
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 11.6.2019 

 

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 

Bc.Veronika Sučanská, poradca pre prácu s mládežou 

Bc. Katarína Kubíková, garant komisie 

Ing. Jana Barnová, garant komisie 

 

Ospravedlnení : 

 

P R O G R A M :           

1. Privítanie. 

2. Predstavenie referenta športu. 

3. Definovanie cieľov pre oblasť športu 

4. Rôzne  

5. Záver 

 

K bodu č. 1 

 

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

prítomných a navrhol zaradiť do programu, do bodu „Rôzne“, prezentáciu hosťa  p. Mgr. 

Mgr. Ladislava Križana, PhD. 

 

Komisia odsúhlasila  zmenu programu zasadnutia. 

Za:  6  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2 

 

 Predseda komisie predstavil nového referenta pre šport p. Ing. Miroslava Sádeckého, 

ktorý oboznámil členov komisie so svojou náplňou práce a predstavil svoje návrhy a vízie 

v oblasti športu:  

 zjednodušiť webovú stránku mesta v oblasti športu 

 vytvoriť databázu klubov pôsobiacich na území mesta Trenčín 

 nanovo pripraviť koncepciu športu 

 byť koordinátorom medzi mestom a športovými klubmi 

 zúčastňovať sa akcií z projektov, ktoré Mesto Trenčín podporilo zo svojho dotačného 

programu 



K bodu č. 3 

 

 Komisia tento bod presunula na najbližšie zasadnutie a to dňa 9.7.2019. 

 

Komisia presúva bod č. 3 „Definovanie cieľov pre oblasť športu“ na najbližšie 

zasadnutie KMaŠ. 

Za:  6  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č. 4 

 

P. Sučanská informovala o zrealizovaných aktivitách v oblasti mládeže: 

 maľovanie podchodu na Mládežníckej ulici, ktorého sa zúčastnilo 22 detí. Akcia bola 

prezentovaná v časopise Info, na facebooku a webových stránkach mesta. Jednalo sa 

o dobrovoľnícku akciu, ktorá bola veľmi úspešná. 

Ďalej informovala o možnosti vytvoriť rôzne projekty, ktorých súčasťou by boli aj stredné 

školy. 

P. Križan predstavil svoju spoločnosť „Učená právnická spoločnosť“, ktorá sa snaží 

riešiť potreby samospráv v oblasti športu. Usporadúvajú rôzne semináre, na 

ktorých vysvetľujú nový zákon o športe v praxi. Snažia sa poskytnúť samosprávam 

právnu pomoc v oblasti športu, pripravujú, sprostredkovávajú, zabezpečujú 

a realizujú vzdelávacie a iné projekty v oblasti športu, ktoré sú spolufinancované 

z verejných zdrojov SR, EÚ a iných subjektov a veľa ďalších aktivít, ktoré sú 

uvedené na ich webovej stráne www.ucps.sk. Predstavil tiež ich projekt pre 

„Lepšie riešenia pre riadenie, správu, podporu a rozvoj športu a osobitne športovej 

infraštruktúry na úrovni územnej samosprávy“. 

 

K bodu č. 5  

 

Po prerokovaní všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 09.07.2019 o 14.00 hod. 

 

 

 

 

                                                                                                         JUDr. Martin Smolka 

             predseda komisie    

 

Zapísali: Bc. Katarína Kubíková, Ing. Jana Barnová 

dňa: 17. júna 2019 

http://www.ucps.sk/


Uznesenie č. 6/2019 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 11. júna 2019 

 

 

 

Komisia presúva  

bod č. 3 „Definovanie cieľov pre oblasť športu“ na najbližšie zasadnutie KMaŠ. 

Za:  6  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

          

                   JUDr. Martin Smolka 

               predseda komisie 

 

 

 


