
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 7.5.2019 

 

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. Požiadavka pre referenta pre šport. 
3. Informácia o poskytnutých dotáciách  - Ing. J. Barnová 
4. Rôzne  
5. Záver 

 

K bodu č. 1 

 

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

prítomných a navrhol zmenu programu. Do programu zaradil prerokovanie „Záverečný účet 

Mesta Trenčín za rok 2018“, ako bod č. 2.  

 

Komisia odsúhlasila  zmenu programu zasadnutia. 

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2 

 

 Komisia mládeže a športu počtom hlasov 5 prerokovala návrh Záverečného účtu 

Mesta Trenčín za rok 2018 a jeho znenie berie na vedomie. 

 

Komisia berie na vedomie: 

          návrh Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2018. 

Za: 5                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 

 



K bodu č. 3 

 

 Komisia opäť predniesla požiadavku na pracovnú pozíciu referenta pre šport, 

ktorý by urobil audit športových klubov, preveril dotácie na šport, ako boli použité a 

tieto informácie by sa potom použili pri tvorbe nového VZN pre šport. 

 Náplň práce vyššie uvedeného referenta pre šport chce komisia prerokovať na 

najbližšom zasadnutí KMaŠ. 

 P. predseda pozval p. primátora, na zasadnutie KMaŠ. Členovia KMaŠ mu 

vysvetlili, prečo je pre šport potrebný referent, ktorý by sa plnohodnotne zaoberal 

problematikou športu v meste Trenčín. P. primátor prisľúbil pomoc pri riešení 

uvedenej požiadavky. 

 

 

K bodu č. 4 

 

 p. Barnová informovala, že väčšina zmlúv týkajúcich sa dotácií je podpísaná 

a zverejnená na webovej stránke mesta. Tým nadobudli účinnosť a p. Barnová 

postupne vystavuje platobné poukazy pre jednotlivé kluby na činnosť a projekty. 

 

 

K bodu č. 5 

 

P. Sučanská podala informácie o práci s mládežou nasledovne: 

- píšem projekt pre základné školy na separovanie odpadu. Projekt zahŕňa náučnú časť a to, 

že starší žiaci budú robiť prednášky pre mladších a potom by sme chceli zaobstarať koše 

na triedenie odpadu na chodby škôl, 

 

- v rámci projektu „Kam spolu“ pre mladých sa uskutočnia tri aktivity. Téma je 

dobrovoľníctvo a prvá aktivita bola na ZŠ Na Dolinách, kde si žiaci upratali svoje okolie. 

Druhá bude taktiež upratovanie Breziny a prednáška pre verejnosť a tretia bude 

upravovanie – maľovanie pokreslených plôch na bielo. Všetky projekty robím s mládežou, 

posledný so žiackou školskou radou základných škôl, 

 
- projekty z dotácií mládeže sú v procese príprav alebo realizácií – udialo sa napríklad už 

prvá časť projektu „Na vlastných nohách“, „Neboj sa remesla“ alebo „Medzigeneračné 

učenie“, 

 

- do konca školského roka bude stretnutie ŽŠR na úrade, kde si vyhodnotíme akčný plán 

žiackych školských rád. 

 

P. Schlesinger požiadal o doplnenie bodu na najbližšie zasadnutie KMaŠ 

o debatu na tému „Lepšie riešenia pre riadenie, správu, podporu a rozvoj športu 

a osobitne športovej infraštruktúry na úrovni územnej samosprávy“ s predkladateľom 

tohto projektu p. Križanom. Súčasťou by mala byť debata o spôsobe prerozdelenia 



prostriedkov na činnosť/projekty, resp. implementácia pravidiel týkajúcich sa 

prerozdelenia financií pre športy na celoslovenskej úrovni na úroveň mesta. 

P. Schlesinger prisľúbil, že pána Križana pozve na najbližšie zasadnutie KMaŠ t.j. 

11.6.2019. 

 

K bodu č. 6  

Po prerokovaní všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 11.6.2019 o ........ hod. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         JUDr. Martin Smolka 

             predseda komisie    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísali: Bc. Katarína Kubíková, Ing. Jana Barnová 

dňa: 14. mája 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 5/2019 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 07. mája 2019 

 

 

 

Komisia berie na vedomie: 

          návrh Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2018. 

Za: 5                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

          

                   JUDr. Martin Smolka 

               predseda komisie 

 

 

 


