
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 08.03.2017 

Prítomní:    

 

Ľubomír Horný, predseda 

Dominik Gabriel, člen 

JUDr. Danica Birošová, člen – ospravedlnená 

Eduard Hartman, odborník pre šport 

Světluše Rajnincová, odborník pre mládež - ospravedlnená 

Ing. Vladimír Mráz, poradca v oblasti športu  

Bc.Katarína Kubíková, garant komisie 

Ing. Jana Barnová, garant komisie 

Joana Detoni, prac. pre prácu s mládežou  

 

Hosť: p. Martiška 

       

P R O G R A M :   

1. Privítanie 
2. Športovec roka 2016 – Ing. V. Mráz 
3. Prijaté žiadosti o dotáciu v oblasti športu a mládeže – Ing.V. Mráz, J.Detoni 
4. Úlohy komisie na rok 2017, vyplývajúce z koncepcie športu Mesta Trenčín 
5. Rôzne   
6. 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:  3  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2  
 

 Predseda komisie požiadal p. Mráza o predloženie vybraných kandidátov na 

„Športovca roku 2016“. 

V šiestich kategóriách bolo ocenených 11 športovcov. 

- v kategórii najlepší športovec roka 2016 – dvaja ocenení 

- v kategórii najlepší mládežnícky kolektív – dva ocenené kolektívy 

- v kategórii najlepší handicapovaný športovec – dvaja ocenení 

- v kategórii tréner roka 2016 – dvaja ocenení 

- v kategórii športová osobnosť roka 2016 – jeden ocenený 

 

Oceňovanie „Športovca roka 2016“ sa bude konať dňa 20.4.2016 o 15.00 hod. v sobášnej 

sieni Mestského úradu v Trenčíne. 

 
 



Komisia navrhla a odsúhlasila 
               11 ocenených športovcov v šiestich kategóriách. 

Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 3 
  

            P. Mráz informoval prítomných o počte prijatých žiadostí na činnosť. Bolo podaných 

25 žiadostí.  

-    p. Mráz  upozornil, že žiadosť o dotáciu na činnosť si podal i hádzanársky klub Štart 

Trenčín napriek tomu, že  na rokovaní medzi Mestom Trenčín a klubmi Dukla Trenčín, 

AS Trenčín, 1FBC Trenčín a HK AS Trenčín dňa 16.1.2017 sa zúčastnené strany 

dohodli, že vzhľadom k tomu, že v rozpočte Mesta Trenčín na r. 2017 je priamo 

pridelená finančná čiastka na činnosť každého z uvedených klubov, nebudú žiadať 

o ďalšiu dotáciu na činnosť v r. 2017. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam p. Mráz 

oznámi klubu HK AS Trenčín, že ich žiadosť o dotáciu na činnosť nebude akceptovaná. 

 

-    pri preskúmaní podaných dotazníkov, ktorých súčasťou je zoznam aktívnych členov, sa 

môže vyskytnúť zdvojené členstvo v klube – jeden člen môže byť registrovaný vo 

viacerých kluboch. Aby sa predišlo tomuto zdvojenému členstvu p. Mráz vyžiada od 

jednotlivých klubov zoznam členov v elektronickej podobe. Uvedené predloží 

v mimoriadnom zasadnutí KMaŠ dňa 23.3.2017. 

 

Komisia odsúhlasila 

 presunúť prideľovanie dotácií na činnosť a projekty v oblasti športu a mládeže na 

mimoriadne zasadnutie komisie dňa 23.3.2017. 

Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 4  
 

Bod 4 sa presúva do ďalšieho zasadnutia komisie dňa 23.3.2017 

 

Komisia odsúhlasila 

 presunúť bod 4 do ďalšieho zasadnutia komisie dňa 23.3.2017 

Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 6 

 
Po prerokovaní všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

 

Budúce mimoriadne zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 23.3.2017 o 14:00 hod. 

 

 

 

 

 Ľubomír Horný 

         predseda komisie      

 

Zapísala: Bc. Katarína Kubíková, Ing. Jana Barnová 

dňa 9. marca 2017 



 

Uznesenie č. 3/2017 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 08. marca 2017 

 

 

Komisia navrhla a odsúhlasila 
               11 ocenených športovcov v šiestich kategóriách. 

Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

Komisia odsúhlasila 

 presunúť prideľovanie dotácií na činnosť a projekty v oblasti športu a mládeže na 

mimoriadne zasadnutie komisie dňa 23.3.2017. 

Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

Komisia odsúhlasila 

 presunúť bod 4 do ďalšieho zasadnutia komisie dňa 19.4.2017 

Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

          

             Ľubomír Horný 

               predseda komisie 
 

 


