
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 12.11.2019 

 

Prítomní:    

 

JUDr. Martin Smolka, predseda 

Dominik Gabriel, člen 

Marcel Meravý, člen 

Mgr. Igor Schlesingr, odborník pre šport 

Bc.Veronika Sučanská, poradca pre prácu s mládežou 

Ing. Miroslav Sádecký, garant komisie 

Ing. Jana Barnová, garant komisie 

 

Ospravedlnení : 

Ing. Ladislav Matejka, člen 

Mgr. Viliam Čacho, odborník pre šport 

 

P R O G R A M :          

1. Privítanie. 
2. Nastavenie kritérií pre dotačnú činnosť. 
3. Príprava samostatného VZN o športe. 
4. Efektívne využívanie mestských športovísk. 
5. Rôzne  

    6.   Záver 

 

K bodu č. 1 

 

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

prítomných a oboznámil ich  s programom zasadnutia.  

 

Komisia odsúhlasila  program zasadnutia. 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č. 2 

 

- jedná sa o nastavenie vzorca, na rozdelenie dotácií 

- ako bude komisia vstupovať do hodnotenia na prerozdelenie dotácií 

- ako bude vstupovať to hodnotenia referent športu 

- p. Sádecký s p. Meravým sa snažili nasimulovať na vzorke 4 klubov, ako by to asi 

bolo  

- plán činnosti klubu do budúcnosti by malo byť jedno s kritérií 

- rozvoj členskej základne 



- športový areál, to znamená, či má mestský majetok vo výpožičke, alebo má 

vlastný areál 

- práca s mládežou 

- je potrebné vylúčiť dvojité členstvo 

 

K bodu č. 3  

- k bodu č. 3 sa vyjadrovali p Sádecký a p. Meravý vlastne aj v bode č. 2 

     

 

K bodu č. 4  

- p. Sádecký informoval o tom, že stále pracuje na pridelenej úlohe.  

- nakoľko je v meste veľa športovísk, táto úloha stále trvá   

 

K bodu č. 5 

 

P. Sučanská informovala o zrealizovaných aktivitách v oblasti mládeže: 

 

- ďalej predložila stručne nový návrh pre „Koncepciu mládeže“, ktorá  by mala trvať     - 

sedem rokov. t.j. 2020 – 2027. Je možnosť ju v priebehu tohto obdobia vylepšovať. 

- príprava bude trvať minimálne pol roka, chcela by zapracovať do prípravy na 

„Koncepcii mládeže“ všetky cieľové skupiny, 

- postupne zapracováva i novelizáciu zákona o mládeži, ktorá by mala platiť od 1. januára 

2020. 

- prioritou je vytvorenie pracovnej skupiny, od budúceho roka je dôležitý koordinátor 

mládeže 

 

P. predseda vyslovil požiadavku ohľadom mestskej plavárne, zabezpečiť časový a dráhový 

rozpis každú hodinu, počas prevádzky vrátane sáun na celý týždeň. 

 

P. Sádecký – ohľadne akcie „Športovec roka 2019“, je návrh akciu pripraviť v spolupráci s p. 

Šeptákom, ktorý chce robiť „Galavečer športu“ a súčasťou tejto akcie by malo byť 

i vyhlásenie „ Športovca roka 2019“. 

- komisia MaŠ zatiaľ zvažuje, ktorý návrh podporiť. Jedna z možností je i pripraviť 

vyhlásenia na Trenčianskom hrade 

- p. Sádecký má pripraviť návrhy a spracovať kritéria pre vyhlásenia  

 

 



K bodu č. 5  

 

Po prerokovaní všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

                                                                                                         JUDr. Martin Smolka 

                 predseda komisie    

 

Zapísala: Ing. Jana Barnová 

dňa: 17. novembra 2019 

 

 

 

 

          

                    

 

 


