
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:   05.11.2019 o 15.00 hod. 
predseda komisie: Mgr. Norbert Nagy 
prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
ospravedlnení: (MUDr. Kukolík, Ing. Šťastný, Bc. Páleník) 
Neprítomní:   
Prizvaní, hostia: Mgr. Peter Antal, primátor mesta - ospravedlnený 
 Mgr. Igor Rozenberg, PhD. ,MBA,  
 Ing. Emil Vozár - ospravedlnený 
 Prezidenti športových klubov MŠK podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 
2. Voľba člena SpR Hokejového klubu  
3. Informácia o činnosti kolektívnych športov v meste /basketbal, futbal, hokej, volejbal/ 
4. Predbežný rozpočet  MŠK na rok 2019 – čerpanie a potreba dofinancovania 
5. Požiadavky na rozpočet mesta v oblasti športu pre rok 2020 /MŠK sro, MŠK oz, FK Pohronie/ 
6. Návrh kalendára športových podujatí mesta na rok 2020 
7. Oceňovanie športovcov za rok 2018  - bod 2 
8. Informácia o rekonštrukcii športovísk /ZŠ, FŠ, atletická dráha na IV.ZŠ a na II.ZŠ, krytá plaváreň/ 
9. 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  z celkového počtu 11 členov a komisia je uznášania 
schopná. Prítomných členov komisie oboznámil s programom rokovania.  
 
Zmena programu:  

1. Otvorenie zasadnutia komisie 
2. Oceňovanie športovcov za rok 2018 
3. Návrh kalendára športových podujatí mesta na rok 2020 
4. Informácia o rekonštrukcii športovísk /ZŠ, FŠ, atletická dráha na IV.ZŠ a na II.ZŠ, krytá plaváreň/ 
5. Informácia o činnosti kolektívnych športov v meste /basketbal, futbal, hokej, volejbal/ 
6. Predbežný rozpočet  MŠK na rok 2019 – čerpanie a potreba dofinancovania 
7. Požiadavky na rozpočet mesta v oblasti športu pre rok 2020 /MŠK sro, MŠK oz, FK Pohronie/ 
8. Voľba člena SpR Hokejového klubu  
9. Rôzne 

 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 8   
ospravedlnení 3                                                                            
Neprítomní:       
za 8 hlasov (Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič, Ing. Rybársky, Mgr. Fábry, Mgr. Baláž, Ing., Bc 

Muha, p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 2 
Oceňovanie športovcov za rok 2018 
Ústnu informáciu podal p. Žiak 



Oceňovanie športovcov, trénerov, funkcionárov, kolektívy sa uskutoční 19. februára 2020 o 16.00 hod. 
v hlavnej sále MsKC. Zoznam ocenených športovcov v zmysle schválených kritérií mesta Žiar nad Hronom 
je potrebné predložiť najneskoršie do 10. januára 2020 v elektronickej podobe na email adresu – 
jan.ziak@ziar.sk alebo konatelmsk.ziar@gmail.com   

Uznesenie č. 19/2019 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
informáciu o príprave oceňovania športovcov za rok 2019  
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 8   
ospravedlnení 3                                                                            
Neprítomní:       
za 8 hlasov (Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič, Ing. Rybársky, Mgr. Fábry, Mgr. Baláž, Ing., Bc 

Muha, p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 3 
Návrh kalendára športových podujatí mesta na rok 2020 
Ústnu informáciu podal p. Žiak 
Pre rok 2020 sa pripravuje ďalšie spracovanie Kalendária športových podujatí jednotlivých športových klubov 
organizovaných v meste Žiar nad Hronom. 
Podklady pre zaslanie 
- Zoznam turnajov, športových podujatí, akcií aj s uvedením termínu konania športového podujatia /ak 

ešte nie je známy tak uviesť mesiac/ aj s požiadavkou na finančný príspevok. 
Termín: do 31.12.2019 
 
Uznesenie č. 20/2019 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
informáciu o návrhu kalendára športových podujatí na rok 2020 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 8   
ospravedlnení 3                                                                            
Neprítomní:       
za 8 hlasov (Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič, Ing. Rybársky, Mgr. Fábry, Mgr. Baláž, Ing., Bc 

Muha, p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 4 
Informácia o rekonštrukcii športovísk /ZŠ, FŠ, atletická dráha na IV.ZŠ a na II.ZŠ, krytá plaváreň/ 
Ústnu informáciu podal Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA 
 
Futbalový štadión  

 Vybudoval sa kamerový systém, turnikety 

 Vybudovanie vyhrievaného trávnika – spraví sa vo vlastnej réžii 
 
Zimný štadión 

 Dokončovacie práce /šatne, vnútorné a vonkajšie priestory../ 
 
Krytá plaváreň 

 Rekonštrukcia zatiaľ neprebieha 

 Krytá plaváreň nie je v prevádzke 

 V súčasnosti prebieha analýza krytej plavárne – Ing. Henč 

 Plánovanie otvorenie krytej plavárne: september – december 2020 
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Atletická dráha – Ing. Rybársky 

 Získali 80 tis € - zo SAZ na dobudovanie atletickej dráhy /výškarský sektor.../ 

 Je potrebné dobudovať svietidlá na existujúce elektrické stĺpy od TS, spol. s  r.o.  

 V roku 2020 získa AK dotáciu id SAZ vo výške 20 tis € na materiálne vybavenie klubu 

 Predpokladaná kolaudácia atletickej dráhy február 2020 
K predmetným informáciám v diskusii vystúpili členovia komisie a k uvedenej problematike prijali nasledovné 
uznesenie. 
 
Uznesenie č. 21/2019 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
Informáciu o rekonštrukcii športovísk v meste Žiar nad Hronom 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 8   
ospravedlnení 3                                                                            
Neprítomní:       
za 8 hlasov (Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič, Ing. Rybársky, Mgr. Fábry, Mgr. Baláž, Ing., Bc 

Muha, p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 5 
Informácia o činnosti kolektívnych športov v meste /basketbal, futbal, hokej, volejbal/ 
 
Basketbalový klub 
Ústnu informáciu podal prezident klubu Mgr. Valent 

 Nenastal úbytok členov v klube, klub má 9 družstiev v s súťaži 

 Mládež bude v súlade so schváleným finančným rozpočtom,  

 družstvo mužov – majú ambíciu postúpiť do najvyššej súťaže 

 Je záujem o účasť trénerských kurzoch  

 Basketbalová mikroliga 2019/2020 sa bude organizovať 
 
Futbal 
Ústnu informáciu podal prezident klubu Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA 

 Nedošlo k úbytku detí v klube kvôli obnoveniu hokejového klubu v meste 

 V klube došlo k personálnym zmenám – bol odvolaný tréner a asistent trénera, vzdal sa konateľ FK 

 Zmena FK Pohronie zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. 

 Mládež úspešne pôsobí v súťažiach a dosahujú výsledky 

 Klub zriadil od leta 2019 UTM  

 Nedostatočný počet tréningových plôch  vo FK /vozenie detí na tréningy do D. Ždane/ 
 
Mgr. Nagy 
Vyjadril sa k činnosti FK 

 futbal stratil dušu – stráca fanúšikov, bol odvolaný tréner a asistent, nie je zodpovedne zverejňovanie 
povinných dokumentov / zmluvy .../ na webe FK. 

 Nezverejňujú sa zmluvy trénerov, nákladové položky FK 

 Poslanci MsZ neboli informovaní o zmene konateľa FK Pohronia 
 
Hokejový klub 
Ústnu informáciu podal prezident klubu p. Bitala, športový riaditeľ HK 

 Poďakoval všetkým, ktorí prispeli k tomu, že je zimný štadión na patričnej úrovni 

 HK poslal prihlášku do súťaže 2019/2020 v mesiaci máj 2019 

 Pôvodný zámer bol hrať hneď I. ligu, nakoniec sa klub prihlásil do II. Ligy, počas zápasov je na ZŠ 
výborná atmosféra, klub má cca 40 hráčov – muži, vytvára sa FAN CLUB  

 18.1. končí základná časť a má ambíciu postúpiť do I. ligy 

 Je predpoklad, že 25.1.2020 sa na ZŠ v Žiari nad Hronom odohrá zápas hviezd. 

 Informáciu o mládežníckom hokeji doplnil Ing. Uhrovič a o činnosti mužov o jeho začiatkoch a organizácii 
celého chodu HK p. Žiak 



Volejbalový klub 
Ústnu informáciu podal prezident klub MVDr. Korbela 

 Majú cca 100 členov, z toho je 80 členov mládež 

 Súťaži hrajú mládežnícke družstvá, kadetky a ženy, majú zriadenú prípravu dievčat, v súťaži hrajú aj 
trojkový a štvorkový volejbal. 

 
K predmetným informáciám o činnosti športových klubov v diskusii vystúpili členovia komisie a k uvedenej 
problematike prijali nasledovné uznesenie. 
 
Uznesenie č. 22/2019 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
Informáciu o činnosti športových klubov /basketbal, futbal, hokej, volejbal/ 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 8   
ospravedlnení 3                                                                            
Neprítomní:       
za 8 hlasov (Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič, Ing. Rybársky, Mgr. Fábry, Mgr. Baláž, Ing., Bc 

Muha, p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 6 
Predbežný rozpočet  MŠK na rok 2019 – čerpanie a potreba dofinancovania 
Mgr. Valent, prezident Basketbalového klubu MŠK požaduje za svoj klub dofinancovať družstvo mužov vo 
výške 8 tis €.  
MVDr. Korbela, prezident Volejbalového klubu MŠK požaduje za svoj klub dofinancovať družstvo žien vo 
výške 3 tis €.  
V prípade nenavýšenia rozpočtu budú musieť uvedené kluby pristúpiť k takému kroku, že v nasledujúcom 
súťažnom ročníku 2019/2020 neprihlásia družstvo mužov BK a družstvo žien VK do súťaže z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov na činnosť. 
 
Mgr. Nagy 
Vyjadril sa k danej problematike 

 je nutné a potrebné sa vrátiť k transparentnému a spravodlivému financovaniu športových klubov 
 
Uznesenie č. 22/2019 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a) odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Žiari nad Hronom schváliť zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 a finančný 
príspevok pre MŠK Žiar nad Hronom, spol. s  r.o.  navýšiť pre kluby BK – 8tis € a VK – 3tis € vo výške spolu 
o 11 tis €, s tým, že navýšenie rozpočtu pre uvedené kluby MŠK bude zakotvené v rozpočte mesta aj 
v nasledujúcich rokoch. 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 8   
ospravedlnení 3                                                                            
Neprítomní:       
za 8 hlasov (Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič, Ing. Rybársky, Mgr. Fábry, Mgr. Baláž, Ing., Bc 

Muha, p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 7 
Požiadavky na rozpočet mesta v oblasti športu pre rok 2020 /MŠK s r.o, MŠK -OZ, FK Pohronie/ 
Ústnu informáciu predložil p. Žiak  

 MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o. – 92 500 €  

 MŠK Žiar nad Hronom, OZ – 3 tis € 



 FK Pohronie – 62 tis € 

 Dofinancovanie VK-ženy, BK-muži – spolu 11 tis € 
 
Uznesenie č. 21/2019 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
b) odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Žiari nad Hronom schváliť požiadavku na rozpočet MŠK Žiar nad Hronom 
a zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2020 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 8   
ospravedlnení 3                                                                            
Neprítomní:       
za 8 hlasov (Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič, Ing. Rybársky, Mgr. Fábry, Mgr. Baláž, Ing., Bc 

Muha, p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 8 
Voľba člena SpR Hokejového klubu  
 
ZOZNAM KANDIDÁTOV 

  
 p. Žiak predniesol návrh kandidáta za člena Správnej rady Hokejového klubu MŠK Žiar nad Hronom 

 Ing. Milan Veselý, PhD., MBA 
  Vzhľadom k tomu, že nebol navrhnutý ďalší kandidát do SpR HK MŠK nasledovalo hlasovanie členov 

komisie. 
 HLASOVANIE: 

počet členov komisie 11 
prítomní 8   
ospravedlnení 3                                                                            
Neprítomní:      1 (Mgr. Baláž)        
za 7 hlasov (Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič, Ing. Rybársky, Mgr. Fábry, Ing., Bc Muha, p. 

Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
Výsledok hlasovania: 
Komisia pre šport a mládež pri MsZ na základe výsledkov z verejného  hlasovania schvaľuje za člena SpR 
HK MŠK Ing. Milana Veselého, PhD., MBA. 
 
Zloženie Správnej rady HK MŠK: 
Predseda – Ján Žiak, konateľ MŠK 
Člen SpR – Ing. Milan Veselý, PhD., MBA 
Člen SpR – Radovan Puliš 
 
 
Bod č. 9 
Rôzne – záver 
 
 

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

Mgr. Norbert Nagy 
          predseda komisie 
 
06.11.2019  
Zapísal: Ján Žiak     


