
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 12.10.2016 

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

3. Rôzne 

5.   Uznesenie, 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 
  

            Koncepciu športu na území mesta vypracoval a predložil p. Mráz, ktorý stručne 

oboznámil prítomných s obsahom a dal návrh na preštudovanie a pripomienkovanie 

predloženého návrhu prítomnými, poslancami a riaditeľmi škôl, do 4.11.2016.   

Uviedol, že dôležitá je spolupráca medzi mestom a VÚC a základnými školami, ktorých 

mesto je zriaďovateľom. Samozrejme sa z tohoto konceptu nevylučuje ani spolupráca 

s Vysokou školou. 

 

p. Hartman uviedol, že túto koncepciu je potrebné preposlať na všetky kluby v databáze 

mesta Trenčin na pripomienkovanie. (zodpovedný p. Ing. Mráz Vladimír) 

 

Komisia  odsúhlasila termín pripomienkovania koncepcie : 

         

Komisia mládeže a športu sa uzniesla na termíne predloženia pripomienok ku „Koncepcii 

športu v meste Trenčín „do  4.11.2016. 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 



 

 

 

K bodu č. 3  

     

p. Mráz rokoval so Športovým klubom nepočujúcich ohľadom súťaže „Pohár 

majstrov v Seville“ v Španielsku v marci 2017. Na túto akciu, ktorej sa zúčastnia, žiadajú 

fin. príspevok vo výške 4 000 €. 

 

Komisia navrhuje a odporúča: 
Podporiť účastníkov súťaže čiastkou  4 000 €. 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

P. Mráz informoval komisiu o konaní ME v bandmingtone na Slovensku v r. 2018, 

ktorých sa zúčastnia nepočujúci paraolympionici z Trenčína. Pánom primátorom im bola 

prisľúbená fin. podpora v hodnote 2 500 €. Uvedené financie požadujú už v r. 2017 na 

prípravu  ME. Nakoľko podľa aktuálneho  VZN 7/2012 je možné poskytnúť financie len na 

akciu konanú v danom roku, o prisľúbený fin. príspevok si môžu požiadať až v r. 2018. 

 

P. Barnová informovala o športových kluboch na území mesta Trenčín, ktoré 

využívajú štadión AS Trenčín pre tréningový a zápasový proces v r. 2017. A tiež 

oboznámila komisiu s prípravou nového tlačiva na „Oznámenie podujatia v zmysle zákona 

č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí“. 

 

Komisia berie informáciu p. Barnovej na vedomie. 

 

 
Po prerokovaní všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

 

 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 09.11.2016 o 15:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

  

         Ľubomír Horný 

               predseda komisie 

 

 

Zapísala: Ing. Jana Barnová 

dňa 18.10. 2016 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 7/2016 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 12. októbra 2016 

 

 

Komisia  odsúhlasila termín pripomienkovania koncepcie : 

        Komisia mládeže a športu sa uzniesla na termíne predloženia pripomienok ku 

„Koncepcii športu v meste Trenčín“ do  4.11.2016. 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

Komisia navrhuje a odporúča: 
Podporiť účastníkov súťaže čiastkou  4 000 €. 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

          

             Ľubomír Horný 

               predseda komisie 
 

 


