
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 09.11.2016 

Prítomní:    

 

Ľubomír Horný, predseda 

Dominik Gabriel, člen 

JUDr. Danica Birošová, člen 

Eduard Hartman, odborník pre šport 

Světluše Rajnincová, odborník pre mládež 

Ing. Vladimír Mráz, pracovník pre šport 

Bc.Katarína Kubíková, garant komisie 

Ing. Jana Barnová, garant komisie 

Joana Detoni, prac. pre prácu s mládežou 

       

P R O G R A M :   

1. Privítanie 

2. Športovec roka 2016 

3. Koncepcia športu na území mesta Trenčín (predkladá p. Mráz) 

4. Rôzne 

5.   Záver 

 

K bodu č. 1 
 

Zasadnutie komisie viedol predseda komisie Ľ. Horný. V úvode privítal prítomných,  

oboznámil ich  s programom zasadnutia.   

Komisia jednohlasne schválila program zasadnutia komisie.  

 

Komisia odsúhlasila program zasadnutia:  

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2  

 
 Informáciu podal p. Mráz. Uvedená akcia sa uskutoční v apríli 2017. KMaŠ poveruje 

p. Mráza prípravou podkladov na akciu „Športovec roka 2016“ do 15.12.2016. 

 

Komisia poveruje 

p. Mráza prípravou akcie „Športovec roka 2016“. 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 3 
  

            P. Mráz prečítal pripomienky klubov a riaditeľov základných škôl k predloženému 

návrhu koncepcie športu v meste Trenčín. Koncepciu pripomienkovalo len 7 subjektov. Do 

termínu ďalšieho zasadnutia KMaŠ chce zvolať stretnutie zástupcu riaditeľov ZŠ, p. 

Kršákovej, p. Horného a p. Mráza. P. Horný vyzve ešte raz poslancov MsZ aby sa 

k uvedenému návrhu koncepcie vyjadrili do konca novembra 2016. 

Jednotlivé pripomienky p. Mráz zapracuje do návrhu do nasledujúcej komisie – 15.12.2016 

a spracuje návrh koncepcie na prezentáciu pre MsZ. 



K bodu č. 4  

     

- P. Horný informoval o žiadosti p. Čachu, riaditeľa HK Dukla, n.o., aby komisia 

odporučila návrat k pôvodným zmluvám o prenájme zimného štadióna a to zmluvy 

o poskytovaní ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov a služieb na Zimnom 

štadióne P. Demitru. P. Hartman sa vyjadril, že by bolo vhodné, aby sa vrátilo 

k pôvodným zmluvám aj u ostatných dotknutých subjektov (HK Dukla, a.s., Frysla, 

s.r.o. a Kraso Trenčín. 

 

Komisia odporúča  

návrat k pôvodným zmluvám HK Dukla, n.o., HK Dukla, a.s., Frysla, s.r.o. a Kraso 

Trenčín o prenájme ľadovej plochy. 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

- P. Detoni - požiadavka externého hodnotiteľa projektov, z dôvodu transparentného 

hodnotenia predložených projektov. V prípade prijatia takéhoto hodnotiteľa bude 

potrebné vybaviť fin. ohodnotenie z prostriedkov rozpočtu mesta, približne vo výške 

100 €. 

 

- P. Rajnincová – viac pracovať s mládežou, vyčleniť z dotácií na mládež sumu pre 

niekoľko detí, aby mohli pracovať samostatne. Uvedené je potrebné preveriť na 

právnom útvare.  

 

 
Po prerokovaní všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

 

 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 15.12.2016 o 15:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

  

         Ľubomír Horný 

               predseda komisie 

 

 

Zapísala: Bc. Katarína Kubíková 

dňa 14. 11. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 8/2016 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 09. novembra 2016 

 

 

Komisia poveruje 

p. Mráza prípravou akcie „Športovec roka 2016“. 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

Komisia odporúča  

návrat k pôvodným zmluvám HK Dukla, n.o., HK Dukla, a.s., Frysla, s.r.o. a Kraso 

Trenčín o prenájme ľadovej plochy. 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

          

             Ľubomír Horný 

               predseda komisie 
 

 


