menovaniu za člena do SpR BK MŠK 
 
- Hlasovanie – zo všetkých členov komisie 
- Voľba – nadpolovičná väčšina zo všetkých členov 
- Problémy vzťahové, napätie, polarizácia - aj dnešná debata kandidátov sa niesla v takomto duchu 
- Vyjadrenie prezidenta BK – obava nad zvolením Mgr. Nagya za člena – tréner BK by nemal byť členov 

SpR  
 
 

 VOĽBA za člena SpR BK MŠK 
ZOZNAM KANDIDÁTOV 

  
 Obidvaja kandidáti predložili svoje stanovisko, prečo sa rozhodli kandidovať za člena SpR BK MŠK 
  
 HLASOVANIE: 
 

1. Mgr. Tomáš FÁBRY 
 
Hlasovanie:  
Za: schvaľuje za:  1 (Bc. Páleník) 
Proti:  3 (Ing. Rybársky, p. Striežovský , Ing. Muha) 
zdržal sa hlasovania:  7 ( Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Baláž, Mgr. Fábry,     
                                               p. Žiak 

 
2. Mgr. Norbert NAGY 
 
Hlasovanie:  
Za:   6 (Ing. Rybársky, Ing. Muha, p. Striežovský, Mgr. Baláž, Ing. Šťastný, MUDr. 

Kukolík) 
Proti:   0  
zdržal sa hlasovania:  5 (Mgr. Nagy, Bc. Páleník, Mgr. Fábry, Ing. Uhrovič, p. Žiak 
 
Výsledok hlasovania: 

  
Komisia pre šport a mládež pri MsZ na základe výsledkov z verejného  hlasovania schvaľuje za člena SpR 
BK MŠK Mgr. Norberta Nagya. 
  
 

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

Mgr. Norbert Nagy 
          predseda komisie 
 
31.05.2019 
Zapísal: Ján Žiak     


