
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 17.9.2019 

 

Prítomní:    

 

Dominik Gabriel, člen 

Ing. Ladislav Matejka, člen 

Marcel Meravý, člen 

Mgr. Igor Schlesinger, odborník pre šport 

Mgr. Viliam Čacho, odborník pre šport 

Bc.Veronika Sučanská, poradca pre prácu s mládežou 

Ing. Miroslav Sadecký, garant komisie 

Ing. Jana Barnová, garant komisie 

 

Ospravedlnení : 

JUDr. Martin Smolka, predseda 

 

P R O G R A M :    

1. Privítanie. 
2. Informácia o plánovaných zmenách na webovej stránke. 
3. Rôzne  
4. Záver 

  

 K bodu č. 1 

 

Z poverenia predsedu komisie v neprítomnosti JUDr. Martina Smolku., zasadnutie 

KMaŠ viedol člen komisie p. Marcel Meravý,  

 

Komisia odsúhlasila  program zasadnutia. 

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

 

K bodu č. 2 

 

 p. Ing. Sádecký , oboznámil členov komisie o odstránení nezrovnalostí, ktoré sa  týkali  

          informovanosti verejnosti o športových akciách cez webovú stránku mesta. 

- Tiež informoval o čiastočných úpravách procesov na mestskom úrade. Všetci 

zamestnanci mesta boli usmernení, aby  všetky žiadosti a podnety týkajúce sa 

športových akcií podávali na podateľni Mesta Trenčín. Tie sa ďalej dostávajú na 

referenta športu a na KIC kde dochádza k ich zverejneniu na webových stránkam 

mesta.  Celkový cieľ je zjednodušiť webovú stránku mesta  tak, aby sa občania 

dozvedeli o všetkých akciách v konkrétnych dňoch, teda o kultúrnych a športových 

akciách, ktoré sa v meste konajú 

 

 

 



 

K bodu č. 3 

 

 Mládež: 

- sl. Veronika Sučanská informovala prítomných o projekte „Zelené oči“, kde 

spolupracuje s p. Čachovou. 

- P. Čachová pripravuje prednášku pre deti o triedení a separovaní odpadu a o celom 

odpadovom hospodárstve. 

- V mesiacoch október a november budú do všetkých škôl distribuované odpadové koše 

na triedenie odpadu : papier, plast a tetrapak 

- Po skončení projektu budú deti pozvané na mestský úrad, kde bude navrhnutá ďalšia 

spolupráca a pokračovanie projektu 

- Navrhnutie spolupráce i s materskými škôlkami, kde by deti zo základných škôl mohli 

robiť koordinátorov projektu 

 

          Šport : 

 

P. Sadecký informoval členov komisie o : 

 

- športové akcie, kde je Mesto Trenčín spoluorganizátorom podujatia bude propagované 

cez KIC , MHD a tiež cez webovú stránku mesta, Mesto poskytuje možnosť klubom, 

ktoré o to majú záujem,  zviditeľniť svoje kluby na stránkach mesta Trenčín  

- p. Sadecký jedná s riaditeľmi jednotlivých základných škôl,  aká je obsadenosť 

telocviční na základných školách, mimo vyučovania o ich prípadné ďalšie využívanie 

- projekt „Hlava V“, ktorý je projektom na revitalizáciu sôch,  budeme využívať na 

potenciálne vybudovanie športovísk pri týchto revitalizovaných priestoroch. Výber 

lokalít a návrh športových prvkov bude v   spolupráci s architektmi. Hlavná myšlienka 

za športovú oblasť je vybudovať určitú logickú sieť športových plôch ideálne vo 

všetkých lokalitách mesta : Juh, Sever, Východ, Západ Tieto športoviská by sa 

budovali s využitím eurofondov.  

- Podarilo sa nám zabezpečiť v našom meste zorganizovanie MS v karate.  Akcia by sa 

mala konať v športovej hale 12-14.6.2020 za účasti cca 2000 športovcov z viac ako 20 

tich krajín. Navrhujeme, aby sa v tomto termíne zorganizovali aj adekvátne kultúrno 

spoločenské podujatia v meste, aby si účastníci MS odniesli čo najlepšie dojmi 

a spomienky na naše mesto.  v Bratislave sa organizuje event a cvičenie pre ženy – 

100 hod., v priebehu roka, kde tieto hodiny sú bezplatné. Je návrh, aby sa toto cvičenie 

zorganizovalo aj v Meste Trenčín, kde by však mesto muselo prispieť sumou 10 000 

eur. V Bratislave sa tohto cvičenia zúčastňuje okolo 3 000 žien. Navrhujem aby sa 

v TN začalo iba s eventom s možnosťou požiadať o dotáciu na športový projekt.  

-  O tomto nič neviem Súkromný investor  chce vybudovať z vlastných financií plážové 

ihriská, ktoré by sa dali využívať celoročne. ,  Na uvedené je potrebné nájsť im 

vhodný priestor.  Súkromný investor chce vybudovať pri Váhu malú pump trekovú 

dráhu pre deti, pomáhame mu  pri tejto jeho aktivite 

- Pripraviť zmeny organizovania podujatie „Športovec roka „ . Mali by sa ho zúčastniť 

aj rodičia ocenených, i lokálny tréneri. Je návrh, že akcia by sa mala konať formou 

banketu. 

 

 



 

- Poskytnúť športovým klubom na regeneráciu možnosť využívanie krytej plavárne 

v čase, kedy nie je veľmi využívaná, za určitých výhodných podmienok. Kluby by 

mali byť súčasťou svojho športového zväzu, ktorý je riadnym členom Slovenskej 

olympijskej a športovej asociácie. 

- Športové klubu majú záujem podporiť pohybové aktivity v základných a materských 

školách 

- Komisia MaŠ dáva na preverenie, aké sú možnosti ohľadne prezentácie športových 

akcií, ktoré sa konajú na území Mesta Trenčín. Jedná sa o tabule, ktoré by boli 

umiestnené pri hlavných  mestských športoviskách 

 

                                                                                                         Z: Ing. Miroslav Sadecký 

                     T:  8.10.2019 

 

 

- P. Sadecký ďalej informoval komisiu MaŠ o nevyhnutnej potrebe rekonštrukcie 

mestskej športovej haly v Trenčíne. Jednalo by sa najmä o rekonštrukciu a úpravu 

podlahy a  tribún. Investíciou by sa rozšírila kapacita športovej haly a tým by sme 

vedeli uspokojiť záujem klubov o tréningy v prijateľných časoch. Komisia sa zhodla 

na tomto návrhu a plne ho podporila. 

 

 

 

 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 08.10.2019 o 12.30 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    JUDr. Martin Smolka 

             predseda komisie    

 

Zapísali: Ing. Jana Barnová 

dňa: 23. septembra 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


