
ZÁPISNICA 

 

Zo 4. zasadnutia Komisie športu, ktoré sa konalo dňa 10.06.2020 

Dňa 18.05.2020 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline 4.zasadnutie Komisie športu v roku 

2020. Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Dominik Hriník. 

 

Na zasadnutí sa zúčastnilo 11 členov komisie z celkového počtu 13, čím bola  komisia uznášania 

schopná.  

Svoju účasť ospravedlnili Mgr. Peter Cibulka a Mgr. Michal Kolárik. 

 

Ďalej boli prítomní Mgr. Ingrid Dolniková – vedúca odboru ŠKŠCRaMR, Mgr. Vladimír Randa 

– viceprimátor mesta Žilina, Ing. Jaroslav Kovalík – konateľ Mestskej krytej plavárne 

 

Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 Zápisnice zo zasadnutia Komisie športu (ďalej 

len „zápisnica“). 

 

Bod 3., Rámec na podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom Žilina do 

31.12.2023 bol po diskusii upravený a hlasovanie prebehlo formou per rollam. 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 

2. Informatívna správa o hospodárení Mestskej krytej plavárne za I.Q/2020 

3. Rámec na podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom Žilina do 

31.12.2023 

4. Rôzne, záver  

 

K bodu 1 

 
Predseda Komisie športu Mgr. Dominik Hriník privítal všetkých prítomných a predstavil im 

program zasadnutia. Členovia komisie s programom súhlasili a schválili ho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 2 

Uznesenie č. 10/2020 – príloha č.2 

Názov materiálu: Informatívna správa o hospodárení Mestskej krytej plavárne za I.Q/2020 

Materiál  predložil: Ing. Jaroslav Kovalík 

Stanovisko komisie športu: 

Komisia športu odporúča MZ na jeho najbližšom zasadnutí: 

 

zobrať na vedomie Informatívnu správu o hospodárení Mestskej krytej plavárne za 

I.Q/2020. 

 

Výsledok hlasovania: 

 

Člen Za Proti 
Zdržal 

sa 

Mgr. Dominik 

Hriník 
✓     

Mgr. Róbert 

Kašša 
✓     

Ondrej Šoška ✓     

Mgr. Marián 

Zrník 
✓     

Mgr. Karol Haas ✓     

Dalibor Andrisík ✓     

Karol Čepec ✓ 
    

Ing. Juraj Petráš ✓     

Mgr. Pavol 

Blasbalgh 
✓ 

  

Ing. Mária 

Wienerová 
✓ 

  

Mgr. Peter 

Zánický 
✓ 

  

Spolu 11 0 0 

 

Diskusné príspevky: 

- Výhody rekonštrukcie a prístavby 25m bazéna k súčasnej plavárne sú viaceré, na novú 

plaváreň treba zo zákona 17 ľudí do prevádzky, pri doplnení k súčasnej plavárni by 

postačovali 4 noví zamestnanci, postačovalo by pripojenie k súčasnej technológii, 

nakoľko pri výstavbe novej plavárne by nová technológia stála odhadom 2 milióny € 

- Návratnosť investície pri rekonštrukcii je 10 rokov, pri výstavbe novej viac ako 15 

rokov 



- Plánovaný projekt závodnej šmykľavky podľa vzoru  v Bukurešti kde po výstavbe 

závodnej šmykľavky stúpla návštevnosť o 17,5 % 

- Nutnosť nasmerovania filozofie plavárne, pritiahnuť nových ľudí, zvýšiť návštevnosť 

a zacieliť na širšiu skupinu obyvateľstva 

 

 

K bodu 3 

Uznesenie č. 11/2020 – príloha č.3 

Názov materiálu: Rámec na podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom Žilina 

do 31.12.2023 

Materiál  predložil: Mgr. Ingrid Dolniková 

Stanovisko komisie športu: 

 

Komisia športu s predloženým návrhom súhlasí a odporúča ho MZ prerokovať a 

schváliť. 

 

Výsledok hlasovania spôsobom per rollam: 

 

Člen Za Proti 
Zdržal 

sa 

Mgr. Dominik 

Hriník 
✓     

Mgr. Róbert 

Kašša 
✓     

Ondrej Šoška ✓     

Mgr. Marián 

Zrník 
✓     

Mgr. Karol Haas ✓     

Dalibor Andrisík  
✓   

Karol Čepec ✓ 
    

Ing. Juraj Petráš  
✓   

Mgr. Pavol 

Blasbalgh 
✓ 

  

Ing. Mária 

Wienerová 
✓ 

  

Mgr. Peter 

Zánický 
✓ 

  

Mgr. Michal 

Kolárik 
✓ 

  

Spolu 10 2 0 



Diskusné príspevky: 

- Fond vo štvrtom pilieri  nemôže prijímať 2 % z dane 

- Riešením je transformácie Nadácie lesopark na Športovú nadáciu 

- Doplnok do tretieho piliera: o podporu v extraligovom športe môže žiadať aj 

neolympijský extraligový klub, musí však spĺňať podmienky ako aj olympijský 

extraligový klub a maximálna výška podpory je 5 000 € 

- Z tohto dôvodu sa materiál upravil a hlasovanie prebehlo formou per rollam  

 

 

 

V Žiline dňa 16.6.2020 

                                                                                                                Mgr. Dominik Hriník  

 Zapísal: Mgr. Matej Franek, sekretár KŠ                                                                                                  predseda KŠ 


