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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2022 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí 

 

 

1. schváliť  
  

 

1. Návrh členov grantových komisií a členov komisie pre športové dotácie   

    mesta na rok 2022 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Grantový systém mesta pre rok 2022 má za cieľ rovnako ako v predošlých rokoch 

podporiť aktivity právnických a fyzických osôb pôsobiacich na území mesta Žilina, ktoré 

smerujú ku skvalitneniu života obyvateľov mesta. Grantový systém bude otvorený pre oblasti:  

kultúra, šport, sociálna a zdravotná, vzdelávanie, životné prostredie a inštitucionálna podpora. 

  

Vzhľadom k uvedenému, je potrebné vymenovať členov šiestich komisií, ktorých úlohou je 

najmä odborne a nestranne vyhodnocovať žiadosti o udelenie grantových dotácií.  Členovia 

grantových komisií mesta Žilina sú nominovaní z radov poslancov MZ a ďalej z radov 

nezávislých odborníkov, ktorí pôsobia v danej oblasti. Komisia pre oblasť inštitucionálnej 

podpory (IP) je zložená z predsedov komisií mestského zastupiteľstva. Komisiu územného 

plánovania a výstavby zastupuje jej podpredseda, Ing. Jozef Juriš, MBA. Predseda Komisie 

finančnej a majetkovej, Ing. Martin Kapitulík, z dôvodu svojej vyťaženosti nominoval ako 

svojho náhradníka Mgr. Lukáša Milana, ktorý bol v minulom roku členom  grantovej komisie 

pre oblasť kultúry.  

Takéto zloženie komisií zabezpečí odborné, kvalitné a nestranné posúdenie podaných 

žiadostí. V prípade, že člen komisie zistí možný alebo reálny stret svojich záujmov s obsahom 

niektorej zo žiadostí, je povinný sa vzdať pozície člena hodnotiacej komisie v príslušnej 

oblasti. Navrhovaní kandidáti boli vopred o tejto skutočnosti informovaní.  

   

Grantové komisie budú pracovať na základe vopred stanovených jednotných hodnotiacich 

kritérií a priorít jednotlivých oblastí pre rok 2022 zverejnených v oficiálnej výzve mesta na 

podávanie projektov. Hodnotiace kritériá, ako aj priority pre rok 2022 budú zverejnené na 

stránke mesta.  

 

Systém poskytovania športových dotácií mesta Žilina vznikol za účelom podporovať činnosť 

športových klubov a registrovaných športovcov v Žiline a zabezpečovať čo najväčšiu 

transparentnosť rozdeľovania mestských financií. Členmi komisie pre prideľovanie 

športových dotácií budú poslanci MZ a rovnako odborníci z oblasti žilinského športu, ktorí 

budú žiadosti posudzovať na základe vopred stanovených kritérií a koeficientov. Tie budú 

zverejnené vo výzve na podávanie žiadostí na stránke mesta Žilina.  

 

Samotný proces poskytovania dotácií sa riadi VZN 1/2019. Proces poskytovania dotácií je 

zároveň v súlade s rozpočtom mesta Žilina  pre  rok 2022 a v súlade so zákonom  č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení  a zákonom č. 583/2004  Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov. 

 

Všetci navrhnutí členovia komisií súhlasia so svojou delegáciou do príslušnej komisie. 
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Členovia grantových komisií pre rok 2022 

 

 

a/ pre oblasť kultúry 

 predseda: Mgr. Marek Richter, PhD., poslanec MZ 

       členovia:  Mgr. Martin Barčík, poslanec MZ 

 

odborná verejnosť:  

     Mgr. Darina Arce, pedagóg 

        Mgr. Vladimír Majtan, odborný radca KPÚ 

   PhDr. Soňa Řeháková, kulturológ, pedagóg  

 

 

b/ pre oblasť športu 

 predseda:   Mgr. Dominik Hriník, poslanec MZ 

            členovia:   Mgr. Róbert Kašša, poslanec MZ 

                                                  

     odborná verejnosť: 

    Dalibor Andrisík, Volleyball Academy Žilina 

    Mgr. Michal Kolárik, športový novinár 

    Ing. Mária Wienerová, pedagóg 

  

    

c/ pre oblasť sociálnu a zdravotnú 

 predseda:   Mgr. Martin Barčík, poslanec MZ 

       členovia:   Ing. Ľubomír Bechný, poslanec MZ 

          

    odborná verejnosť: 

   JUDr. Katarína Závodská Chalmovská, riaditeľka odboru  

    sociálnych vecí, ÚPSVaR Žilina 

    Mgr. Erika Kanátová, vedúca krajského strediska ÚNSS Žilina 

    

 

                     d/ pre oblasť vzdelávania 

 predseda:    PaedDr. Ľudmila Chodelková, poslankyňa MZ 

 členovia:    Ing. Barbora Birnerová, PhD., poslankyňa MZ 

  

     odborná verejnosť:  

               PhDr. Alena Mičicová, riaditeľka Univerzitnej knižnice  

     Žilinskej univerzity v Žiline  

PaedDr. Jana Kamenská Halečková, riaditeľka ZŠ Námestie    

mladosti, Žilina       

Jakub Kovačik, pracovník s mládežou  
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e/ pre oblasť životného prostredia 

 predseda: Mgr. Iveta Martinková, poslankyňa MZ 

      

   odborná verejnosť:  

   Ing. Jaroslava Gažová, poradenstvo v oblasti životného 

                          prostredia 

   Ing. Jozef Krautschneider, ekológ  

   Ing. Peter Chromiak, člen komisie životného prostredia 

  Lukáš Bokůvka, dobrovoľník pre NP Malá Fatra 

 

 

f/ pre oblasť inštitucionálnej podpory 

predseda:  Ing. Ján Ničík, Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho 

                                    rozvoja 

         členovia:  Mgr. Lukáš Milan, člen Komisie pre oblasť kultúry     

     Ing. Barbora Birnerová, PhD., Komisia sociálna, zdravotná   

     a bytová                                                        

    Ing. Ján Pažický, Komisia dopravy 

Ing. Jozef Juriš, MBA, Komisia územného plánovania          

a výstavby 

                                               Mgr. Dominik Hriník, Komisia športu 

                                               PaedDr. Ľudmila Chodelková, Komisia školstva a mládeže 

                                               Mgr. Iveta Martinková, Komisia životného prostredia 

                                               JUDr. Jozef Augustín, PhD,  Komisia na ochranu verejného 

                                               záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 

 

 

 

Členovia komisie pre športové dotácie pre rok 2022 

  

     predseda:   Mgr. Dominik Hriník, poslanec MZ  

         členovia:   Mgr. Róbert Kašša, poslanec MZ  

 Mgr. Marián Zrník, ŠK Juventa Žilina  

 Mgr. Peter Zanický, organizátor Detskej tour Petra Sagana 


