
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 17.03.2015 

  
Prítomní:    
 Ľubomír Horný, predseda  
     JUDr.Danica Birošová, člen 
     Dominik Gabriel, člen  
     Světluše Rajnincová, odborník pre mládež 
 Mgr.Slávia Novotná, garant komisie 
 Ing.Jana Barnová,  garant komisie 
 
  Ospravedlnený:   
     Joana Detoni, prac.pre prácu s mládežou 
     Eduard Hartmann, odborník pre šport 
 
Hostia: 
 J.Krátky 
 P.Fiala 
 Ľ.Repková 
 M.Supeková 
 F.Koronci 
 
P R O G R A M :     

1. Privítanie 
2. Pasportizácia ihrísk – dokumentácia (autor P. Žák) , sumarizácia,  možnosti opráv 

ihrísk, určenie priority, 
3. Nastavenie cieľov, vízií KMaŠ, Akčný plán športu v meste TN , spolupráca 

s mestskými športoviskami, komunikácia s mestskými športovými oddielmi, atď...) 
4. Rôzne 
5. Záver 

 K bodu č.1 
Zasadnutie komisie viedol predseda komisie, Ľ.Horný. V úvode privítal prítomných , 
novozvolených odborníkov komisie, oboznámil ich  s programom zasadnutia,  komisia ho 
schválila. Nakoľko sa komisie zúčastnila verejnosť, požiadali  o možnosť vystúpiť v bode 
rôzne, komisia súhlasila. Ing.Krátky oznámil, že si bude nahrávať záznam rokovania 
komisie, komisia nemala výhrady. 
Odborníčka komisie Světluše Rajnincová predstavila aktivity, ktoré sa organizujú  v centre 
Akvitity  pre deti a mládež , ale aj  školenia, tréningy a iné aktivity  pre predstaviteľov 
neziskových organizácií. Predložila návrh svojho pôsobenia v KMaŠ. 
 
K bodu č.2 

- Predseda komisie predstavil prítomným existujúcu pasportizácia ihrísk, ich  
dokumentáciu (autor P. Žák) . Zdôraznil, že je dôležité uskutočniť  sumarizáciu všetkých 
existujúcich športovísk, zmapovať  návštevnosť ihrísk, možnosti ich opráv , určenie 
priority, ktorými  ihriskami treba pri opravách začať. 
Navrhol, aby sa zastabilizovalo to, čo existuje, aby sa tie časti mesta, kde sa na ihriskách 
pracuje, dokončili, napr. na Nábrežnej treba osadiť lavičky. Je potrebné urobiť analýzu 
toho, čo tu je. 

 Z pasportizácie detských ihrísk  rozhodnúť, ktoré ihriská sa začnú pracovať, 
akým spôsobom, kto bude zodpovedný, termín začatia.... 



 Spolupráca s dobrovoľníkmi, o.z., obyvateľmi mestských častí, aktivačnými 
pracovníkmi  mesta Trenčín, určiť termín, osloviť VMČ mesta Trenčín, 

 Vytvoriť pracovné skupiny..... 
Informáciu podať na najbližšom zasadnutí komisie. 

- JUDr.D.Birošová navrhla, aby sa v INFE zverejnila  výzva ohľadom zmapovania 
a úrovne ihrísk, spolupráce  pri ich oprave a rekonštrukcii. Obyvatelia /mládež, skauti, 
dospelí.../môžu svoje postrehy nahlásiť na VMČ , z prihlásených občanov sa vytvoria 
pracovné skupiny, VMČ určí garanta každej skupiny a práce sa môžu začať. 
Komisia navrhuje: 
aby bola v INFE zverejnená výzva na zmapovanie a úrovne existujúcich ihrísk, na 
spoluprácu pri ich oprave a rekonštrukcii. 
Za: 4     Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K bodu č.3 
Predseda komisie predniesol predstavu ohľadom nastavenie cieľov, činnosti a vízií KMaŠ. 
Skonštatoval, že za minulé volebné obdobie bola vypracovaná  iba Koncepcia práce 
s mládežou,  Koncepciu športu v meste TN sa vypracovať  nepodarilo.  Z dostupných 
zdrojov získal Akčné plány športu v niektorých  mestách , ktoré by nám pomohli pri tvorbe 
Akčného plánu športu mesta Trenčín. Je dôležité získať do koncepcie podklady od kolegov, 
poslancov, občanov, vytvoriť dokument, ktorý  zmapuje všetky dôležité oblasti týkajúce sa 
športu v meste.  
Ciele pre prácu v komisii MaŠ – návrhy, predseda komisie  

 Vytvoriť  databázu športových oddielov a klubov na území mesta TN 
a spolupráca s nimi , komunikácia. 

 Vypracovať stratégiu rozvoja športu v meste Trenčín  

 Vypracovať filozofiu rozvoja športu v meste, zistiť koľko športovísk je na 
území mesta TN, ktoré patria mestu, koľko je v súkromnom vlastníctve, 
ich využitie, existencia všetkých športových klubov a jednôt, komunikácia 
s mestskými športovými oddielmi, 

 Zistiť koľko máme ZŠ s vybudovanými športoviskami, koľko potrebujeme 
vybudovať, forma spolupráce s týmito športoviskami, koľko máme 
verejne prístupných rekreačných a športových areálov, spolupráca 
a informovanosť o športových aktivitách.  

Ciele pre prácu v komisii MaŠ – návrhy Dr. Birošová: 

 Zmapovať existenciu detských ihrísk na území mesta a ich technický stav 

 Pripraviť podmienky pre ich opravu,  prípadne rekonštrukciu 

 Vybudovať nové ihrisko na území mesta, určené  pre kolektívny šport 
(basketbal, volejbal) 

 Zmapovať stav športových zariadení pre mládež v meste (lezecká stena, 
UV rampa, podmienky pre in line korčuliarov)  

 Podporovať športové hry a súťaže na území mesta Trenčín, hlavne pre 
mládež – viac do týchto aktivít zapojiť  ZŠ 

 Podporovať  športové kluby  a záujmové športových združení,  aj 
menšinové... 

 Podporovať  športové talenty a handicapovaných športovcov 

 Komunikovať s bývalými významnými športovcami,  nezabúdať na 
nich... 

 Zapojiť mesto Trenčín do celoslovenských a medzinárodných športových 
projektov a aktivít napr. (Challange Day) 

 Vytvárať podmienky  pre pohybové aktivity a  cvičenie seniorov v rámci 
aktívnej staroby. 



 Podpora cyklistov a cyklistickej dopravy v meste Trenčín .... 
Ciele pre prácu v komisii MaŠ  - návrhy poslanec Gabriel 

 Dobrovoľníctvo..... 

 Detské ihriská (orkout parky a pod..) 

 Oprava a údržba ihrísk , formou materiál zabezpečí „mesto TN“ a my 
dáme prácu... 

 Športové hry na ZŠ, súťaženie medzi školami s podporou mesta TN 
Termín na spracovanie 3-4 mesiace. 
Návrh Koncepcie športu v meste Trenčín predloží predseda KMaŠ, členovia komisie ho  
doplnia o podnety a následne sa predloží MsZ. 
Komisia berie na vedomie: 
Informáciu predsedu komisie a jej členov ohľadom nastavenie cieľov, činnosti a vízií 
KMaŠ. 
Za: 4     Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K bodu č.4 
Mgr.S.Novotná informovala o zaslaných žiadostiach o dotácie, zatiaľ bolo doručených 16 
žiadostí, termín je do 31.3.2015. 
Zároveň predložila žiadosť  2 handicapovaných športovcov / badminton a stolný tenis/ 
o finančný príspevok na Šampionát handicapovaných,  ktorý sa uskutoční  18.-25.júla 2015 
v Sofii. Komisia súhlasí, výšku príspevku určí na zasadnutí dňa 16.04.2015. 
Komisia berie na vedomie: 
Informáciu o doručených žiadostiach o dotácie.  
Za: 4     Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
Komisia súhlasí: 
S finančným príspevkom pre P.Vašíčka a K.Babálovú , - účasť na  Šampionáte v Sofii  
Za: 4     Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
Ing.J.Krátky predložil požiadavku, aby sa mesto opätovne zaoberalo futbalovým ihriskom 
LOT v Trenč. Biskupiciach. 
Ostatní prítomní /verejnosť/ postupne vyjadrili nespokojnosť so zámerom mesta 
vybudovať v danej lokalite byty, žiadajú opätovne prerokovať návrh a  zároveň  žiadajú o 
zmenu územného plánu. Podľa ich vyjadrenia nebol materiál prerokovaný vo VMČ, je to 
neférová hra s občanmi./Ľ.Repková/ 
P.Supeková spochybnila rozhodnutie mesta, ktoré sa rozhodlo odpredať pozemok 
bratislavskej spoločnosti, ktorá si neplní záväzok voči mestu. 
Občania žiadajú, aby komisia na MsZ dňa 18.3.2015 predložila stanovisko, aby daný 
priestor slúžil iba pre potreby športu.  
Ing.Krátky požiadal, aby sa poslanci vyjadrili k hlasovaniu  k  bodu č.10 MsZ dňa 
18.03.2015:  Zmeny a doplnky č.1 k územnému plánu mesta. 
Predseda komisie aj dr.Birošová skonštatovali, že priestor nepatrí mestu, je zdevastovaný, 
využívajú ho bezdomovci, a preto je potrebné začať na ňom robiť úpravy. 
Predseda komisie návrh mesta podporuje, nech sa radšej stavajú byty, ako mať 
zdevastovaný priestor, dr.Birošová podporuje zeleň, výstavbu športovísk, ihrísk , ale pri 
hlasovaní tohto bodu  sa zdrží. Materiál nebol doručený v dostatočnom predstihu a nebolo 
možné sa adekvátne pripraviť. 
D.Gabriel povedal, že sa rozhodne priamo na MsZ ako zahlasuje. 
Komisia berie na vedomie: 
Informáciu občanov spojenú s nespokojnosťou využitia futbalového štadióna LOT Trenčín. 
Za: 4     Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
 

          Ľubomír Horný 
               predseda komisie 

Zapísala: Mgr.Slávia Novotná 



U Z N E S E N I E    č.3/2015 
zo zasadnutia komisie   mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného dňa 17.03.2015 
 
 
Komisia mládeže a športu vzala na vedomie: 

- Informáciu predsedu komisie a jej členov ohľadom nastavenie cieľov, činnosti a vízií     
KMaŠ. 

Za: 4     Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
 
-  Informáciu o doručených žiadostiach o dotácie.  
Za: 4     Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
 
-  Informáciu občanov spojenú s nespokojnosťou využitia futbalového štadióna LOT 
Trenčín. 
Za: 4     Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
Komisia navrhuje: 
aby bola zverejnená  v INFE výzva na zmapovanie a úrovne existujúcich ihrísk, na 
spoluprácu pri ich oprave a rekonštrukcii. 
Za: 4     Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Komisia súhlasí: 
S finančným príspevkom na účasť  Šampionát v Sofii pre P.Vašíčka a K.Babálovú. 
Za: 4     Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
    

     
 

                      Ľubomír Horný 
                     predseda komisie 

 

 


