
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zápisnica z Valného zhromaždenia MFK Nová Baňa 

konaného dňa 15.12.2022 o 18.00 hodine v zasadačke MsÚ Nová Baňa 
 
 
 
Program: 
 
1.  Otvorenie  
2.  Voľba návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
3.  Odvolanie členov výkonného výboru MFK Nová Baňa 
4.  Doplňujúce voľby do výkonného výboru MFK Nová Baňa 
5.  Prednesenie výročnej správy za rok 2022 
6.  Diskusia 
7.  Záver 
                   
Bod 1. 
 
Valné zhromaždenie otvoril a viedol p. Jozef Forgáč, ktorý privítal všetkých prítomných členov 
MFK, na zhromaždení sa zúčastnil aj primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA. 
Z celkového počtu 22 členov MFK  sa Valného zhromaždenia zúčastnilo 15 členov , čím bola 
splnená podmienka účasti v zmysle schválených stanov , aby bolo Valné zhromaždenie uznášania 
schopné. 
 
Bod 2. 
 
V rámci tohto bodu prebehla voľba členov jednotlivých komisií.  
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Miroslav Pavlove , Ludevít Beluský a Pavol Budinský. 
Do volebnej komisie boli navrhnutí : Jozef Forgáč a Ladislav Šánta. 
Za zapisovateľa zápisnice bol navrhnutý Marin Poliačik. 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Andrej Úškrt a Milan Baranec. 
 
Bod 3. 
 
V rámci tohto bodu vzhľadom na to, že doterajší členovia výkonného výboru Peter Hudec, Peter 
Kasan a Dušan Hagara prestali vykonávať činnosť, tak v zmysle schválených stanov Valné 
zhromaždenie MFK môže týchto členov odvolať a zvoliť nových členov.  
Hlasovaním členov MFK boli odvolaní : 
Peter Hudec – 13 hlasov za odvolanie , 2 – zdržali sa, Peter Kasan – 15 hlasov za odvolanie a 
Dušan Hagara – 15 hlasov za odvolanie. 



Bod 4. 
 
V rámci tohto bodu boli vykonané doplňujúce voľby nových členov výkonného výboru MFK, kde 
boli navrhnutí nasledovní členovia : Jaroslav Búry, Igor Moško a Rudolf Bielik. 
Hlasovaním členov MFK boli noví členovia zvolení nasledovne : 
Jaroslav Búry – 14 hlasov za, 1 – sa zdržal, Igor Moško - 14 hlasov za, 1 – zdržal sa a Rudolf Bielik 
- 14 hlasov za, 1 – zdržal sa. 
 
Týmto bol zvolený nový výkonný výbor MFK Nová Baňa, ktorý bude v nasledovnom období 
pracovať v zložení :  
Milan Baranec - štatutár klubu, Jozef Forgáč, Jaroslav Búry, Igor Moško a Rudolf Bielik – členovia. 
 
Bod 5. 
 
V rámci tohto bodu štatutár klubu Milan Baranec predniesol výročnú správu o činnosti klubu v roku 
2022, ktorá bude zverejnená aj na webovej stránke mesta Nová Baňa , aby si ju mohli prečítať 
všetci priaznivci futbalu a zároveň je to aj jedna zo zákonných povinností klubu, ktorý využíva 
verejné zdroje na svoju činnosť. 
Samostatne bolo zhodnotené obdobie jarnej časti súťažného ročníka 2021/2022 v časti mužstva 
dospelých, kedy sme účinkovali v 3.lige STRED po názvom MFK Žarnovica a všetkých družstiev 
mládeže – jednak tabuľky všetkých družstiev a zhodnotenie pôsobenia našich družstiev. 
Druhá časť bola venovaná jesennej časti súťažného ročníka 2022/2023, kedy vzhľadom na to, že 
nedošlo k dohode s MFK Žarnovica ohľadom zlúčenia klubov a umožnenia v pokračovaní družstva 
dospelých v 4. lige a tak sme boli nútený prihlásiť sa , ako nový klub do poslednej súťaže ObFZ ZH 
– t.j. 8. MIRAGE ligy. Zároveň bolo zhodnotené aj pôsobenie všetkých mládežníckych družstiev, 
kde došlo k stabilizácii výkonnosti jednotlivých družstiev a postupne sa prepracovávame na vyššie 
priečky v tabuľkách jednotlivých súťaží.  
Pozitívne bola zhodnotená pomoc strany mesta Nová Baňa pri vytváraní podmienok pre 
mládežnícke družstvá poskytnutím dotácie z rozpočtu mesta. 
V ďalšej časti bolo predstavené čerpanie výdavkov a príjmy za rok 2022 a rozpočet na rok 2023 
jednak pri kategórii mládeže a tak isto pre mužstvo dospelých. 
V závere štatutár klubu poďakoval trénerom mládeže za prístup a výsledky, ktoré naše mládežnícke 
družstvá dosahujú, ako aj za to, že sa venujú zvyšovaniu svojej odbornosti, aby sa nám spoločne 
darilo vychovávať našich mladých hráčov pre ich pôsobenie v družstve dospelých. 
Dlhodobým cieľom súčasného vedenia je v maximálne možnej miere do mužstva dospelých doplniť 
vlastných odchovancov a vhodným doplnením kvalitných hráčov z okolia sa v priebehu pár rokov 
vrátiť do súťaží riadených SsFZ, kam určite náš klub s jeho 110. ročnou históriou bezpochyby patrí. 
 
Bod 6. 
 
V rámci diskusie vystúpili postupne títo členovia : 
 
Ladislav Šánta : 
Poukázal hlavne na potrebu vytvorenia dvojičky družstiev dorastu U19 a U17. 
Ponúka svoju pomoc klubu pri práci s mládežou, nakoľko jeho 40. ročné skúsenosti treba využiť. 
 
Jozef Barniak : 
Zdôraznil vo svojom príspevku potrebu stabilizácie vedenia klubu, trénerov a sponzorov, čo je cesta 
k dosiahnutiu stability nášho klubu a tým dosahovať dlhodobo dobré výsledky v súťažiach. 
Ponuka na mládežnícky turnaj kategórie U11 v Salzburgu je treba využiť v maximálne možnej 
miere, aby sa tohto turnaja zúčastnili okrem hráčov tejto kategórie aj naši tréneri mládeže a rodičia, 
ktorí podporujú deti k činnosti v našom klube. 



Branislav Jaďuď : 
Primátor mesta ocenil, že sme prekonali ťažkosti a prisľúbil pomoc zo strany mesta a jeho pozície 
pri práci so sponzormi a vytváraní podmienok pre napredovanie klubu, tak ako je deklarované 
vedením klubu. 
 
Igor Moško : 
Vo svojom príspevku sa poďakoval za spoluprácu s mládežníckymi trénermi, nakoľko vykonáva aj 
pozíciu športového manažéra mládeže a aj v ďalšom roku musíme spoločne pracovať na ďalšom 
zlepšovaní podmienok pre našu mládež. V spolupráci s mestom riešiť náklady na mládež prípadnou 
úpravou VZN, nakoľko niektoré náklady, ktoré súvisia s mládežou nie je možné financovať 
z dotácie mesta. 
 
Miroslav Tóth : 
Tréner mužstva dospelých a aj aktívny hráč, ktorý je najlepším strelcom novovytvoreného mužstva  
poukázal na dôležitosť práce s mladými hráčmi, ktorí končia v kategórii U19 , aby boli zapracovaní 
do prípravy s mužstvom dospelých a citlivo ich využívať v majstrovských zápasoch, aby sme 
chlapcom pomohli v ich raste a stali sa platnými hráčmi prvého mužstva. 
 
Jozef Forgáč : 
Dlhoročný funkcionár vyzdvihol spoluprácu pri tvorbe nového mužstva dospelých a tak isto s 
trénermi mládeže, nakoľko pri spravovaní ISSF systému je množstvo úkonov, ktoré bez spolupráce 
nie je možné zvládať. Do budúcnosti je ochotný ďalej pomáhať a prácu výboru treba naplánovať 
tak, aby sme si pripravili a rozdelili úlohy, tak aby to bolo zvládnuteľné. 
 
Rudolf Bielik : 
Dlhoročný hráč a tréner v našom klube je pripravený, ako nový člen výboru pomôcť a teší sa na 
spoluprácu v prospech novobanského futbalu. 
 
Po skončení diskusie bol prednesený návrh uznesenia z Valného zhromaždenia , ktorý predniesol za 
návrhovú komisiu Miroslav Pavlove. 
 
 
Návrh uznesenia z  Valného zhromaždenia : 

 
Prítomní  členovia valného zhromaždenia MFK Nová Baňa schvaľujú. 
 
Uznesenie č. 1 
Schvaľuje program Valného zhromaždenia MFK Nová Baňa zo dňa 15.12.2022 
 
Uznesenie č. 2  
Mandátovú a volebnú komisiu v zložení : Jozef Forgáč a Ladislav Šánta 
  
Uznesenie č. 3 
Návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Pavlove, Ludevít Beluský a Pavol Budinský 
 
Uznesenie č. 4 
a)  overovateľov zápisnice: Andrej Úškrt a Milan Baranec          
b)  zapisovateľa: Martin Poliačik 
                       
Unesenie č .5 
Odvolanie členov výkonného výboru MFK Nová Baňa – Peter Hudec, Peter Kasan a Dušan Hagara 
 



Uznesenie č.6 
Doplňujúce voľby do výkonného výboru MFK : Jaroslav Búry, Igor Moško, Rudolf Bielik 
 
Uznesenie č.7 
Schvaľuje výročnú správu MFK Nová Baňa za rok 2022  
 
 
 
Návrhová komisia:  
Miroslav Pavlove, v.r. , Ludevít Beluský, v.r., Pavel Budinský , v.r. 
 
Prítomní  členovia valného zhromaždenia MFK Nová Baňa schvaľujú v počte 15 členov. 
 
Valného zhromaždenia sa zúčastnili títo členovia ( viď prezenčná listina ) : 
 
Jozef Forgáč, Miroslav Tóth, Milan Baranec, Branislav Jaďuď, Jozef Budinský, Jaroslav Búry, 
Miroslav Pavlove, Martin Poliačik, Ludevít Beluský, Igor Moško, Andrej Úškrt, Ladislav Šánta, 
Jozef Barniak, Rudolf Bielik, Pavol Budinský 
 
Bod 7. 
 
Na záver Jozef Forgáč, ktorý Valné zhromaždenie viedol poďakoval prítomným za účasť a poprial, 
čo najviac radosti z výsledkov našich družstiev. 
 
 
Zapísal : Martin Poliačik 
 
 
 
 
 
Overil :  Andrej Úškrt                                                                 Milan Baranec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
                                                                                   


