
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 6.mája 2015 

  
Prítomní:    

 
 Ľubomír Horný, predseda  
     Dominik Gabriel, člen       
     Joana Detoni, prac.pre prácu s mládežou 
     Světluše Rajnincová, odborník pre mládež  
     Mgr.Slávia Novotná, garant komisie 
      
  Ospravedlnený:   
     JUDr.Danica Birošová, člen 
 Eduard Hartmann, odborník pre šport 
     Ing.Jana Barnová,  garant komisie 
 
P R O G R A M :   

1. Privítanie 
2. Dotácie na činnosť pre oblasť šport- činnosť, opätovné prerokovanie 
3. Dotácie na činnosť pre oblasť šport- projekty 
4. Dotácie pre oblasť mládež 
5. Návrh Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2014 
6. Rôzne 
7. Záver 

 
K bodu č.1 
Zasadnutie komisie viedol predseda komisie, Ľ. Horný. V úvode privítal prítomných , oboznámil ich  
s programom zasadnutia, a komisia program  schválila.  
 
 
K bodu č.2 

- FKSOS TTS na požiadanie predložil výpis zo súťaží, ktorých sa zúčastnil a potvrdilo sa, že 
údaje uvedené v dotazníku sú nepravdivé. 
Uvádzali vyššiu kategóriu súťaží, čím im bol pridelený väčší počet bodov,  vyššia dotácia, a tým  
porušili VZN č,7/20102. V  prílohe č.10, v Dotazníku je uvedené, že je potrebné písať iba pravdivé 
údaje, v opačnom prípade sa žiadateľovi o dotáciu nevyhovie. V dôsledku tejto skutočnosti sa 
zmenila hodnota bodu, výška vypočítanej dotácie , ako aj tabuľka pridelenia dotácií a bolo ju treba 
prepracovať. 

Na základe týchto faktov komisia rozhodla, že : 

 neschvaľuje dotáciu pre FKSOS TTS a to za poskytnutie nepravdivých údajov . 

Za: 3  Proti:0  Zdržal sa: 0 

- na základe  daných skutočností sa výška dotácií na činnosť pre jednotlivé ŠK zmenila. 

Priamo na zasadnutí , v súlade s VZN č,7/(2012 sa vypočítala výška dotácií pre jednotlivé ŠK 
a komisia ich schválila. 

Komisia schválila : 

- výšku dotácií  na činnosť- šport.  Príloha č.1 

Za: 3  Proti:0  Zdržal sa: 0 



- predseda komisie opätovne predložil požiadavku  dvoch hendikepovaných športovcov, členov 
ŠK, ktorí postúpili na MS v Sofii. Nakoľko komisia na svojom zasadnutí dňa 15.4.2015 ich účasť na 
podujatí podporila a nebolo zabezpečené  finančné krytie nákladov spojených s ich účasťou na MS, 
komisia sa rozhodla, že obidva ŠK, ktorých sú  žiadatelia členmi /Bedminton klub MI Trenčín 
/K.Babálová/ a ŠK nepočujúcich /P.Vašíček/ dostanú vyššiu dotáciu na činnosť, pričom z celkovej 
sumy 500Eur bude slúžiť na reprezentáciu na MS v Sofii. 

Komisia schvaľuje: 

- Navýšenie dotácie pre ŠK nepočujúcich o 500Eur a Bedminton klub MI Trenčín o 500 Eur 
na čiastočné vykrytie nákladov spojených s účasťou 2 hendikepovaných športovcov na MS 
v Sofii. 

- Aby menované ŠK túto dotáciu  mali uvedenú v Zmluve o poskytnutí dotácie na činnosť 
a samostatne ju vyúčtovali. 

Za: 3  Proti:0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu č.3 

- Členovia komisie dostali na zasadnutí komisie  dňa 15.04.2015 podklady na hodnotenie 
projektov v oblasti športu. Predseda komisie  navrhol kritériá, ktoré treba zohľadňovať pri žiadosti o 
poskytnutie dotácie na projekt v oblasti šport.  

Komisia schválila: 

 Kritéria na poskytnutie dotácii na projekt v oblasti Športu v roku 2015 

1. Organizovanie športového podujatia na území mesta Trenčín 
2. Zameranie sa na športovú aktivitu mládeže 
3. Pritiahnutie diváckej kulisy na športovom podujatí 
4. Organizácia podujatia, zapojenie dobrovoľníkov do organizácie  
5. Branie ohľadu na subjekt, či žiada dotáciu na činnosť klubu, ak áno, tak znížiť na projekt 
6. Zviditeľnenie mesta Trenčín 
Za: 3  Proti:0  Zdržal sa: 0 

. 
Na základe týchto kritérií boli jednotlivé žiadosti- projekty hodnotené. 

Všetci členovia komisie, /okrem JUDr.Birošovej/ spracovali hodnotiacu tabuľku projektov, ktorú  
poslali  mailom Mgr.Novotnej.  

Na zasadnutí komisie , na základe predložených návrhov určili členovia komisie výšku dotácie na 
ten-ktorý projekt. 

Niektorí žiadatelia boli vylúčení, nakoľko žiadosť na projekt nespĺňala stanovené kritériá. 

Komisia napokon prerozdelila  sumu 8500 Eur na projekty v oblasti športu tak, ako je uvedené 
v tabuľke č.2 

Komisia schválila: 

Dotáciu na jednotlivé  projekty v oblasti športu tak, ako je uvedené v tabuľke č.2 

Za: 3  Proti:0  Zdržal sa: 0 

 

 



K bodu č.4 

J.Detoni- pracovník pre prácu s mládežou spolu s odborníčkou pre prácu s mládežou. S.Rajnincovou 
predložili  vyhodnotene projektov pre oblasť mládež. Hodnotenie projektov bolo spracované 
v súlade s kritériami, uvedenými vo VZN č.3/2013, v prílohe č.3, článku 3, ods.2bod.č2, písma: 
Kvalitatívne kritériá hodnotenia projektu. 

Tie projekty, ktoré nespĺňali tieto kritériá boli vylúčené. 

Komisia na základe hodnotiacich tabuliek a kvality projektov rozdelila sumu 5000 Eur na jednotlivé 
projekty v oblasti mládež tak, ako je uvedené v prílohe, tabuľke č.3 .  

Komisia schválila: 

Prerozdelenie dotácií na projekty pre oblasť mládež 

- Za: 3  Proti:0  Zdržal sa: 0 
 

K bodu č.5. 

- Všetkým   členom komisie  bol mailom zaslaný Návrh Záverečného účtu mesta  
Trenčín za rok 2014. Komisia sa s Návrhom oboznámila , na komisii vyjadrili súhlasné stanovisko  
a nemajú  k nemu pripomienky. 

1. Komisie vzala na vedomie: 

- Návrh Záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2014 

Za:3     Proti:0     Zdržal  sa:0  

 
2. Komisia súhlasí  a nemá pripomienky : 

-  k  Návrhu Záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2014 
Za:3     Proti:0     Zdržal  sa:0  
 

K bodu č.6 

Odborníčka pre prácu s mládežou  predložila návrhy na skvalitnenie práce a rozšírenie oblastí, 
ktorým je potrebné venovať pozornosť komisie: 

• Je možné na DVP zamestnať pracovníka v oblasti športu? / zmapovanie športových klubov 
a príprava podkladov / 

• Prehodnotiť dotazníky pre športové kluby a spolky a vytvoriť nové. 

• Pripraviť nové žiadosti pre dotačnú oblasť športu. Zvlášť na činnosť a na projekty. 

• Nastaviť kritéria a hodnotiace ukazovatele pre dotačnú oblasť športu. 

• Prehodnotiť  a nastaviť hodnotiace ukazovatele pre dotačnú oblasť mládež. 

• Pripraviť workshop  s prezentáciou správneho písania projektov s jasným modelom čoho sa 
treba vyvarovať, aby bol projekt úspešný.  Realizácia workshopu vždy napríklad v januári. 

• Zaradiť povinnosť  pre žiadateľov konzultovať projekt s odborníkmi v danej oblasti /šport, 
mládež/, alebo pracovníkmi mesta /mládež, šport/ 

• Zaradiť povinnosť pre žiadateľov  zasielania projektov aj elektronickou formou. 

Komisia berie na vedomie: 

- návrhy na skvalitnenie práce a rozšírenie oblastí, ktorým je potrebné venovať pozornosť 
komisie: 
Za:3     Proti:0     Zdržal  sa:  0  
 



 
Komisia viedla k návrhom diskusiu, súhlasí s nimi. Predseda komisie následne bude konzultovať 
tieto návrhy s vedením mesta. 

    -      Na záver zasadnutia sa predseda komisie  poďakoval za výbornú prípravu, pomoc, návrhy, 
pripomienky zo strany členov komisie, odborníkov aj  garantov komisie, za ich zodpovedný prístup 
pri prerozdeľovaní dotácii na činnosť a projekty na mládež a šport. 
Po vyčerpaní všetkých bodov predseda komisie zasadnutie ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Ľubomír Horný 

               predseda komisie 
 

 
 
 

 
Zapísala: Mgr.Slávia Novotná 

    Dňa 14.05.2015 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

U Z N E S E N I E    č.5/2015 
zo zasadnutia komisie   mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného dňa 06.05.2015 
 

 
Komisia berie  na vedomie: 

- Informáciu o žiadostiach -dotácie  na  činnosť , dotácie projekty a dotácie mládež na rok 2015  
  Za: 3      Proti: 0 Zdržal sa: 0 

- Návrh Záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2014 

  Za: 3      Proti:0      Zdržal  sa: 0  

- návrhy na skvalitnenie práce a rozšírenie oblastí, ktorým je potrebné venovať pozornosť 
komisie: 

   Za: 3       Proti:0           Zdržal  sa: 0  

Komisia  neschvaľuje: 

- dotáciu pre FKSOS TTS a to za poskytnutie nepravdivých údajov . 
 Za:3     Proti:0 Zdržal sa: 0 

 
Komisia schválila: 

- Navýšenie dotácie pre ŠK nepočujúcich o 500Eur a Bedminton klub MI Trenčín o 500 Eur 
na čiastočné vykrytie nákladov spojených s účasťou 2 hendikepovaných športovcov na MS 
v Sofii. 

- Aby menované ŠK túto dotáciu  mali uvedenú v Zmluve o poskytnutí dotácie na činnosť 
a samostatne ju vyúčtovali. 
Za: 3  Proti:0  Zdržal sa: 0 

- Kritéria na poskytnutie dotácii na projekt v oblasti Športu v roku 2015 
Za: 3  Proti:0  Zdržal sa: 0 

- výšku dotácií  na činnosť- šport.        Tabuľkač.1 
Za: 3  Proti:0  Zdržal sa: 0 

- Dotáciu na jednotlivé  projekty v oblasti športu tak, ako je uvedené v tabuľke č.2 
Za: 3  Proti:0  Zdržal sa: 0 

- Prerozdelenie dotácií na projekty pre oblasť mládež, tabuľka č.3 

Za: 3  Proti:0  Zdržal sa: 0 
 Návrh  Záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2014 
 Za:3     Proti:0     Zdržal  sa:0  
 
 

 
 
     

                      Ľubomír Horný 
                     predseda komisie 

 
 
 


