
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 29.03.2017 

Prítomní:    

 

Ľubomír Horný, predseda 

Dominik Gabriel, člen 

JUDr. Danica Birošová, člen  

Eduard Hartman, odborník pre šport 

Světluše Rajnincová, odborník pre mládež  

Ing. Vladimír Mráz, poradca v oblasti športu  

Bc.Katarína Kubíková, garant komisie 

Ing. Jana Barnová, garant komisie 

Joana Detoni, poradca pre prácu s mládežou  

 

P R O G R A M :   

1. Privítanie 
2. Pridelenie  dotácií na činnosť a projekty  v oblasti športu a mládeže  
3. Úlohy komisie na rok 2017, vyplývajúce z koncepcie športu Mesta Trenčín 
4. Rôzne   
5. Záver 

 

K bodu č. 1 
 

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

oboznámil ich  s programom zasadnutia a navrhol zmenu programu z časových dôvodov, 

kde bod 4 sa presunul na bod 2.   

Komisia jednohlasne schválila zmenu programu zasadnutia komisie.  

 

Komisia odsúhlasila program zasadnutia:  

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2 (pôv. bod 4) 
 

 Predseda komisie navrhol zmenu rozpočtu z dôvodu usporiadania podujatia 

„Športovec roka 2016“. Z položky „Dotácia na činnosť“ presunúť 1 500 eur na položku „ 

Športovec roka“. 

 

Komisia odporúča  

zmenu rozpočtu:  

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 Komisia odporučila rozdelenie dotácie 100 000 € na strategické športy nasledovne: 

- Asociácia športov Trenčín (futbal, hádzaná, florbal) – 60 000 € 

- Dukla Trenčín, n. o. hokej – 35 000 € 

- 1. FBC florbal – 5 000 € 

 

Komisia odporúča  

schváliť rozdelenie dotácie na strategické športy 

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 



Asociácia hádzanej mládeže Slovenské centrum oslovila mesto Trenčín 

s požiadavkou o pomoc pri realizácii projektu rozvoja hádzanej na Slovensku. Mesto 

Trenčín ponúklo pomoc formou zapožičania športovej haly na Sihoti a vyčlenenia 400 hodín 

v r. 2017 a 800 hodín v r. 2018. 

 

 P. Mráz pripraví návrh na zmenu VZN 7/2012 o dotáciách v časti „šport a mládež“. 

Pripraveným návrhom sa bude komisia zaoberať v dvoch najbližších zasadnutiach. 

 

K bodu č. 4 (pôv. bod 2) 
  

 Komisia podľa VZN č. 7/2012 odporučila pridelenie dotácií na činnosť športových 

klubov podľa predložených dotazníkov a žiadostí. 

 

Komisia odporúča  

schváliť pridelenie dotácií na činnosť v oblasti športu v r. 2017 

Za:  3  Proti:  0  Zdržal sa:  2 

  

P. Mráz predložil prítomným prehľad žiadateľov o dotáciu z rozpočtu mesta na 

projekty v oblasti športu. Komisia prerokovala jednotlivé žiadosti na projekty a odsúhlasila 

kritériá na prideľovanie finančných prostriedkov nasledovne: 

- projekt musí byť realizovaný na území mesta Trenčín 

- uprednostnené budú projekty podporujúce šport mládeže 

- handicapovaní športovci 

- tradícia projektu 

- návštevnosť 

             

Komisia schválila: 

 kritériá na prideľovanie fin. prostriedkov na projekty v oblasti športu 

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

Komisia odporúča schváliť: 

 rozdelenie fin. prostriedkov na projekty v oblasti športu na r. 2017 

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

P. Joana Detoni a p. Světluše Rajnincová predložili komisii na prerokovanie žiadosti 

na dotáciu v oblasti mládeže na r. 2017.  

Komisia pridelila desiatim subjektom dotáciu v celkovej hodnote 7 000 €. Vzhľadom 

k tomu, že niektoré projekty nespĺňali podmienky VZN o dotáciách, neboli rozdelené všetky 

finančné prostriedky určené na dotácie pre mládež. Tieto fin. prostriedky v hodnote 3 000 € 

rozdelí komisia po vyhlásení 2. dotačného kola, ktoré bude od 15.4. do 15.5.2017. 

 

Komisia odporúča schváliť: 

 rozdelenie fin. prostriedkov na projekty v oblasti mládeže na r. 2017 

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu č. 3 
 

Bod 3 sa presúva do ďalšieho zasadnutia komisie dňa 19.4.2017 

 

Komisia odsúhlasila 

 presunúť bod 3 do ďalšieho zasadnutia komisie dňa 19.4.2017 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5 

 
Po prerokovaní všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 19.4.2017 o 15:00 hod. 

 

 

 

 

 

 Ľubomír Horný 

         predseda komisie      

 

 

Zapísala: Bc. Katarína Kubíková, Ing. Jana Barnová 

dňa 3. apríla 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 4/2017 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 29. marca 2017 

 

 

Komisia odporučila  

zmenu rozpočtu  

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

Komisia odporúča  

schváliť rozdelenie dotácie na strategické športy 

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

Komisia odporúča  

schváliť pridelenie dotácií na činnosť v oblasti športu v r. 2017 

Za:  3  Proti:  0  Zdržal sa:  2 

 

 

Komisia schválila: 

 kritériá na prideľovanie fin. prostriedkov na projekty v oblasti športu 

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

Komisia odporúča schváliť: 

 rozdelenie fin. prostriedkov na projekty v oblasti športu na r. 2017 

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

Komisia odporúča schváliť: 

 rozdelenie fin. prostriedkov na projekty v oblasti mládeže na r. 2017 

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

Komisia odsúhlasila 

 presunúť bod 3 do ďalšieho zasadnutia komisie dňa 19.4.2017 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

          

             Ľubomír Horný 

               predseda komisie 
 

 


