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Návrh VZN je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 
– 2022 s výhľadom do roku 2040 a nemá dopad na rozpočet mesta  
        
Stanovisko Komisie mládeže a športu:      
Komisia sa návrhom zaoberala na viacerých zasadnutiach (dňa 11.05.2017, dňa 14.06.2017, dňa 12.07.2017, 
dňa 13.09.2017) a odporučila návrh schváliť  . 
 
        
            
 
 
 
 
V Trenčíne, 5.12.2017 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dôvodová správa  
 

Predkladaným návrhom VZN sa nezasahuje do spôsobu poskytovania  dotácií  z rozpočtu   Mesta    Trenčín  
príslušným subjektom, ani nedochádza k zmene okruhu oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka.  
Novelizáciou VZN sa upravuje poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta na aktivity v oblasti športu, telesnej 
kultúry a mládeže takto: 
-v prílohe č.3 článok 2 ods. 4 sa dopĺňajú strategické športy  
- v prílohe č.3 článok 3 ods. 1 sa dopĺňa nasledovné kritérium pre individuálne a kolektívne športy – člen 
športového klubu musí byť zároveň registrovaný aj v národnom športovom zväze príslušnom k danému športu. 
- do prílohy č.9 sa v 2. časti dopĺňa činnosť, t.j. v žiadosti sa budú uvádzať údaje o projekte, resp. činnosti 
- spresňuje sa znenie prílohy č.10 (dopĺňa sa počet registrovaných členov, e-mail)  a pri mennom zozname 
registrovaných členov klubu sa dopĺňajú ďalšie náležitosti (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu  a dátum 
narodenia člena). 
    
Ostatné ustanovenia VZN zmenám nepodliehajú. 
 
 
 
 
Návrh uznesenia:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
   
s ch v a ľ u j e  
 
všeobecne záväzné nariadenie  č. 18/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu k tomuto 
uzneseniu 
 
 
 
  



 
 
Mesto Trenčín na základe samosprávnej  pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 7 ods.4 
zákona č.  583/2004 Z. z.  o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
  

v y d á v a 
 

všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín  

 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín sa mení a dopĺňa 
takto: 
 
1. V prílohe č.3 v článku 2 ods. 4 sa na koniec ods. dopĺňajú slová „a na strategické športy na činnosť.“  
 
2. V prílohe č.3 v článku 3 ods. 1 písm. a) sa pred tabuľku koeficientov dopĺňa nasledujúca veta: „Člen 
športového klubu musí byť zároveň registrovaný aj v národnom športovom zväze príslušnom k danému športu.“ 
 
3. V prílohe č.9 nadpis časti 2 znie: 
„2.ÚDAJE O PROJEKTE, resp. ČINNOSTI“  
 
4. V prílohe č.10  sa za náležitosť dotazníka  „tel. kontakt na predsedu“ dopĺňa nová náležitosť „e-mail“. 
 
5. V prílohe č. 10 sa slovné spojenie „terajší počet členov“ nahrádza slovným spojením „terajší počet 
registrovaných členov“.  
 
6. V prílohe č.10 sa veta: „K dotazníku je treba priložiť menný zoznam členov klubu!“ nahrádza vetou 
„K dotazníku je treba priložiť menný zoznam  registrovaných členov klubu, ktorý obsahuje meno a priezvisko, 
adresu trvalého pobytu a dátum narodenia člena klubu!“ 
 
7.V článku 10 sa dopĺňa nový odsek 8, ktorý znie : 
 
„8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.18/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné 
nariadenie č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín schválilo Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne dňa 13.12.2017 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 
 

 
 
 
 
 
      Mgr. Richard Rybníček  

primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha - znenie novelizovaných článkov VZN č. 7/2012 s vyznačením zmien 
 

Článok 10 
 
1.Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú: 
a) mestské zastupiteľstvo, 
b) hlavný kontrolór mesta, 
c) garanti dotácie, 
d) útvar ekonomický. 
 
2.Mesto  a  ním  poverení  zamestnanci  sú oprávnení vykonávať kontrolu použitia dotácie a dodržanie tohto 
VZN. Žiadateľ je povinný pri kontrolných akciách vykonávaných mestom poskytnúť potrebnú súčinnosť.  
 
3.Prílohami tohto VZN sú:  
a) Príloha č.1:„Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta  Trenčín na aktivity v oblasti kultúry 
a záujmovej umeleckej činnosti“  
b) Príloha č.2: „Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta  Trenčín na aktivity v oblasti cestovného 
ruchu 
c) Príloha č.3:  „Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín na aktivity v oblasti športu, telesnej 
kultúry a mládeže“ 
d) Príloha č.4: „Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín  na aktivity v oblasti životného 
prostredia“                                                                                                                       
e) Príloha č.5:  „Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín na aktivity v oblasti školstva, 
výchovy a vzdelávania“                                                                                                   
f) Príloha č.6: „Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín  na budovanie detských ihrísk“                                                                                                                                    
g) Príloha č.7:   Zúčtovanie dotácie poskytnutej mestom Trenčín                                                                                                     
h) Príloha č. 8:  Formulár vecného vyhodnotenia projektu                                                           
i)  Príloha č. 9:  Tlačivo  „Žiadosť o dotáciu  z rozpočtu  mesta Trenčín“                                                                                      
j)  Príloha č. 9a:Tlačivo  „Žiadosť o dotáciu  z rozpočtu  mesta Trenčín pre oblasť kultúrne podujatia a projekty“                                                                                                                
k) Príloha č. 9b:Tlačivo  „Žiadosť o dotáciu  z rozpočtu  mesta Trenčín pre oblasť záujmová umelecká činnosť“                                                                                                                         
l)  Príloha č. 9c:Tlačivo  „Žiadosť o dotáciu  z rozpočtu  mesta Trenčín pre oblasť mládeže“ 
m)Príloha č.10: Dotazník pre športové kluby a oddiely na území mesta Trenčín  
 
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 
schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 21.09.2012 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od 
vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN  sa ruší VZN č. 3/2009  o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 
Trenčín. 
 
6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.3/2013, ktorým sa  mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín schválilo Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne dňa 18.04.2013 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné 
nariadenie č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín schválilo Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne  dňa 17.02.2016 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.../2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné 
nariadenie č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín schválilo Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne dňa 13.12.2017 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
 

Príloha č. 3  
Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 

na aktivity  v oblasti športu, telesnej kultúry a mládeže 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1.Mesto Trenčín na návrh komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne ( ďalej len komisia ) 
môže poskytnúť dotácie na financovanie projektov  v príslušnom rozpočtovom roku v oblasti športu, telesnej 
kultúry a mládeže a na financovanie činnosti telovýchovných jednôt a športových klubov. 

 



2.Organizačným a  administratívnym garantom všetkých úkonov, spojených s poskytovaním dotácií v oblasti 
športu, telesnej kultúry a mládeže z rozpočtu Mesta Trenčín, je útvar školstva Mestského úradu v Trenčíne. 
 
3.Termín uzávierky prijímania žiadostí o dotáciu a prioritu mesta  pre príslušný kalendárny rok pri poskytovaní 
dotácií v oblasti  mládeže zverejní mesto na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 

 
Článok 2 

Podmienky  poskytovania dotácií 
 
1. Dotácia sa poskytne na základe písomnej žiadosti riadne vyplnenej na predpísanom formulári (pre oblasť 
športu a telesnej kultúry – príloha č.9, pre oblasť mládeže – príloha č.9c). Žiadosť o dotáciu pre oblasť telesnej 
kultúry a športu okrem všeobecných náležitostí podľa článku 5 ods. 1 tohto VZN (príloha č.9) obsahuje 
Dotazník pre športové kluby a oddiely na území mesta Trenčín, ktorý tvorí prílohu č.10 tohto VZN. 
 
2. Predložené žiadosti a finančnú náročnosť jednotlivých projektov posúdi komisia podľa vopred stanovených  
kritérií. 

 
3. Pri určovaní kritérií pre poskytovanie dotácií na šport  je uprednostňovaná práca s deťmi, práca s mládežou 
s cieľom jej výkonnostného rastu (mestská, okresná, krajská, národná až medzinárodná súťaž) a na základe 
toho je koeficient u nižších vekových kategórií vyšší, ako u dospelých športovcov. 

  
4. Komisia z objemu finančných prostriedkov určených v rozpočte mesta ako dotácia na šport, určí, aký objem 
prostriedkov sa použije na činnosť telovýchovných jednôt a športových klubov a na mimoriadne akcie 
a reprezentáciu v športe a na aktivity pre mládež a na strategické športy na činnosť. 
 
5. V oblasti poskytovania dotácií pre šport platí, že jednotlivé telovýchovné jednoty a športové kluby získajú 
podľa plnenia kritérií určitý počet bodov (počet športovcov v určitej kategórii a súťažnej úrovni sa  vynásobí 
koeficientom, čím sa získa počet bodov). 
 
6. Hodnota bodu v oblasti poskytovania dotácií pre šport sa vypočíta z objemu finančných prostriedkov 
schválených komisiou v príslušnom roku pre oblasť športu, vydelením súčtu bodov  jednotlivých telovýchovných  
jednôt a športových klubov. 
 
7. Výška finančnej dotácie pre šport sa určí tak, že počet získaných bodov sa vynásobí hodnotou bodu.  

  
8. Subjektom: 
a) ktorým bola súčasne poskytnutá  od Mesta Trenčín dotácia na prevádzku, sa celková dotačná suma násobí  
koeficientom 0,5.  
b) ktorým dotačná suma prekročí 7000,- EUR sa dotácia zníži o presahujúcu sumu. 

  
9. Finančné prostriedky ktoré ostanú po uplatnení kritérií uvedených v ods.  8 tohto článku budú presunuté na 
položku mimoriadnych akcií a reprezentácií v športe a na aktivity pre mládež. 
 
10.Maximálny počet bodov, ktoré môže dosiahnuť žiadosť o poskytnutie dotácie pre oblasť mládeže je 150 
bodov. Nato, aby mohol žiadateľ o dotáciu získať dotáciu v zmysle tejto prílohy VZN, musí byť jeho žiadosť 
úspešná – t. z. jeho žiadosť o dotáciu musí získať min. 80 bodov (počet bodov žiadosti sa určí tak, že sa 
spočíta počet bodov žiadosti získaný od všetkých členov komisie a vydelí sa počtom členov komisie, ktorí 
hodnotili žiadosť – ďalej v texte označované aj ako „Počet bodov“).  
 
11. Hodnota jedného bodu v oblasti poskytovania dotácií pre oblasť mládeže sa vypočíta z objemu finančných 
prostriedkov schválených komisiou v príslušnom roku pre oblasť mládeže (vydelením objemu  finančných 
prostriedkov schválených komisiou v príslušnom roku pre oblasť mládeže súčtom Počtu bodov  jednotlivých 
úspešných žiadostí o dotáciu pre oblasť mládeže). Výška finančnej dotácie pre oblasť mládeže sa určí tak, že 
Počet bodov žiadosti sa vynásobí hodnotou bodu. 
 

Článok 3  
Kritériá poskytovania dotácií 

 
1. Kritériá sú určené samostatne pre individuálny a kolektívny šport a rekreačný šport. 
 
a) Individuálne  a  kolektívne športy 
 
1) Rozdelenie športovcov do kategórií: 
a)prípravka (do 10 rokov ) 
b)žiaci ( od 10 do 15 rokov) 



 
 
c)dorast ( od 15 do 18 rokov) 
d)juniori ( od 18 do 21 rokov) 
e)dospelí ( nad 21 rokov) 
 
2)  Úroveň súťaží 
a)mestská 
b)okresná 
c)krajská 
d)národná /celoslovenská/ 
e)medzinárodná 
 
Člen športového klubu musí byť zároveň registrovaný aj v národnom športovom zväze príslušnom k danému 
športu. 
 
 Tabuľka koeficientov 

                                            medzinárodná    národná    krajská   okresná    mestská 

Prípravka:    1,8 koeficient 

Žiaci a Dorast                        2,8                        1,5             1,2            0,9             0,6 

Juniori                                    2,8                        1,2             0,8            0,7             0,5 

Dospelí                                  1,3                         1,0             0,5            0,4             0,3 

 

 
b) Rekreačný šport: 
 
1) Rozdelenie športovcov do kategórií 
 
a) žiaci, dorast, juniori                   koeficient:  0,2 
b) dospelí / nad 21 rokov/              koeficient:   0,1 
 
2.Kritériá pre hodnotenie projektov na podporu mládeže sú nasledovné: 

 

a) Kvalitatívne kritériá hodnotenia projektu: 
 
aa) Profil žiadateľa (predchádzajúce aktivity v danej oblasti, projekty, schopnosť žiadateľa zrealizovať projekt, 
správne vyúčtovanie predchádzajúcich projektov) – max. 10 bodov, 
ab) Zapojenie mladých ľudí do jednotlivých fáz projektu (prípravnej, realizačnej, hodnotiacej, dobrovoľnosť 
zapojenia sa, dostatočná atraktívnosť pre cieľovú skupinu) – max. 18 bodov, 
ac) Dopad projektu na zapojenú skupinu mladých ľudí a komunitu (rozsah získaného vzdelania a zručností, 
zvyšovanie kompetencií pre ďalšiu prácu s mládežou, komunikácia, spolupráca, vyjednávanie, finančná 
gramotnosť, ....)  - max. 12 bodov, 
ad) Vhodnosť jednotlivých aktivít pre riešenie danej situácie - max. 20 bodov, 
ae) Súvis s prioritou mesta Trenčín pre príslušný kalendárny rok   - max. 5 bodov, 
af) Inovatívnosť, kreativita (nové spôsoby riešenia, inovatívne prvky, iné prístupy k riešeniu problému, iné 
postupy, neformálne vzdelávanie) - max. 20 bodov, 
ag) Zlepšenie kvality života mladých ľudí a prostredia v Trenčíne - max. 9 bodov, 
ah) Zvyšovanie filantropie mládeže mesta - max. 20 bodov, 
ai)  Vytvorenie podmienok pre mládež tvorivo a podnetne rozvíjať partnerskú spoluprácu mesta, občanov 
Trenčína, neziskového sektora, štátnych, náboženských a samosprávnych inštitúcií - max. 12 bodov, 
aj) Podpora participácie mladých ľudí na živote mesta - max. 18 bodov. 

 

b) Kvantitatívne kritériá  hodnotenia projektu: 
 
ba) Počet mladých ľudí zapojených na projekte (organizačný tím, cieľová skupina, dobrovoľníci) - max. 6 bodov. 

 
 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 
Výpočet výšky dotácie  pre jednotlivé telovýchovné jednoty a športové kluby a výpočet výšky dotácie v oblasti 
podpory mládeže  je zodpovedný zamestnanec povinný archivovať. 

 
 



 
 

Príloha č. 9  

Mesto Trenčín, Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín 
 

Žiadosť o dotáciu 
z rozpočtu mesta Trenčín 

 
 

Oblasť (podčiarknite) 
      

           a) telesná kultúra a šport  
          b) školstvo, výchova a vzdelávanie 
          c) životné  prostredie 
        d ) sociálna a zdravotná oblasť  
        e)  regionálny rozvoj a cestovný ruch 
        f) iné: .................................................... 
 
     v    r o k u   2 0 . . 
 
1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI (v súlade s údajmi na doklade o právnej subjektivite) 
 
1.1. Názov, u fyzických osôb podnikateľov meno a priezvisko žiadateľa: 
................................................................................................................................................................... 
1.2. Adresa, PSČ: 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
1.3. Tel.: ................................... fax: ................................... e-mail: ......................................................... 
1.4. IČO: ............................................................... DIČ: ........................................................................... 
1.5. Štatutárny zástupca (meno, priezvisko): ............................................................................................ 
adresa: ...................................................................................................................................................... 
tel.: .............................................fax: .................................................e-mail: ........................................... 
1.6. Organizačno-právna forma: ............................................................................................................... 
1.7. Bankové spojenie: ............................................................................................................................. 
 
2. ÚDAJE O PROJEKTE, resp. ČINNOSTI 
 
2.1. Názov projektu: 
2.2. Autor (uveďte aj prípadného spoluautora): ........................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
2.3. Spoluorganizátor: ............................................................................................................................... 
2.4. Podiel a spôsob účasti spoluorganizátora: ........................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
2.5. Predpokladaný termín realizácie: ...................................................................................................... 
2.6. Najvýznamnejšie projekty realizované v uplynulom roku: 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
2.7. Celkové náklady projektu: ................................. €  Požadovaná výška príspevku:......................... € 
2.8. Forma prezentácie mesta pri poskytnutí príspevku: .......................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
2.9. Účasť ďalších osôb na financovaní projektu (aj vecnou formou): 
1. ............................................................................................................................................................... 
2. ............................................................................................................................................................... 
3. ............................................................................................................................................................... 
4. ............................................................................................................................................................... 
5. ............................................................................................................................................................... 
 
 
Dotácie pridelené žiadateľovi z rozpočtu mesta Trenčín za posledné 3 roky: 
 

Rok Počet projektov Príspevok z rozpočtu mesta 

Trenčín (v € ) 

Iné zdroje spolu 

(MK SR, VÚC, iné) 

 

% z celkových 

nákladov na projekt 



     

     

     

 
   

Doterajšia činnosť žiadateľa v prospech mesta: 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a prílohách sú pravdivé. 
 
V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov súhlasím so spracovaním a sprístupnením uvedených údajov. 
 
 
V Trenčíne, dňa .............................   ..............................................   ...................................................... 

     pečiatka              podpis štatutárneho zástupcu 
 
Povinné prílohy: 
1. Popis projektu 
2. Podrobný rozpočet projektu na tomto tlačive 
3. Doklad o právnej subjektivite (zriaďovacia listina, štatút alebo stanovy organizácie s potvrdením o registrácii 
na Ministerstve vnútra SR, ktorý slúži tiež na preukázanie , že činnosť na ktorú alebo v súvislosti s ktorou 
o poskytnutie dotácie žiada vykonáva ako registrovaný subjekt minimálne 1 rok. Prípadne žiadateľ preukáže 
právne nástupníctvo subjektu, ktorý túto podmienku spĺňa. 
4. Výpis z príslušného registra, nie starší ako 3 mesiace (obchodný register, živnostenský register) 
5. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby konať za organizáciu 
6. Doklad o pridelení IČO, príp. DIČ 
7.Čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti o dotáciu žiadateľ nemá voči mestu alebo voči právnickým 
osobám založeným alebo zriadeným mestom žiadne splatné záväzky 
 
! Prílohu č. 1 k žiadosti o dotáciu  si vyplní žiadateľ aj pre seba a s doplneným posledným stĺpcom 
doloží k vyúčtovaniu. ! 
 
Upozornenie: Žiadosť s prílohami treba podať v podateľni MsÚ Trenčín, resp. zaslať poštou najneskôr v 
posledný deň určený na podávanie (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). 
Neúplne či  nesprávne vyplnená žiadosť alebo žiadosť bez povinných príloh nebude zaradená na 
prerokovanie! 
 
 

 

Príloha č. 10  

 
Dotazník pre športové kluby a oddiely na území mesta Trenčín  
dotazník č:....rok: .....                        
 
Názov klubu (oddielu) :........................................................................................................................................... 
       
Činnosť klubu (o aký šport ide...):............................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................. 
   
IČO klubu:....................................Banka:..............................č. účtu:....................................................................... 
      
Adresa klubu (podľa stanov ): ................................................................................................................................. 
       
Miesto trénovania (miesto pôsobenia):.................................................................................................................... 
        
Predseda klubu (oddielu):(meno a priezvisko):........................................................................................................ 
         



Tel. kontakt na klub :..........................tel. kontakt na predsedu:.............................. e-mail:..................................... 
           
Kedy bol založený Váš klub (oddiel): rok:................... terajší počet členov: terajší počet registrovaných 
členov:............................................................ 
 

Rozdelenie počtu členov podľa kategórií:  

Kategória Vek od Vek do Počet aktívnych 

členov 

*Poznámka 

reprezentácia, 

úroveň súťaže, 

výkonnostný stupeň  

prípravka (chlapci, 

dievčatá) 

 10   

žiaci, žiačky 10 15   

dorastenci, dorastenky 15 18   

junior, juniorky 18 21   

dospelí (muži, ženy, 

veteráni) 

nad 21       

*Poznámka: 
Súčet aktívnych členov je treba rozdeliť podľa úrovní súťaží, reprezentácie /mestská, okresná, krajská, 
národná, medzinárodná/.      

Spolu aktívnych členov : ........................ 
 
Počet reprezentantov za uplynulý rok:                                     

Súťaž Počet účastníkov Počet umiestnených  

na danej akcii 

Poznámka 

OH (zimné i letné)    

MS (svet)    

ME (Európa)    

Národné súťaže    

Krajské súťaže    

Okresné súťaže    

Mestské súťaže    

 
Počet osôb v rámci Vášho športu v reprezentácii Slovenska :................................................................................. 
 

 

Mená a priezviská 
reprezentantov:.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

 

Výsledky za uplynulý rok: (napíšte sem len tie najlepšie výsledky): 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 
 
Forma prezentácie mesta pri poskytnutí príspevku 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 



Usporiadanie športových akcií  v meste Trenčín: (turnaje, majstrovské súťaže...) 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 
 
Využívate pre tréningovú jednotku mestské majetky ( športová hala, plaváreň, futbalový štadión...) 

Áno    -     Nie  ,  ak áno tak koľko hodín do mesiaca :........................ 

 
Žiadame športové kluby, aby do dotazníkov písali iba pravdivé údaje v opačnom prípade sa žiadateľovi 
o dotáciu nevyhovie ! 

 

Žiadame aby športové kluby zaslali dotazníky do 31. januára príslušného roka.  Ak sa tak nestane, klub nebude 
zaradený do databázy čakateľov na dotáciu od mesta Trenčín. 

 

Databáza o klube sa bude aktualizovať každý rok. Ak sa zmení názov, adresa či konateľ klubu, žiadame, aby 
ste zmenu čo najskôr oznámili na útvar školstva MsÚ. 

K dotazníku je treba priložiť menný zoznam členov klubu! K dotazníku je treba priložiť menný zoznam  
registrovaných členov klubu, ktorý obsahuje meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum 
narodenia člena klubu! 
 
 
 
Dotazník je aktuálny dňa :............rok:.........                       podpis a pečiatka klubu: 

 
          ................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 


