
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 7.3.2018 

Prítomní:    

 

Ľubomír Horný, predseda 

Dominik Gabriel, člen 

Světluše Rajnincová, odobrník pre mládež 

Eduard Hartman, odborník pre šport  

Ing. Vladimír Mráz, poradca v oblasti športu  

Veronika Sučanská, poradca pre prácu s mládežou 

Bc. Katarína Kubíková, garant komisie 

Ing. Jana Barnová, garant komisie 

 

Ospravedlnená: 

JUDr. Danica Birošová, člen 

 

P R O G R A M :           

1. Privítanie 

2. Kontrola úloh z komisie zo dňa 8.2.2018. 

3. Informácia o podujatí „Športovec roka 2017“. 

4. Pridelenie dotácií v oblasti športu a mládeže z RM na rok 2018. (činnosť pre 

športové kluby, športové projekty, projekty mládež) 

5. Rôzne   

6. Záver 

 

K bodu č. 1 

 

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

oboznámil ich  s programom zasadnutia.  

 

Komisia odsúhlasila zmenu  programu zasadnutia:  

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2  

 

          Predseda komisie MaŠ skontroloval úlohy pridelené jednotlivým členom komisie na 

predchádzajúcom zasadaní. Skonštatoval, že väčšina úloh bola splnená a niektoré ešte 

pretrvávajú.  

K bodu č. 3  

  

- P. Mráz predniesol nominácie k podujatiu „Športovec roka 2017“. Kde informoval komisiu 

o športovcoch ktorí boli navrhnutí na ocenenie „Športovec roka 2017“. 

- stručne informoval o ich dosiahnutých výsledkov za obdobie roku 2017 



- komisia sa rozhodla udeliť ocenenia v nasledujúcich kategóriách: 

 

 najlepší športový mládežnícky kolektív:   2 ocenení 

 najlepší športový seniorský kolektív:   2 ocenení 

 najlepší tréner:      2 ocenení 

 najlepší športovec roka 2017 :    3 ocenení 

 najlepší handicapovaný športovec za rok 2017:  1 ocenený 

 ocenenie za celoživotný a výnimočný prínos  

v športe v Trenčíne:      1 ocenený 

 

- spolu bolo navrhnutých na ocenenie 15 športovcov a 6 kolektívov, z ktorých bolo 

vybratých 11.    

 

Oceňovanie „Športovca roka 2017“ sa bude konať 26. apríla v sobášnej sieni Mestského 

úradu v Trenčíne. 

 

Komisia navrhla a odsúhlasila: 

               11 ocenených športovcov v šiestich kategóriách. 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 4  

 

P. Mráz informoval prítomných o počte prijatých žiadostí na činnosť a projekty v oblasti 

športu. Bolo podaných spolu 91 žiadostí za šport. 

-  komisia MaŠ stanovila kritéria, podľa ktorých bude prideľovať jednotlivým 

klubom   dotáciu v oblasti projektov: 

 jednorazové športové podujatie, ktoré sa koná na území Mesta Trenčín 

 úroveň, ktorú daný projekt dosahuje (MS, ME, MSR región atď...) 

 udržateľnosť projektu ( ktorý ročník sa koná,.....) 

 návštevnosť podujatia 

 

P. Sučanská predniesla informáciu ohľadne projektov z oblasti mládeže, kde bolo 

podaných 12 žiadostí. 

- komisia po vyhodnotení jednotlivých žiadostí, sa rozhodla podporiť sumou 6 000 €                 

6 podaných projektov, ktoré spĺňali kritériá pre udelenie dotácie. 

- komisia rozhodla vyhlásiť druhé dotačné kolo v oblasti mládeže, ktoré bude trvať 

do   30.4.2018. 

 

Komisia navrhla a odsúhlasila: 

 presunúť prideľovanie dotácií na činnosť a projekty v oblasti športu na ďalšie 

zasadnutie komisie MaŠ, ktoré sa bude konať 3.4.2018. 

 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 



 

Komisia navrhla a odporučila: 

           rozdelenie pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Trenčín pre oblasť 

mládeže a zároveň vyhlásila druhé dotačné kolo pre oblasť mládeže. 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5  

  

Neboli prednesené žiadne informácie ohľadom bodu „rôzne“. 

 

K bodu č. 6  

 

Po prerokovaní všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 03.04.2018 o 13:00 hod. 

 

 

 

 

 

 Ľubomír Horný 

         predseda komisie    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísali: Ing. Jana Barnová, Bc. Katarína Kubíková 

dňa: 12.februára 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 3/2018 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 7. marca 2018 

 

 

Komisia navrhla a odsúhlasila: 

               11 ocenených športovcov v šiestich kategóriách. 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

Komisia navrhla a odsúhlasila: 

 presunúť prideľovanie dotácií na činnosť a projekty v oblasti športu na ďalšie 

zasadnutie komisie MaŠ 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

Komisia navrhla a odporučila: 

           rozdelenie pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Trenčín pre oblasť 

mládeže a zároveň vyhlásila druhé dotačné kolo pre oblasť mládeže. 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

          

             Ľubomír Horný 

               predseda komisie 

 

 

 


