
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 12.07.2017 

Prítomní:    

 

Ľubomír Horný, predseda 

Dominik Gabriel, člen 

Eduard Hartman, odborník pre šport  

Ing. Vladimír Mráz, poradca v oblasti športu  

Bc.Katarína Kubíková, garant komisie 

Ing. Jana Barnová, garant komisie 

Veronika Sučanská, poradca pre prácu s mládežou 

 

Ospravedlnení: 

 

JUDr. Danica Birošová, člen 

Světluše Rajnincová, odborník pre mládež  

 

 

P R O G R A M :  

  

1. Privítanie 
2. Vyjadrenie  k návrhu úpravy VZN 7/2012 – šport. 
3. Rôzne   
4. Záver 

 
 

K bodu č. 1 

 

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

oboznámil ich  s programom zasadnutia. 

Komisia jednohlasne odsúhlasila program zasadnutia komisie.  

 

Komisia odsúhlasila program zasadnutia:  

Za:  3  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2  

           

- pripomienka p. Hartmana k návrhu úpravy VZN 7/2012 -  je potrebné, zapracovať do 

návrhu úpravy VZN 7/2012 odstránenie duplicitnej evidencia hráčov vo viacerých 

kluboch formou „čestného prehlásenia“, alebo inou formou, ktorou by sa predišlo tejto 

duplicitnej evidencii  

- hráč by mal byť registrovaný iba v tom klube, ktorý naňho žiada dotáciu. Zoznamy 

priložené k dotazníkom, ktoré sú súčasťou žiadosti o dotáciu na činnosť klubu, budú 

kontrolované. 



- doplniť do návrhu úpravy VZN 7/2012, k mennému zoznamu členov klubov i dátum 

narodenie hráča, čím by sa predišlo duplicitám 

 

Komisia odporúča  

postúpiť návrh úpravy VZN 7/2012 na posúdenie na útvar právny. 

Za:  3  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 3  

  

Klub Florbal AS Trenčín oslovil predsedu komisie MaŠ, aby bol podporený turnaj 

„Euroflorbal Challenge“, ktorý sa koná 23.-28.8.2017. Je to tretí najdôležitejší turnaj sveta. Po 

oficiálnom rokovaní predsedu komisie s organizátormi turnaja sa komisia rozhodla podporiť 

tento projekt. 

 

Komisia odporúča 

podporiť projekt „Euroflorbal Challenge“. 

Za:  3  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

         

K bodu č. 4 

 

Po prerokovaní všetkých bodov sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 13.9.2017 o 15:00 hod. 

 

 

 

 

 

 Ľubomír Horný 

         predseda komisie    

 

 

 

 

 

 

 

Zapísali: Bc. Katarína Kubíková, Ing. Jana Barnová 

dňa 18. júla 2017 

 

 

 



Uznesenie č. 8/2017 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 12. júla 2017 

 

 

Komisia odporúča  

postúpiť návrh úpravy VZN 7/2012 na posúdenie na útvar právny. 

Za:  3  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

Komisia odporúča 

podporiť projekt „Euroflorbal Challenge“. 

Za:  3  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

          

             Ľubomír Horný 

               predseda komisie 

 

 

 


