
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 22.1.2019 

 

Prítomní:    

 

JUDr. Martin Smolka, predseda 

Ing. Ladislav Matejka, člen 

Dominik Gabriel, člen 

Marcel Meravý, člen 

Mgr. Igor Schlesingr, odborník pre šport 

Bc.Veronika Sučanská, poradca pre prácu s mládežou 

Bc. Katarína Kubíková, garant komisie 

Ing. Jana Barnová, garant komisie 

 

Ospravedlnení: 

Mgr. Viliam Čacho , odborník pre šport  

 

 

P R O G R A M :           

1. Privítanie. 
2. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2019 – šport, mládež 
3. Výzva na zasielanie nominácie na „Športovec roka 2018“. 
4. Rôzne  
5. Záver 

 

K bodu č. 1 

 

Zasadnutie komisie viedol predseda komisie JUDr. M. Smolka. V úvode privítal 

prítomných, predstavil jednotlivých členov komisie a oboznámil ich  s programom zasadnutia.  

 

Komisia odsúhlasila  program zasadnutia:  

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2 

 

 Predseda komisie oboznámil členov komisie s návrhom rozpočtu na r. 2019 

v oblasti športu. V rámci tohto návrhu informoval o rozdelení fin. prostriedkov na 

kľúčové športy, ktorými sú: hokej, futbal, florbal, hádzaná. 

 Členovia komisie sa k tomuto rozdeleniu vyjadrovali hlavne k výške 

a rozdeleniu fin. prostriedkov v jednotlivých položkách rozpočtu. 

 



 Členovia komisie v rámci diskusie k  rozpočtu na r. 2019 vyjadrili návrh na 

vytvorenie pozície športového referenta, vzhľadom k objemu práce, ktorú si komisia 

predstavuje, že by sa mala v ďalších obdobiach vykonávať. 

 

Komisia odporúča vytvoriť pozíciu športového referenta: 

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 3 

 

 „Športovec roka 2018“ – bola uverejnená výzva v časopise info a na webovej 

stránke mesta Trenčín. Zodpovedná za akciu je p. Mišovicová. Členovia komisie sa 

dohodli, že pani Mišovicovú prizvú na nasledujúce zasadnutie KMaŠ dňa 12.2.2019. 

Komisia sa rozhodla udeliť ocenenia v nasledujúcich kategóriách: 

 najlepší športový mládežnícky kolektív    

 najlepší športový seniorský kolektív   

 najlepší tréner       

 najlepší športovec roka 2018   

 najlepší handicapovaný športovec za rok 2018   

 ocenenie za celoživotný a výnimočný prínos v športe v Trenčíne   

   

K bodu č. 4 

 

 Pani Sučanská prezentovala prácu „koordinátora pre prácu s mládežou“: 

- so žiackymi školskými radami základných škôl neustále pracujeme, plánujeme 

spoločné aktivity, vyhodnocujeme každomesačne, čo vo svojich radách spravili a čo 

plánujú (majú vytvorený akčný plán podľa ktorého idú) 

- budúci mesiac sa bude konať projekt Aktív, ide o dvojfázové školenie (február a 

marec) pre mládež od 15-17 rokov, kde sa budú učiť o tvorení projektov a sami si aj 

projekt spravia  

- všetci koordinátori mládeže miest TSK robia každé dva mesiace aktivity na témy 

participácia, dobrovoľníctvo, networking, inklúzia atď. Vo februári sa v meste Trenčín 

uskutoční stretnutie s mládežou, neziskovým sektorom a mestom na tému 

Networking-spájanie. 

- tvorí sa akčný plán 19, ktorý vychádza z koncepcie mládeže mesta Trenčín a zahŕňa 

aktivity organizácií a grantové kolá, ktoré sa za rok 2019 uskutočnia 

- konzultujem projekty, už som odkonzultovala 2 a ozvalo sa mi zatiaľ cca 10 

organizácií, že projekt chcú podať (ale ešte ho neposlali) 

 

 Pani Barnová informovala členov komisie o žiadosti ŠK 1. FBC Trenčín florbalový klub 

o súhlas a stanovisko KMaŠ pri MsÚ v Trenčíne, že mládež trenčianskych športových 

klubov môže bezplatne využívať Mestskú športovú halu na Sihoti v Trenčíne pre 



tréningový a zápasový proces a svojich mládežníckych družstiev zaradených do 

mládežníckych súťaží v r. 2019. 

KMaŠ požiadala pani Barnovú, aby vyzvala p. Ságu o predloženie časového 

harmonogramu využívania športovej haly za jeden mesiac. Po predložení uvedeného 

časového harmonogramu sa komisia vyjadrí k predloženej žiadosti. 

 Predseda KMaŠ navrhol termíny zasadnutí KMaŠ pre rok 2019 nasledovne: 

12.2.2019 

12.3.2019 

9.4.2019 

7.5.2019 

11.6.2019 

9.7.2019 

17.9.2019 

8.10.2019 

12.11.2019 

10.12.2019, vždy o 14.00 hod. 

 

Komisia schválila harmonogram zasadnutí KMaŠ: 

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 5  

 

Po prerokovaní všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 12.2.2019 o 14.00 hod. 

 

 

 

                                                                                                         JUDr. Martin Smolka 

            predseda komisie    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísali: Bc. Katarína Kubíková, Ing. Jana Barnová 

dňa: 24. januára 2019 

 



Uznesenie č. 1/2019 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 22. januára 2019 

 

 

Komisia odporúča vytvoriť pozíciu športového referenta: 

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

Komisia schválila harmonogram zasadnutí KMaŠ: 

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

          

                   JUDr. Martin Smolka 

               predseda komisie 

 

 

 


