
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 12.3.2019 

 

 

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. Vyhodnotenie podaných nominácií „Športovec roka 2018“. 
3. Prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 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 

 

- P. Mráz predniesol nominácie k podujatiu „Športovec roka 2018“, kde informoval komisiu 

o športovcoch ktorí boli navrhnutí na ocenenie „Športovec roka 2018“. 

- stručne informoval o ich dosiahnutých výsledkov za obdobie roku 2018 

- komisia sa rozhodla udeliť ocenenia v nasledujúcich kategóriách: 

 

 najlepší športovec roka-senior:    2 ocenení 

 najlepší športovec roka-junior:    2 ocenení 

 najlepší handicapovaný športovec za rok 2018:  2 ocenení 



 najlepší športovec roka-kolektív seniori:  2 ocenení 

 najlepší športovec roka-kolektív juniori:  2 ocenení 

 ocenenie za celoživotný a výnimočný prínos  

v športe v Trenčíne:      1 ocenený 

 

- spolu bolo navrhnutých na ocenenie 23 športovcov a 11 kolektívov, z ktorých bolo 

vybratých 11.    

 

Oceňovanie „Športovca roka 2018“ sa bude konať 04. apríla o 16.00 h v sobášnej sieni 

Mestského úradu v Trenčíne. 

 

Komisia navrhla a odsúhlasila: 

               11 ocenených športovcov v šiestich kategóriách. 

Za:  6  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 3 

 

 P. Sučanská predniesla informáciu ohľadne projektov z oblasti mládeže, kde bolo 

podaných 19 žiadostí. 

Komisia po vyhodnotení jednotlivých žiadostí, sa rozhodla podporiť sumou 10 000 €                 

13 podaných projektov, ktoré spĺňali kritériá pre udelenie dotácie. 

Komisia navrhla a odporučila: 

           rozdelenie pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Trenčín pre oblasť 

mládeže  

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 P. Mráz predniesol informácie ohľadne žiadostí o dotáciu na činnosť a projekty v oblasti 

športu. Postupne predstavil jednotlivých žiadateľov o dotáciu na projekt, ktorých bolo 

celkom 57. Komisia podľa VZN č. 7/2012 odporučila pridelenie dotácií na projekty 34 

žiadateľom v hodnote 20 000 €.  Zároveň komisia podľa VZN č. 7/2012 odporučila 

pridelenie dotácií na činnosť športových klubov podľa predložených dotazníkov a žiadostí 

v celkovej hodnote 50 000,- €. Členovia komisie sa rozhodli nepodporiť projekty 

s komerčným zámerom. 

 

Komisia odporúča schváliť:  

pridelenie dotácií na činnosť v oblasti športu v r. 2019 

Za:  3  Proti:  1  Zdržal sa:  1 

 

Komisia odporúča schváliť: 

 rozdelenie fin. prostriedkov na projekty v oblasti športu na r. 2019 v celkovej hodnote  

           20 000,- € 

Za:  6  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

 



K bodu č. 4 

 

 P. Schlesinger požiadal komisiu o nastavenie pravidiel pre prideľovanie dotácii na činnosť 

v oblasti športu. Žiadal o nastavenie kľúča na prideľovanie dotácií, aby sa vyhlo nepomeru 

a kontrastu medzi športami ako je hokej, futbal a iné a aby nedošlo k zdvojeniu členov 

v jednotlivých kluboch v rámci jedného druhu športu. Žiada o zaradenie uvedenej 

problematiky do programu budúceho zasadnutia komisie. 

 

 P. Mráz informoval členov komisie o stretnutí s p. Šeptákom, z ktorého vyplynula snaha, 

zorganizovať v roku 2020 „Ples športovcov“, súčasťou ktorého by mohlo byť aj vyhlásenie 

„Športovca roka 2019“. Akcia by sa konala pod záštitou Mesta Trenčín. 

 

K bodu č. 5  

 

Po prerokovaní všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 09.4.2019 o 14.00 hod. 

 

 

 

 

                                                                                                         JUDr. Martin Smolka 

             predseda komisie    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísali: Bc. Katarína Kubíková, Ing. Jana Barnová 

dňa: 18. marca 2019 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 3/2019 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 12. marca 2019 

 

 

Komisia navrhla a odsúhlasila: 

               11 ocenených športovcov v šiestich kategóriách. 

Za:  6  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

Komisia navrhla a odporučila: 

           rozdelenie pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Trenčín pre oblasť 

mládeže  

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

Komisia odporúča schváliť:  

pridelenie dotácií na činnosť v oblasti športu v r. 2019 

Za:  3  Proti:  1  Zdržal sa:  2 

 

Komisia odporúča schváliť: 

 rozdelenie fin. prostriedkov na projekty v oblasti športu na r. 2019 v celkovej hodnote 

20 000,- € 

Za:  6  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

 

          

                   JUDr. Martin Smolka 

               predseda komisie 

 

 

 


