
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 12.2.2019 

 

 

Prítomní:    

 

JUDr. Martin Smolka, predseda 

Ing. Ladislav Matejka, člen 

Dominik Gabriel, člen 

Marcel Meravý, člen 

Mgr. Igor Schlesingr, odborník pre šport 

Mgr. Viliam Čacho, odborník pre šport 

Ing. Vladimír Mráz, poradca v oblasti športu 

Bc.Veronika Sučanská, poradca pre prácu s mládežou 

Bc. Katarína Kubíková, garant komisie 

Ing. Jana Barnová, garant komisie 

 

 

P R O G R A M :           

1. Privítanie. 
2. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2019 – šport, mládež 
3. Vyhodnotenie podaných dotazníkov na šport v roku 2019. 
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:  6  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2 

 

Komisia prerokovala návrh rozpočtu na r. 2019 a uvedený návrh odporúča schváliť. 

Zároveň členovia komisie vyjadrili požiadavku, aby sa v návrhu na r. 2020 zvolili kritériá, 

podľa ktorých sa bude prideľovať dotácia jednotlivým klubom v Asociácii športov. 

 

Komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh rozpočtu na rok 2019. 

Za:  4  Proti:  2  Zdržal sa:  0 

 

 



K bodu č. 3 

 

 Pán Mráz oznámil členom komisie, že v r. 2019 bolo podaných 42 dotazníkov. 

Zároveň oznámil, že od 15.1.2019 sa môžu projekty financovať. V prípade podania 

viac projektov jedným subjektom sa komisia rozhodla podporiť aj viaceré v prípade, 

že budú pre mesto Trenčín zaujímavé. Zároveň sa členovia komisie dohodli, že sa 

stretnú mimo termínu zasadnutia komisie, aby prehodnotili jednotlivé žiadosti 

o projekty. 

Predseda komisie navrhol, aby sa do budúceho zasadnutia komisie vytvorili 

kritériá pre rozdeľovanie dotácií. Uvedené kritériá navrhol prevziať 

z predchádzajúcich období. 

Členovia komisie za zaujímali o to, či prebehla kontrola podujatí (projektov) 

uskutočnených v r. 2018. Pán Mráz povedal, že viac ako polovica projektov bola 

minulý rok skontrolovaná a všetko bolo v poriadku. 

 

Komisia navrhuje vytvoriť kritériá pre rozdeľovanie dotácií podľa 

predchádzajúcich období. 

Za:  6  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č. 4 

 

 Pán Sága oznámil komisii, že Mesto Trenčín prispieva na prevádzku športovej haly na 

Sihoti 66 % nákladov na prevádzku (159 950 €). Tieto finančné prostriedky sú použité 

výhradne na prevádzku športovej haly. Zvyšných 34 % musí hradiť z vlastných príjmov. 

Zároveň požiadal o stanovenie kritérií na rozdeľovanie dotácií aj pre halové športy. 

 Pani Sučanská prezentovala „Akčný plán“ - dokument, ktorý sa tvorí na ročnej báze a 

obsahuje aktivity úradu, škôl a organizácií v oblasti mládeže. Oblasti sú rozdelené podľa 

kľúčových aktivít koncepcie mládeže do deviatich skupín. V každej skupine sú aktivity, 

ktoré by mali byť v nasledujúcom roku urobené resp. podporené spolu aj s výzvami na 

grantové kolo. Zároveň informovala o zatiaľ podaných žiadostiach na mládež – 1 

podaných a 10 rozkonzultovaných.  

 

 Pán Mráz upozornil na zverejnené kategórie pre akciu „Športovec roka 2018“ na webovej 

stránke mesta Trenčín a v časopise Info. Uvedené kategórie sa odlišujú od kategórií 

schválených na predchádzajúcom zasadnutí KMaŠ. Komisia sa rozhodla zmeniť kategórie 

oceňovania podľa zverejnenia na webovej stránke mesta Trenčín a v časopise Info 

nasledovne:  

- Najlepší športovec mesta Trenčín za rok 2018 v seniorskej kategórii 

- Najlepší športovec mesta Trenčín za rok 2018 v juniorskej kategórii 

- Najlepší športový seniorský kolektív mesta Trenčín za rok 2018 

- Najlepší športový mládežnícky kolektív mesta Trenčín za rok 2018 



- Najlepší handicapovaný športovec mesta Trenčín za rok 2018 

- Ocenenie za celoživotný a výnimočný prínos v športe v Trenčíne 

Akcia „Športovec roka 2018“ sa uskutoční dňa 4.4.2019 o 17.00 h v sobášnej sieni MsÚ 

Trenčín. 

Komisia mení kategórie oceňovania „Športovec roka 2018“ podľa zverejnených 

kategórií na webovej stránke mesta Trenčín a v časopise Info. 

Za:  6  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 12.3.2019 o 14.00 hod. 

 

 

 

 

                                                                                                         JUDr. Martin Smolka 

             predseda komisie    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísali: Bc. Katarína Kubíková, Ing. Jana Barnová 

dňa: 19. februára 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 2/2019 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 12. feburára 2019 

 

 

Komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh rozpočtu na rok 2019. 

Za:  4  Proti:  2  Zdržal sa:  0 

 

 

Komisia navrhuje vytvoriť kritériá pre rozdeľovanie dotácií podľa predchádzajúcich 

období. 

Za:  6  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

Komisia mení kategórie oceňovania „Športovec roka 2018“ podľa zverejnených 

kategórií na webovej stránke mesta Trenčín a v časopise Info. 

Za:  6  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

 

          

                   JUDr. Martin Smolka 

               predseda komisie 

 

 

 


