
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 9.03.2016 

  

Prítomní:    

 

  Ľubomír Horný, predseda  

      Dominik Gabriel, člen 

  Světluše Rajnincová, odborník pre mládež  

      Eduard Hartman, odborník pre šport      

      Bc.Katarína Kubíková garant komisie      

  Ing. Jana Barnová, garant komisie 

 

Ospravedlnení : 

 

      JUDr.Danica Birošová, člen 

      Joana Detoni, prac.pre prácu s mládežou 

 

Prizvaní: 

       

     Ing. Vladimír Mráz, pracovník pre šport  

P R O G R A M :   

1. Privítanie 

2. Dotačné kolo( informácia o predbežnom počte žiadosti o dotáciu, Športovec roka 

2015) 

3. Práca s mládežou - predstavenie projektu „Návrh na podporné dobrovoľnícke 

centrum v Trenčíne“ 

4. Prerokovanie žiadosti o dotáciu na športové hokejové triedy DUKLA Trenčín 

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 odsúhlasila vypustiť bod č. 3 z programu zasadnutia nakoľko pozvaní hostia 

sa ospravedlnili pre chorobu. 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2 
 P. Mráz informoval prítomných o priebehu dotačného kola. Bolo mu doručených 39 

dotazníkov od jednotlivých klubov, ktoré sa použijú pri výpočte hodnoty bodu na dotáciu na 

činnosť. Zatiaľ bolo podaných 9 žiadostí na činnosť a 8 žiadostí na projekty. Na nasledujúce 

zasadnutie KMaŠ p. Mráz pripraví tabuľku pre prideľovanie finančných prostriedkov 

jednotlivým subjektom. 

               Zodpovedný : Ing. V. Mráz T: 13.4.2016 

               

Ďalej p. Mráz informoval o príprave akcie „Športovec roka 2015“, ktorá sa bude konať dňa 

14.4.2016 v sobášnej sieni MsÚ Trenčín. V šiestich kategóriách komisia navrhla a schválila: 

- Najlepší športovec mesta Trenčín za rok 2015 – 3 športovcov 

- Najlepší športový seniorský kolektív mesta Trenčín za rok 2015 – 2 kluby 



- Najlepší športový mládežnícky kolektív mesta Trenčín za rok 2015 – 3 kluby 

- Najlepší handicapovaný športovec mesta Trenčín za rok 2015 – 1 športovec 

- Najlepší tréner mesta Trenčín za rok 2015 – 1 tréner 

- Ocenenie za celoživotný a výnimočný prínos v športe v meste Trenčín – 1 športovec 

 

Komisia schválila: 

 Oceniť vybraných športovcov a jednotlivé športové kluby 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

Za prípravu uvedenej akcie zodpovedný: 

Zodpovedný : Ing. V. Mráz T: 14.4.2016 

 

K bodu č. 4 
            Komisii mládeže a športu bol predložený list Dukly Trenčín, n.o. so žiadosťou 

o dotáciu na športové triedy (viď príloha zápisnice). Komisia odporúča Mestu Trenčín 

vyhovieť uvedenej žiadosti 

 

Komisia odporučila: 

          vyhovieť žiadosti. 

Za: 4                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5 
 P. Mráz predniesol žiadosť Školy športu, o.z. Trenčín o prenájom ľadovej plochy na 

zimnom štadióne Pavla Demitru. Komisia poverila p. Mráza, aby odpovedal na list v zmysle 

VZN č. 12/2011 na dve hodiny týždenne. 

  

Komisia odporučila: 

podporiť Školu športu, o. z. v Trenčíne do konca r. 2016 podľa schválených cien 

nájmov MHSL m.r.o. Trenčín, na dve hodiny týždenne. 

Za: 4                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 

Žiadosť Kraso o. z. Trenčín bola presunutá na MHSL m.r.o. Trenčín, ktorá je 

zodpovedná za prenájmy majetku mesta Trenčín. 

 

Informačný list od p. Pavla – gymnastika komisia vzala na vedomie. 

 

K bodu č. 6 
Po prerokovaní všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 13.4.2016 o 14:00 hod. 

 

  

 

         Ľubomír Horný 

               predseda komisie 

 

 

Zapísala: Bc. Katarína Kubíková 

dňa 10. marca 2016 

 

      



 Uznesenie č. 3/2016 

zo zasadnutia komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 09. marca 2016 

 

Komisia schválila: 

oceniť vybraných športovcov a jednotlivé športové kluby v rámci akcie „Športovec roka 

2015“  

Za: 4                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 

Komisia odporučila: 

vyhovieť žiadosti Dukly Trenčín, n. o. o  dotáciu na dve športové triedy. 
. 

Za: 4                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 

Komisia odporučila: 

podporiť Školu športu, o. z. v Trenčíne do konca r. 2016 podľa schválených cien nájmov 

MHSL m.r.o. Trenčín na dve hodiny týždenne. 

 

Za: 4                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 

 

          

             Ľubomír Horný 

               predseda komisie 
 

 

 

 

 


