
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 09.02.2017 

Prítomní:    

 

Ľubomír Horný, predseda 

Dominik Gabriel, člen 

JUDr. Danica Birošová, člen – prítomná od 15.20 h 

Eduard Hartman, odborník pre šport - ospravedlnený 

Světluše Rajnincová, odborník pre mládež – ospravedlnená PN 

Ing. Vladimír Mráz, športový referent – ospravedlnený PN 

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. Informácia o prijatých dotazníkoch – Ing. V. Mráz 

3. Informácie o prijatých nomináciách na športovec roka 2016 – Ing. V. Mráz 

4. Schválenie predloženia vzorového projektu pre šport (predloží Ing. Mráz) a pre 

mládež (predloží J. Detoni) 

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  

 
 Dotazníky bolo potrebné predložiť do 31.1.2017. Do tohto dátumu bolo doručených 

43 dotazníkov. Komisia prerokovala a zaradila do zoznamu predložené dotazníky 

športových klubov, ktorým bude pridelená dotácia na činnosť. 

 
Komisia zaraďuje do zoznamu 

 predložené dotazníky športových klubov, ktorým bude pridelená dotácia na činnosť. 

Za:  3  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 3 
  

Nominácie na ocenenie „Športovec roka 2016“ boli predložených v kategórii: 

- športovec mesta Trenčín - 13 kandidátov,  

- najlepší športový seniorský kolektív mesta Trenčín - 3 kandidáti,  

- najlepší športový mládežnícky kolektív mesta Trenčín - 5 kandidátov,  



- najlepší handicapovaný športovec - 3 kandidáti,  

- najlepší tréner mesta Trenčín - 5 kandidátov 

- ocenenie za celoživotný a výnimočný prínos v športe v Trenčíne - 4 kandidáti. 

 

K bodu č. 4  

 

Vzorový projekt pre mládež je vypracovaný a zverejnený na webovej stránke mesta 

Trenčín – vypracovala J. Detoni. Komisia poveruje p. Mráza na vypracovanie projektu pre 

šport. Termín vypracovania projektu je do 14.2.2017. 

 

K bodu č. 5 

 

Predseda komisie informoval prítomných o pracovnom stretnutí p. Horného, p. 

Mráza a zástupcov športových klubov: p. Bakoša, p. Slivoňa a viceprezidenta rozvoja 

regionálneho centra hádzanej p. Keleczenyiho dňa 27.1.2017. P. Keleczenyi predstavil 

projekt „Stratégia rozvoja hádzanej na Slovensku 2016-2022“, cieľom ktorého je jednak 

zabezpečenie metodickej činnosti, kontrola zaťaženia a odpočinku športovcov, zabezpečenie 

organizačnej činnosti, materiálneho zabezpečenia, spolupráca so školami, rešpektovanie 

súťaží a turnajov organizovaných SZH, kontrolnej činnosti a pravidelnej administrácie pre 

oblasť hádzaná. 

 

Komisia odporúča: 

 zapojiť sa do projektu rozvoja regionálneho centra hádzanej 

Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 
Po prerokovaní všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 8.3.2017 o 15.00 hod. 

 

 

 

 

 

         Ľubomír Horný 
         predseda komisie      

 

 

 

Zapísala: Bc. Katarína Kubíková a Ing. Jana Barnová     

dňa 13. 2. 2017              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 2/2017 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 09. februára 2017 

 

 

Komisia zaraďuje do zoznamu 

 predložené dotazníky športových klubov, ktorým bude pridelená dotácia na činnosť. 

Za:  3  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

Komisia odporúča: 

 zapojiť sa do projektu rozvoja regionálneho centra hádzanej 

Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

          

             Ľubomír Horný 

               predseda komisie 
 

 


