
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 9.4.2019 

 

Prítomní:    

 

JUDr. Martin Smolka, predseda 

Ing. Ladislav Matejka, člen 

Dominik Gabriel, člen 

Marcel Meravý, člen 

Mgr. Igor Schlesingr, odborník pre šport 

Ing. Vladimír Mráz, poradca v oblasti športu 

Bc. Katarína Kubíková, garant komisie 

Ing. Jana Barnová, garant komisie 

 

Ospravedlnení : 

Mgr. Viliam Čacho, odborník pre šport 

Bc.Veronika Sučanská, poradca pre prácu s mládežou 

 

P R O G R A M :           

1. Privítanie. 
2. Nastavenie pravidiel na rozdelenie dotácií v oblasti športu v roku 2020. 
3. Návrh zmien vo VZN 7/2012 – v časti šport. 
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:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2 

 

- Predseda komisie MaŠ oboznámil členov s tým, že je možné vytvoriť samostatné 

VZN pre šport, právne je to priechodné, konzultoval problematiku s právnym 

útvarom. 

- Člen komisie p. Meravý podal návrh, aby pri prideľovaní dotácií v nasledujúcom 

období zohľadnil vo vzorci aj majetok  klubu  a koľko je registrovaných členov klubu. 

- Komisia navrhla oddelenie rekreačných športov od profesionálnych. 

- Podporovať športy zastrešené asociáciou. 

- Zohľadňovať výsledky na medzinárodných súťažiach. 

- Nastaviť kontrolný mechanizmus. 



- P. Schlesinger navrhol pri rozdeľovaní dotácií držať sa zákona o športe. 

- Podporiť hlavne kluby, ktoré sú pod zväzom a platia členské. 

- Komisia sa zhodla v názore, že je potrebné jednoznačne vylúčiť komerciu. 

 

K bodu č. 3 

 

 Komisia po preštudovaní VZN 7/2012 a po prediskutovaní o jednotlivých častiach 

uvedeného VZN sa dohodla, že je potrebné, aby bolo vytvorené samostatné VZN pre oblasť 

športu. 

 

Komisia sa dohodla: 

 novelizovať VZN č. 7/2012 O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín s tým, že 

dotácie pre šport sa vyjmú a vytvorí sa nové samostatné VZN pre oblasť športu. 

Za:  6  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 4 

 

P. Koláček, p. Kohout, p. Kohoutová a p. Hudec Strápková požiadali komisiu o možnosť 

vystúpiť a predložiť svoje návrhy a požiadať o vysvetlenie pri prideľovaní dotácií v oblasti 

športu 

 

 P. Koláček predniesol návrh usporiadať beh cez mosty v meste Trenčín. P. Matejka mu 

odpovedal v zmysle, že takýto beh sa koná každoročne pod jeho záštitou. 

 P. Kohout, p. Kohoutová a p. Hudec Strápková vyjadrili nespokojnosť s rozdelením 

dotácií pre kluby, či už na činnosť, alebo na projekty. Predseda komisie p. Smolka im 

vysvetlil systém rozdeľovania dotácií.  Zároveň ich vyzval, že v prípade, ak by mali nejaké 

návrhy na zlepšenie systému rozdeľovania dotácií, komisia je ochotná sa tým zaoberať.                                                      

 

K bodu č. 5  

 

Po prerokovaní všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 07.5.2019 o 14.00 hod. 

 

 

 

                                                                                                         JUDr. Martin Smolka 

             predseda komisie    

 

 

 

Zapísali: Bc. Katarína Kubíková, Ing. Jana Barnová 

dňa: 17. apríla 2019 



Uznesenie č. 4/2019 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 09. apríla 2019 

 

 

 

Komisia sa dohodla: 

 novelizovať VZN č. 7/2012 O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín s tým, že 

dotácie pre šport sa vyjmú a vytvorí sa nové samostatné VZN pre oblasť športu. 

Za:  6  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

          

                   JUDr. Martin Smolka 

               predseda komisie 

 

 

 


