
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 24.10.2019 

 

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 

JUDr. Martin Smolka, predseda 

 

 

Ospravedlnení : 

 

P R O G R A M :    

1. Privítanie. 
2. Návrh zmeny VZN 7/2012. 
3. Prehodnotenie kritérií oceňovania „Športovec roka 2019“. 
4. Plnenie koncepcie športu. 
5. Rôzne  
6. Záver 

  

 K bodu č. 1 

 

Predseda JUDr. Martin Smolka, privítal všetkých prítomnách členov KMaŠ a zahájil 

rokovanie prečítaním návrhu programu. Ten sa upravil pred hlasovaním a vznikol nový bod 2 

s témami Investícia do športovej haly pre rok 2020, zdokladovanie efektívnej prevádzky 

mestských športovísk ( športová hala, plavárne, zimný štadión ), pasportizácia športovísk mesta 

Trenčín vrátane telocviční na ZŠ, informačný kanál Trenčianskeho športu od školských akcií 

až po najvyššiu súťaž.  

 

Komisia odsúhlasila  upravený program zasadnutia. 

Za:  6  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

Pani Sučanská informovala prítomných o situácií v oblasti podpory mládeže. Tiež 

o plánovanej zmene a presune mládeže do komisie školstva. Prebehli prednášky o separovaní 

mládeže. Pripravuje sa koncepcia práce s mládežou, nakoľko existujúca koncepcia platí do roku 

2020. Požiadala o návrhy na projekt s témou inklúzia. 

 

Komisia bola informovaná o prípravách elektronického podávania, spracovávania 

a vyhodnocovania požiadaviek na dotácie. 

 

K bodu č. 2 



 

 K tomuto novo odhlasovanému bodu neprebehla diskusia. P Sádecký iba informoval 

členov, že vie posúdiť iba fungovanie športovej haly. Zimný štadión a plavárne spravuje MHSL 

a tam efektívnosť prevádzky zatiaľ neposudzuje. 

K bodu č. 3 

 

 Zmena  VZN 7/2012 dotácie. V priebehu jesene a  zimy 2019 plánujeme komisia  

úpravu hlavne kritérií vyhodnocovania pre oblasť športu. Pán Sádecký navrhol  dve varianty. 

Variant 1 vytvorenie užšej pracovnej skupiny na zabezpečenie návrhu nových kritérií 

hodnotenia. Variant 2 rozdelenie úloh na úpravu kritérií jednotlivým členom a na ďalšom 

stretnutí už prechádzať návrhy ktoré si pripravia jednotlivý členovia. P. Sádecký preferuje 

variant 1. Pán Smolka predostrel aj možnosť samostatného VZN o dotáciách pre šport. 

Aktuálne je VZN platné pre viacero oblastí. Odporúča samostatné VZN pre šport. Je treba 

zadefinovať aké oblasti vo VZN plánujeme upraviť. ( napr. pre činnosť, ale aj iné ) Pán Meravý 

navrhol nasimulovať kritéria, ktoré má on k dispozícií na existujúci rok 2019. Tento podklad si 

následne prejsť na ďalšom stretnutí komisie. Ide o štyri navrhované kritéria. Podklad odovzdal 

p. Sádeckému. Zmeny by mali odrážať snahu mesta o podporu mládeže. Treba sa rozhodnúť či 

pri činnosti budeme podporovať iba kluby, ktoré sú zastrešené zväzom, alebo aj iné kluby. ( 

podporovať aj registrované aj neregistrované kluby ) Debatovalo sa o rôznych možnostiach 

úprav a filozofiu v oblasti športu. O rozdelení dotácie na činnosť na 50% pre registrovaných 

a 50% pre neregistrovaných... Dohodlo sa, že označíme všetky kluby, ktoré dostali dotáciu 

v roku 2019 či sú, alebo nie sú registrovaný. Pripraví Sádecký. Možno činnosť rozdeliť na 

registrované a neregistrované kluby. Pripraviť si návrhy úprav všeobecnej časti VZN a tiež 

príloh pre šport do budúceho stretnutia. Tie sa potom predebatujú. Zvážiť možnosť či prispieť 

jednému klubu na činnosť aj na projekty. 

 

K bodu č. 4 

Prebehla diskusia k téme ako vyhlasovať, vyhodnocovať  a oceňovať športovcov roka 

2019. P. Sádecký po diskusií navrhol, aby si každý doma pripravil návrh ako vyhodnocovať 

športovca roka, aké kategórie by mali byť súčasťou ocenenia. Zároveň informoval o snahe 

mesta urobiť športovca roka 2019 v nových priestoroch za účasti trenérov, prípadne rodičov. 

Program zabezpečiť prostredníctvom klubov ktoré podporujeme. Tiež o tom, že pripravujeme 

jedinečné ceny pripravované na mieru pre naše mesto. Otvoril možnosť v súčinnossti s top 

športami zorganizovať ples športovcov, prípadne galavečer športu, kde by prebehlo odovzdanie 

ocenených športovcov. Založiť tak tradíciu, ktorá by začala v roku 2020. ( zaujímavý rok ) P. 

Smolka informoval o aktivite p. Šeptáka organizovať podobnú akciu, ples, kde by mu jednotlivé 

športy zagarantovali určitý počet účastníkov. P. Schlesinger upozornil na náročnosť zabezpečiť 

dostatočne reprezentatívne podujatie na takýto účel. Dostatok ľudí na prípravu. 6,7 ľudí, 

prípadne „neobmedzený“ kapitál aby sa akcia zabezpečila externými zdrojmi. Tiež padol návrh 

robiť odovzdanie športovca vždy v súčinnosti s TOP športom pričom by sa tieto športy menili. 

Jeden rok sa pripojiť k futbalu, ďalší k hokeju.... Pán Schlesinger informoval o potenciálnej 

možnosti zrealizovať toto odovzdanie na akcií ktorú robí futbal AS Trenčín na jar po prvom 

domácom zápase.  

 

Komisia sa uzniesla, že p. Sádecký a p. Schlesinger zistia možnosti spojiť odovzdanie 

športovca roka 2019 s akciou ktorú organizuje AS TN. 

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 



 

P.. Sádecký ďalej informoval komisiu, že umožnenie klubom využívať služby plavárne za 

zvýhodnenú cenu sa aktuálne rieši na finančnej komisií. 

O bodoch 5 a 6 sa nerokovalo. O bode 2 sa rokovalo iba veľmi okrajovo. Tieto body by sa mali 

prerokovať na ďalšom stretnutí.          

 

K bodu č. 6 

Odpoveď na požiadavku z komisie MaŠ zo dňa 17.9.2019  

„Je potrebné špecifikovať o aký športový klub sa jedná a v ktorých hodinách majú 

záujem krytú plaváreň využívať.  Krytá plaváreň je využívaná v maximálnej miere, menšia 

vyťaženosť je len v doobedňajších hodinách počas pracovných dní. V tomto čase však sauny 

nemajú prevádzku. Je treba konkrétne špecifikovať požiadavky daných športových klubov.“ 

 

 

 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 12.11.2019 o 14:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    JUDr. Martin Smolka 

             predseda komisie    

 

Zapísali: Ing. Miroslav Sádecký 

dňa: 6. november 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 7/2019 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 24. októbra 2019 

 

 

 

Komisia odporúča: 

Vyvolať rokovanie medzi Mestom Trenčín a AS Trenčín, na zorganizovanie akcie 

„Športovec roka 2019“. 

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

          

                   JUDr. Martin Smolka 

               predseda komisie 

 


