
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 17.1.2018 

Prítomní:    

 

Ľubomír Horný, predseda 

JUDr. Danica Birošová, člen 

Dominik Gabriel, člen 

Ing. Vladimír Mráz, poradca v oblasti športu  

Bc. Katarína Kubíková, garant komisie 

Ing. Jana Barnová, garant komisie 

Eduard Hartman, odborník pre šport  

Světluše Rajnincová, odobrník pre mládež 

 

Ospravedlnená: 

Veronika Sučanská, poradca pre prácu s mládežou 

 

P R O G R A M :           

1. Privítanie 
2. Stanovenie kritérií pre rozdelenie finančných prostriedkov pre strategické 

športy. 
3. Rôzne   
4. Záver 

 

K bodu č. 1 

 

Zasadnutie komisie viedol predseda komisie Ľ. Horný. V úvode privítal prítomných a 

oboznámil ich  s programom zasadnutia.  

 

Komisia odsúhlasila program zasadnutia:  

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2  

Členovia komisie  navrhli kritéria na pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta 

Trenčín, podľa schválenej  koncepcie rozvoja športu mesta. 

- jedná sa o kľúčové športy a to futbal, hokej 70% a florbal, hádzaná 30% z celkovej 

sumy. 

- hlavným cieľom dotácie týchto strategických športov je podpora a rozvoj  mládeže 

Navrhované kritériá, ktoré komisia schválila pri rozdelení prostriedkov: 

1. klub musí zastupovať strategický šport podľa schválenej koncepcie športu 

2. veľkosť mládežníckej  základne v klube (počet športovcov -aktívnych) 

3. športová úroveň klubov (najvyššia liga v SR, vychovanie reprezentantov,        

         kvalifikácia trénerov,  výsledky mládežníckych družstiev, prezentácia mesta.)  

4. popularita športu 

5. história klubu 

 



Komisia odsúhlasila: 

                kritéria na rozdelenie prostriedkov pre strategické športy. 

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

Sumu  100 000 eur z rozpočtu mesta komisia navrhla rozdeliť, medzi štyri strategické 

športy: hokej, futbal, florbal a hádzaná nasledovne: 

 Dukla n.o:    35 000 eur 

 AS futbal:            35 000 eur  

 Hádzaná:                20 000 eur 

 Florbal:   ŠK 1. FBC:     5 000 eur 

                      AS florbal:          5 000 eur 

Pri uvedom rozdeľovaní fin. prostriedkov jednotlivým klubom komisia hlasovala 

čiastkovo nasledovne: 

Dukla n.o. Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

AS futbal: Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Hádzaná: Za: 4  Proti: 1 Zdržal sa: 0 

Florbal:  Za: 4  Proti: 1 Zdržal sa: 0 

 

Komisia odporúča  
primátorovi mesta rozdelenie finančných prostriedkov z RM podľa kritérií 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 3  

 

- p. Barnová oboznámila prítomných s vyúčtovaním dotácie za rok 2017. 

- Informácia, ako Trenčania využívajú športové areály pri základných školách 

- Informácia o programe ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu, kde sa jedná 

o školenie , ktoré  sa zameriava na zvýšenie kvality práce s mládežou 

 

K bodu č. 4  

 

Po prerokovaní všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 8.02.2018 o 15:00 hod. 

 

 

 

 

 Ľubomír Horný 

         predseda komisie    

 

Zapísali: Bc. Katarína Kubíková, Ing. Jana Barnová 

dňa: 22. januára 2018 



Uznesenie č. 1/2018 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 17. januára 2018 

 

 

Komisia odsúhlasila: 

                kritéria na prerozdelenie prostriedkov pre strategické športy. 

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

Komisia odporúča  
primátorovi mesta rozdelenie finančných prostriedkov z RM podľa kritérií 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

          

             Ľubomír Horný 

               predseda komisie 

 

 

 


