
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 08.1.2020 

 

Prítomní:    

 

JUDr. Martin Smolka, predseda 

Ing. Ladislav Matejka, člen 

Dominik Gabriel, člen 

Mgr. Viliam Čacho , odborník pre šport  

Mgr. Igor Schlesingr, odborník pre šport 

Bc. Katarína Kubíková, garant komisie 

Ing. Jana Barnová, garant komisie 

 

Ospravedlnení: 

Marcel Meravý, člen 

 

P R O G R A M :           

1. Privítanie. 

2. Nastavenie kritérií pre dotačnú činnosť. 

3. Športovec roku 2019. 

4. Rôzne  

5. Záver 

K bodu č. 1 

 

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

prítomných a oboznámil členov komisie  s programom zasadnutia.  

 

Komisia odsúhlasila  program zasadnutia:  

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2 

 

 Predseda komisie spolu s členmi komisie prerozdelili finančné prostriedky z rozpočtu 

mesta na rok 2020. Jedná sa o finančné prostriedky na Top športy: futbal, hokej, florbal 

a hádzaná.  

AS Trenčín         35 000 eur 

HK Dukla n.o     35 000 eur 

 

          Na základe podkladov z klubov a individuálnych stretnutí so zástupcami 1.FBC, 

florbal AS Trenčín a Hádzaná AS Trenčín vypracoval p. Sádecký podklad prerozdelenia 

financií na rok 2020 pre florbal. Návrh vychádzal z členskej základne, kvality a počtu 

trénerov, dosiahnutých úspechov a používanej športovej infraštruktúry.  Na základe týchto 

dát, pracovných stretnutí a nadobudnutých skúseností s fungovania týchto klubov navrhol 

nasledovné rozdelenie financií 

1 FBC florbal      14 000 eur 



AS florbal             8 000 eur 

Hádzaná              5 000 eur a 3 000 eur po splnení nastavených podmienok na oživenie 

funkčnosti klubu v plnom rozsahu 

 

Na základe diskusie komisie a hlasovania sa návrh p. Sádeckého upravil nasledovne 

1 FBC florbal      11 000 eur 

AS florbal             9 000 eur 

Hádzaná                5 000 eur a 5 000 eur po splnení nastavených podmienok 

 

Komisia športu má záujem, aby sa zlepšili    podmienky fungovania v klube hádzanej, a aby 

hádzaná naďalej ostala TOP športom mesta Trenčín  

        Komisia odporúča prerozdeliť finančné prostriedky z rozpočtu mesta na TOP 

športy v súlade s popisom vyššie: 

Za: 3  Proti:  0  Zdržal sa:  2 

 

K bodu č. 3 

 

 „Športovec roka 2019“ – bola uverejnená výzva v časopise info a na webovej stránke 

mesta Trenčín. Návrhy na nominácie sa mali podávať elektronicky do 6.1.2020. 

- P. Sádecký pripravil podklady pre komisiu športu , navrhovaných športovcov na 

ocenenie.  

- Športovec roka sa bude konať 8.2.2020 o 19.00 hod v Okruhovom dome armády 

v spolupráci s agentúrou PROMOLINE  

- Za komunikáciu s ocenenými športovcami je zodpovedný p. Ing. M. Sádecký, 

                                                               

Komisia sa rozhodla udeliť ocenenia v nasledujúcich kategóriách: 

 najlepší kolektív junior v roku 2019 

 najlepší kolektív senior v roku 2019  

 najlepší športovec senior roka 2019     

 najlepší športovec junior roka 2019   

 najlepší handicapovaný športovec za rok 2019   

 ocenenie za celoživotný prínos v športe v Trenčíne  

Ocenených je  spolu 9 športovcov a dvom bolo udelené ocenenie za celoživotný 

prínos v oblasti športu . 

         Komisia odporučila oceniť navrhnutých športovcov na rok 2020 v uvedených 

kategóriách. 

Za: 5  Proti:  0  Zdržal sa:  0     

 

K bodu č. 4 

 

 Zasadnutia komisie budú v nasledovných termínoch na rok 2020, pokiaľ nebude zmena 

nasledovne: 

12.2.2020 



10.3.2020 

7.4.2020 

12.5.2020 

9.6.2020 

7.7.2020 

8.9.2020 

6.10.2020 

10.11.2020 

8.12.2020, vždy o 14.00 hod. 

 

 Ohľadne prerozdelenia dotácií z rozpočtu mesta na rok 2020, bude zmena v podávaní 

žiadostí a aj vyúčtovaní. Všetko bude podávané elektronicky . Elektronický systém by mal 

byť funkčný najneskôr do konca januára 2020. 

 Výzva na podávanie dotácií bude vyhlásená a zároveň zverejnená na webovej stránke 

mesta od    1.2.2020  - 29.2.2020. 

 

Komisia odporúča zverejniť výzvu na podávanie dotácií v oblasti športu na termín 

1.2.2020 – 29.2.2020 . 

 

Za: 5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

Odpoveď na požiadavku  

Komisia športu žiadala preveriť sprístupnenie krytej plavárne, vrátane sáun, pre športové 

kluby, ktoré sú súčasťou svojho športového zväzu, ktorý je riadnym členom Slovenského 

olympijského a športového výboru a vykonávajú činnosť na území Mesta Trenčín. Žiadali 

predložiť dráhový a časový rozpis mestskej plavárne počas prevádzky, vrátane  sáun na celý 

týždeň. 

rozpis mestskej plavárne je v samostatnej prílohe č .1 

 

K bodu č. 5  

 

Po prerokovaní všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 12.2.2020 o 14.00 hod. 

 

 

 

                                                                                                         JUDr. Martin Smolka 

                predseda komisie    

 

 

 

 

Zapísali: Ing. Jana Barnová 

dňa: 20. januára 2020 



 

 

Uznesenie č. 1/2020 

zo zasadnutia Komisie  športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 08. januára 2020 

 

 

Komisia odporúča prerozdeliť finančné prostriedky z rozpočtu mesta na 

vrcholové športy : 

Za: 3  Proti:  0  Zdržal sa:  2 

 

 

Komisia odporúča zverejniť výzvu na podávanie dotácií v oblasti športu na 

termín 1.2.2020 – 29.2.2020 . 

 

Za: 5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

          

                   JUDr. Martin Smolka 

               predseda komisie 

 

 

 


