
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 15.12.2016 

Prítomní:    

 

Ľubomír Horný, predseda 

Dominik Gabriel, člen 

JUDr. Danica Birošová, člen – prítomná od 15.20 h 

Eduard Hartman, odborník pre šport 

Světluše Rajnincová, odborník pre mládež - ospravedlnená 

Ing. Vladimír Mráz, pracovník pre šport 

Bc.Katarína Kubíková, garant komisie 

Ing. Jana Barnová, garant komisie 

Joana Detoni, prac. pre prácu s mládežou - ospravedlnená 

       

P R O G R A M :   

1. Privítanie 

2. Športovec roka 2016 

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

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 jednohlasne schválila program zasadnutia komisie.  

 

Komisia odsúhlasila program zasadnutia:  

Za:  3  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2  

 
 Informáciu podal p. Mráz. Uvedená akcia sa uskutoční v apríli 2017. Podmienky na 

oceňovanie sa nemenia a nominácie treba podať do konca februára 2017. P. Mráz dá 

oznámenie do Infa, na stránku Mesta Trenčín a jednotlivým klubom. 

 

Komisia odporúča 

vyhlásiť nominácie na „Športovec roka 2016“, nominácie možno podávať  do 

28.2.2017. 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 3 
  

            P. Mráz informoval o zapracovaní pripomienok klubov a riaditeľov základných škôl 

do  návrhu koncepcie športu v meste Trenčín.  

 

 

 



 

Komisia predloží 

 na najbližšom zasadnutí MsZ na schválenie spripomienkovanú koncepciu rozvoja 

športu. 

Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 1 

 

K bodu č. 4  

 

- P. Barnová informovala o rozpise zasadnutí komisií na r. 2017.   Komisia odsúhlasila 

uvedený rozpis zasadnutí.  

 

- P. Barnová predložila požiadavku klubu Cyklo, ktorý podal žiadosť o dotáciu na 

činnosť v r. 2016 a nebolo mu vyhovené a nedostal žiadne vyrozumenie „prečo“.  

Odpoveď zabezpečí p. Mráz. 

 

- P. Horný predniesol žiadosť p. Ságu 1. FBC Trenčín, ktorý oslovil p. primátora 

ohľadom dotácie na r. 2016, v ktorej žiada o príspevok sumou 12 500 €. Táto žiadosť 

bola zaslaná písomne v lete 2016. Odpoveď zabezpečí p. Mráz. 

 

Komisia odporúča: 

 nakoľko finančné prostriedky na dotácie v r. 2016 sú už vyčerpané a žiadosť bola 

komisii doručená 15.12.2016 komisia odporúča, aby bola podaná nová žiadosť v januári 

2017. 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

- P. Horný informoval o projekte, ktorý mu bol doručený mailovou poštou „Z ľadu 

zdravo do života“, kde sa píše o rozvoji Krasa Trenčín a ktorý bol vypracovaný pánom 

Moškom. P. Moško na tento projekt žiada sumu približne 10 000 €.  

 

Komisia odporúča 
 Krasu Trenčín, aby sa finančná podpora pre krasokorčuliarov riešila štandardne 

podľa VZN 7/2012, t.j. podaním dotazníka a žiadosti. 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

- Členovia komisie ďalej prerokovali schválenú sumu na nosné športy v meste Trenčín 

v hodnote 100 000 € a dohodli sa že každý z členov pripraví návrh prerozdelenia  

a určenie pravidiel pri rozdelení dotácie . 

- Predseda komisie osloví kluby ktorých sa dotácia týka, aby predložili svoj návrh 

o prerozdelení a určení pravidiel pri rozdelení dotácie. 

 
Po prerokovaní všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 11.1.2017 o 15:00 hod. 

 

 

 

 

  

         Ľubomír Horný 

               predseda komisie 



 

 

Zapísala: Bc. Katarína Kubíková 

dňa 19. 12. 2016 

Uznesenie č. 9/2016 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 15. decembra 2016 

 

 

Komisia odporúča 

vyhlásiť nominácie na „Športovec roka 2016“ do 28.2.2017. 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

Komisia predloží 

 na najbližšom zasadnutí MsZ na schválenie spripomienkovanú koncepciu rozvoja 

športu. 

Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 1 

 

Komisia odporúča 

 nakoľko finančné prostriedky na dotácie v r. 2016 sú už vyčerpané a žiadosť bola 

komisii doručená 15.12.2016 komisia odporúča, aby bola podaná nová žiadosť v januári 

2017. 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

Komisia odporúča 
 Krasu Trenčín, aby sa finančná podpora pre krasokorčuliarov riešila štandardne 

podľa VZN 7/2012, t.j. podaním dotazníka a žiadosti. 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

          

             Ľubomír Horný 

               predseda komisie 
 

 


