
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 13.01.2016 

  
Prítomní:    

 Ľubomír Horný, predseda  

      JUDr.Danica Birošová, člen 

 Dominik Gabriel, člen 

 Světluše Rajnincová, odborník pre mládež  

      Eduard Hartman, odborník pre šport      

      Joana Detoni, prac.pre prácu s mládežou 

      Mgr.Slávia Novotná, garant komisie      

 Ing. Jana Barnová, garant komisie 

 

Prizvaní: 

      L.Kuhloffel 

      Ing.Vladimír Mráz, pracovník pre šport  

P R O G R A M :   

1.  Privítanie 

2.     Termíny zasadnutia komisie  v roku 2016 

3.       Nastavenie kritérií  : „Najlepší športovec roku 2015“ 

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 program  schválila.  

 

K bodu č.2 

               Predseda komisie predložil prítomným Návrh zasadnutia komisie v roku 2016. Jedná sa o termíny: 

10.2., 9.3., 13.4., 11.5., 9.6., 13.7., 10.8., 14.9., 12.10., 9.11., 15.12. Čo sa týka zasadnutia komisie v mesiacoch 

júl a august, zíde sa podľa potreby. 

Komisia schválila: 

návrh zasadnutí Komisie mládeže a športu v roku 2016. 

Za: 5                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

K bodu č.3 

            Predseda komisie predložil prítomným alternatívy prípravy a realizácie  podujatia: „ Najlepší športovec 

roku 2015“ 

Je treba vytvoriť kritériá, kategórie, výber športovcov na ocenenie, návrh formulárov. 

Ing.V.Mráz predložil komisii svoju predstavu:  Najlepší športovec, najlepší handicapovaný športovec, najlepší 

športový seniorský klub, najlepší mládežnícky športový klub, najlepší tréner v každej kategórií sa vyhlásia 

dvaja) a ocenenie za celoživotný a výnimočný prínos v športe v Trenčíne.                                                        

Komisia poveuje: 

 Ing. Mráza spracovaním kritérií a formulára pre výber športovca  pre kluby a  verejnosť. 

Ďalej ho poveruje: 

- spracovaním článku do INFA, T:do 15.1.2016, 

- vypracovaním  Návrhu kritérií , T:do 20.1.2016,  

- zaslaním návrhu mailom  T:do 28.1.2016  

- vypracovaním typov formulárov T: do 29.2.2016 

- podať informáciu o vybraných športovcoch na posúdenie komisii na jej zasadnutí dňa 9.marca 2016 

Komisia schválila: 

- postup prípravy podujatia: „Športovec roka 2015“ 

- termín konania podujatia „Športovec roka 2015“, na 14.apríla  2016 o 16,00hod.. 

Za: 5                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

Komisia poveruje: 

Ing.V.Mráza prípravnou a realizačnou  fázou podujatia: „Športovec roka 2015“ 

Za: 5                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 



 

K bodu č.4 

Dotačné kolo: 

Predseda komisie informoval prítomných, o vyhlásení  dotačného  kola na prideľovanie dotácií 

v oblasti šport a mládež na rok 2016 . 

Komisia berie  na vedomie: 

Vyhlásenie dotačného kola na prideľovanie dotácií v oblasti šport a mládež na rok 2016 

Za: 5                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

Komisia poveruje: 

Garantov komisie zverejniť Oznam o vyhlásení dotačného kola na aktivity v oblasti šport/činnosť, projekty/ 

a mládež vo výveske MsÚ, na webovej  stránke mesta a v INFE. 

Za: 5                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

Komisia schválila: 

Uzávierku  prijímania žiadostí o dotácie  do  15.3.2016. 

Za: 5                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 

 

Koncepcia športu. 

Komisia opätovne prerokovala možnosť vstupu autora Koncepcie športu  Mgr. L .Kuhloffela do areálov MŠ 

a ZŠ za účelom realizácie Koncepcie v praxi. 

Komisia poveruje: 

Mgr. S. Novotnú spracovať a zaslať prednostovi MsÚ  Požiadavku na riešenie vzniknutej situácie. 

Za: 5                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 

Sfunkčnenie mobilnej ľadovej plochy pri Vodníkovi. 

JUDr. D. Birošová predložila komisii požiadavku o sfunkčnenie mobilnej ľadovej plochy pri Vodníkovi.  

Povedala, že je  škoda, že sa plocha nevyužíva a je nefunkčná. Každoročne vytvárala príjemnú zimnú 

a vianočnú atmosféru, preto je potrebné urobiť všetko preto, aby sa v rozpočte našli peniaze na  opravu 

pokazeného kompresora , čím by sa opäť zabezpečilo korčuľovanie v centre mesta. 

Komisia poveruje: 

Mgr. S. Novotnú spracovať a zaslať prednostovi MsÚ  Požiadavku na riešenie a odstránenie vzniknutého 

problému. 

Za: 5                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č.5. 

- Po vyčerpaná všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  a zasadnutie 

ukončil. 

- Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa10.februára 2016 o 15,00hod. 

 

 

  
          Ľubomír Horný 

               predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: Mgr.Slávia Novotná 

dňa 20.januára 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      Uznesenie č. 1/2016 

zo zasadnutia komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 13.januára 2016 

 

Komisia schválila: 

- návrh zasadnutí Komisie mládeže a športu v roku 2016. 

Za: 5                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

- postup prípravy podujatia: „Športovec roka 2015“ 

- termín konania podujatia „Športovec roka 2015“, -14.apríl  2016 o 16,00hod.. 

Za: 5                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

- uzávierku  prijímania žiadostí o dotácie a to na 15.3.2016. 

Za: 5                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 

 

Komisia poveruje 

- Ing.V.Mráza prípravnou a realizačnou  fázou podujatia: „Športovec roka 2015“ 

Za: 5                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

-garantov komisie zverejniť Oznam o vyhlásení dotačného kola na aktivity v oblasti šport/činnosť, projekty/ 

a mládež vo výveske MsÚ, na webovej  stránke mesta a v INFE. 

Za: 5                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 

-Mgr.S.Novotnú spracovať a zaslať prednostovi MsÚ Požiadavku na riešenie vzniknutej situácie/ koncepcia 

športu, mobilná ľadová plocha/. 

Za: 5                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 

Komisia berie  na vedomie: 

Vyhlásenie dotačného kola na prideľovanie dotácií v oblasti šport a mládež na rok 2016 

Za: 5                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 

    

     

         Ľubomír Horný 

               predseda komisie 

 

 

 

 

 


