
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 17.02.2015 

  

Prítomní:    

 Ľubomír Horný, predseda  

     JUDr.Danica Birošová, člen 

     Joana Detoni, prac.pre prácu s mládežou 

 Mgr.Slávia Novotná, garant komisie 

 Ing.Jana Barnová,  garant komisie 

 

  Ospravedlnený:   
     Gabriel Dominik, člen  

 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Vyhlásenie Dotačného kola pre oblasť šport na rok 2015  

3. Rôzne, uznesenie, záver. 

K bodu č.1 

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

oboznámil ich  s programom, ktorý  komisia schválila. 

Skontroloval splnenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia. 

- garanti komisie Ing. Barnová  a  Mgr.Novotná spracovali z dostupných materiálov zoznam 

existujúcich športových klubov a informáciu o vyúčtovaní pridelených dotácií  v roku 2014.  

Tieto materiály zaslali členom komisie a predložili ich na zasadnutí komisie.  

Komisia berie na vedomie: 

informáciu Ing.J.Barnovej a Mgr.S.Novotnej  ohľadom vyúčtovania dotácií za rok 2014 a existujúcich 

športových kluboch na území mesta Trenčín 

Za: 2     Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

 

K bodu č.2 

- JUDr.Birošová predložila komisii návrh, aby  sa suma 486€,/ určená  pre ňu ako poslankyňu  

na paušál na telefón a internet na rok 2015 /poskytla na dotácie. Požiadala aby bola uvedená  suma 

presunutá z programu 1- manažment do programu  8 šport a  použitá na dotáciu  na projekty či už pre 

mládež, alebo športový klub.  

Komisia súhlasí: 

s predloženým návrhom JUDr.D. Birošovej , aby  bola suma 486€,/ určená  pre ňu ako paušál na 

telefón a internet /presunutá z kapitoly manažment do kapitoly 8 šport a mládež a použitá na dotáciu  

pre mládež, alebo športový klub. 

Za: 2     Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

- Mgr. Novotná predložila návrh vyhlásenia dotačného kola pre oblasť šport na rok 2015. Počet 

zaslaných dotazníkov je 38. Tieto sú povinnou prílohou k Žiadosti o dotáciu na činnosť. 

Tie subjekty, ktoré Dotazník neposlali,  môžu požiadať o dotáciu už iba na projekt. 

Členovia komisie stanovili termín na  predkladanie žiadosti   a to do  31.3.2015.Zvážili fakt, že 

potvrdenie o registrácii z MVSR prichádza neskoro,vďaka čomu môžu žiadatelia o dotáciu prísť.  

Potvrdenie bude možné doložiť k žiadosti priebežne, najneskôr  však do termínu posudzovania 

projektov komisou. 

- J.Detoni predložila členom komisie Návrh vyhlásenia dotačného kola pre mládež. 

Nakoľko žiadatelia o dotáciu musia predložiť tie isté povinné prílohy, ako pri dotáciách na 

šport,povolila komisia  predkladanie potvrdenia z MV SR do termínu vyhodnocovania projektov 

dotačného kola pre oblasť mládež na rok 2015.  

Komisia berie na vedomie: 

- informáciu o dotačnom kole na šport 

- informáciu o dotačnom kole pre oblasť práce s mládežou  

Za: 2     Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 



Komisia schválila: 

- Termín predkladania Žiadostí o dotáciu a to do 31. marca 2015. 

- Potvrdenie o registrácii z MVSR  môžu subjekty doložiť priebežne, najneskôr do termínu,  kedy sa 

budú  projekty vyhodnocovať. 

Za: 2     Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

Komisia poveruje: 

Mgr.S.Novotnú, zabezpečiť zverejnenie Vyhlásenia dotačného kola pre oblasť šport a dotačného kola 

pre oblasť mládež na web stránke mesta aj v Infe. 

Za: 2        Proti: 0         Zdržal sa hlasovania: 0  

 

K bodu č.3 

- J.Detoni informovala o aktivitách a podujatiach mládeže, ktoré sa konali v predchádzajúcom 

období.  Prínosom je vytvorenie  a  fungovanie FAM /fóra akčnej mládeže/, doplnenie ŽŠR/ žiackych 

školských rád/, ktoré  už pracujú  na všetkých základných školách, zabezpečujú činnosť pre mladých, 

koordinujú ich  prácu a zameranie. Členov komisie oboznámila s materiálmi, ktoré  boli v oblasti 

práce s mládežou spracované/ Návrh Koncepcie rozvoja práce s mládežou, Koncepcia práce 

s mládežou mesta Trenčín   na roky 2013-2020. 

Komisia berie na vedomie: 

Informáciu J.Detoni  o aktivitách a podujatiach mládeže, ktoré sa konali v predchádzajúcom období.   

Za: 2        Proti: 0         Zdržal sa hlasovania: 0  

- JUDr.D.Birošová vyzdvihla potrebu osvety v právnom vedomí žiakov, študentov, mladých 

ľudí ale aj učiteľov priamo na školách, ale  aj mimo nej. Navrhla, že by bolo dobré  zorganizovať 

priamo pre učiteľov podujatie týkajúce sa zvyšovania právneho vedomia. Následne by túto 

problematiku  a aktuálne témy mohli preberať v rámci občianskej výchovy. 

Komisia berie na vedomie: 

Návrh dr.D.Birošovej zorganizovať  podujatia na podporu zvyšovania právneho vedomia v školách 

Za: 2        Proti: 0         Zdržal sa hlasovania: 0  

- predseda komisie kladne zhodnotil spracovanú pasportizáciu  detských  ihrísk  na území mesta 

Trenčín. Navrhol , že by bolo dobré  vytvoriť databázu  športových ihrísk, ktorá by zmapovala  

existujúce ihriská a ich stav. Zároveň by bolo možné finančne podporiť ich budovanie a údržbu. 

Komisia berie na vedomie: 

Informáciu o pasportizácii  detských  ihrísk   

Za: 2        Proti: 0         Zdržal sa hlasovania: 0  

- Ing.Barnová  predložila komisii žiadosť p.Sluku podľa zákona 211/2000,ohľadom 

poskytnutých    dotácií na šport a mládež v roku 2014 a zoznamu športových klubov, ktoré doručili 

dotazníky o športovom    klube v roku 2015.Garanti požadované  materiály majú spracované, k  

žiadosti vypracujú odpoveď a v  stanovenej lehote ju zašlú p.Slukovi. 

Komisia berie na vedomie: 

žiadosť p.Sluku o informáciu podľa zákona 211/2000,/dotácie/ 

Za: 2        Proti: 0         Zdržal sa hlasovania: 0  

 

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

ukončil. 

 

 

 

 

 

 

           Ľubomír Horný 

               predseda komisie 

   

Zapísala: Mgr.Slávia Novotná 

Trenčín 23.02.2015 



 

 

U Z N E S E N I E    č.2/2015 

zo zasadnutia komisie   mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného dňa 17.02.2015 

 

 

Komisie mládeže a športu vzala na vedomie: 

  - informáciu garantov komisie o vyúčtovaní dotácií za rok 2014 a existujúcich športových kluboch 

v Trenčíne v roku 2015 

  - informáciu o dotačnom kole na šport 

  - informáciu o dotačnom kole pre oblasť práce s mládežou  

       - informáciu J.Detoni o aktivitách a podujatiach mládeže predchádzajúcom období  

  - Návrh dr.D.Birošovej zorganizovať  podujatia na podporu zvyšovania právneho vedomia v školách 

  -  Informáciu o pasportizácii  detských  ihrísk   

  -  žiadosť p.Sluku o informáciu podľa zákona 211/2000,/dotácie/ 

      Za: 2  Proti: 0      Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 Komisia poveruje : 

   - Mgr.S.Novotnú zabezpečiť zverejnenie Vyhlásenia dotačného kola pre oblasť šport a dotačného 

kola    pre oblasť mládež na web stránke mesta aj v Infe. 

   Komisia schvaľuje: 

   - Termín predkladania Žiadostí o dotáciu a to do 31. marca 2015. 

   - aby žiadatelia o dotáciu mohli Potvrdenie o registrácii z MVSR doložiť priebežne, najneskôr do     

termínu, kedy sa budú projekty vyhodnocovať. 

      Za: 2             Proti: 0           Zdržal sa hlasovania: 0  

 

   Komisia súhlasí: 

- s predloženým návrhom JUDr.D. Birošovej , aby  bola suma 486€,/ určená  pre ňu ako paušál na    

telefón a internet /presunutá z kapitoly manažment do kapitoly 8 šport a mládež a použitá na 

dotáciu  pre mládež, alebo športový klub. 

       Za: 2    Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

    

 

                      Ľubomír Horný 

                     predseda komisie 

 


