
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 19.01.2017 

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, športový referent - ospravedlnený 

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. Prerokovanie žiadostí o dotáciu 

3. Vyhlásenie dotačného kola. 

4. Prerokovanie rokovacieho poriadku 

5. Rôzne 

6.   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  

 
 Športový klub Real team Trenčín, o.z., oslovil a zároveň požiadal p. primátora 

o podporu športového podujatia  „Slovenský pohár detí a mládeže v karate“, ktorý 

organizuje klub a zároveň sa jedná o prvé kolo podujatia. 

Predseda komisie p. Horný informoval, že športového podujatia sa zúčastní približne 400 

pretekárov z celého Slovenka. 

Komisia odporučila  klubu, aby si podal žiadosť o projekt, ktorý sa jednohlasne rozhodla 

podporiť.  

 

K bodu č. 3 
  

            Predseda komisie, požiadal prítomných členov komisie o odporúčanie vyhlásiť 

dotačné kolo pre oblasť športu a mládeže, podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. 

Komisia odporučila vyhlásenie grantového kola od zasadnutia komisie do uzávierky a to do 

28.2.2017, pre obe oblasti. 

 



Komisia odporúča  

primátorovi mesta vyhlásiť dotačné a grantové kolo pre oblasť športu a mládeže do 

28.2.2017. 

Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4  

 

Komisia mládeže a športu bola oboznámená so zmenami v rokovacom poriadku 

komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a berie ich na vedomie. 

 

Komisia berie na vedomie: 

 zmeny zapracované v rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne . 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5 

 

Predseda komisie informoval prítomných o pracovnom rokovaní so športovými 

klubmi ohľadne prerozdelenia finančnej čiastky 100 000 eur. Rokovania sa zúčastnili  

zástupcovia kľúčových športových klubov na území mesta  a to: 

 

Mesto TN – Horný Ľubomír, Mráz Vladimír 

Dukla Trenčín – Eduard Hartman, Čacho Viliam 

AS Trenčín – Šlesinger Igor 

1FBC Trenčín – Piovarči Ivan, Sága Miroslav 

HK AS Trenčín – p. Slivoň  

Zúčastnené strany sa dohodli, že čiastka 100 000 eur na rok 2017, sa prerozdelí nasledovne: 

27.500 € Dukla Trenčín 
27.500 € AS Trenčín 
22.500 € 1FBC Trenčín 
22.500 € HK AS Trenčín 
 

Na rok 2018 sa zástupcovia dohodli, že bude vypracovaná smernica, ktorá presne 

určí pravidlá, za akých sa daná finančná podpora bude prerozdeľovať. Smernicu vypracuje 

komisia mládeže a športu a bude platná aj pre nasledujúce obdobia. 

 

P. Barnová informovala o žiadosti p. Ságu, v ktorej žiada Komisiu mládeže a športu 

o stanovisko pre bezplatné využívanie Mestskej športovej haly na Sihoti v Trenčíne, na 

tréningový a zápasový proces pre mládežnícke družstvá, na rok 2017, tak ako v roku 2016 

(viď dokumentácia).  

 

Komisia berie na vedomie: 

 a súhlasí s využívaním športovej haly na Sihoti v roku 2017, tak ako v roku 2016. 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 
Po prerokovaní všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 9.2.2017 o 15:00 hod. 

 

 

Zapísala: Ing. Jana Barnová            Ľubomír Horný 

dňa 25. 1. 2017             predseda komisie      



Uznesenie č. 1/2017 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 19. januára 2017 

 

 

Komisia odporúča  

primátorovi mesta vyhlásiť dotačné a grantové kolo pre oblasť športu a mládeže do 

28.2.2017. 

Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

Komisia berie na vedomie: 

 zmeny zapracované v rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne . 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

Komisia berie na vedomie: 

 a súhlasí s využívaním športovej haly na Sihoti v roku 2017, tak ako v roku 2016. 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

          

             Ľubomír Horný 

               predseda komisie 
 

 


