
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 11.7.2018 

 

Prítomní:    

 

Ľubomír Horný, predseda 

Dominik Gabriel, člen 

Eduard Hartman, odborník pre šport  

Veronika Sučanská, poradca pre prácu s mládežou 

Ing. Vladimír Mráz, poradca v oblasti športu  

Bc. Katarína Kubíková, garant komisie 

Ing. Jana Barnová, garant komisie 

 

 

Ospravedlnení : 

Světluše Rajnincová, odobrník pre mládež 

JUDr. Danica Birošová, člen 

 

 

P R O G R A M :      

1. Privítanie. 
2. Kontrola úloh z komisie zo dňa 10.5.2018 
3. Návrh rozpočtu na rok 2019-2021. 
4. Kontrola športových podujatí počas roku 2018 
5. Rôzne  
6. Záver 

 

 

 

K bodu č. 1 

 

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

zároveň navrhol zmenu programu zasadnutia komisie. 

Predseda komisie navrhol, aby bod 3 bol presunutý pred bod 2 , „Návrh rozpočtu na rok 

2019-2021“. 

 

Komisia odsúhlasila zmenu  programu zasadnutia:  

Za: 3  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

 

 



K bodu č. 2  

  

 Komisia mládeže a športu počtom hlasov 3 navrhla Rozpočet Mesta Trenčín za 

program 8 podprogram 1, 2  na roky 2019-2021, podľa prílohy. 

 

Komisia odsúhlasila: 

          návrh Rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2019-2021. 

Za: 2                      Proti: 0                 Zdržal sa: 1 

 

K bodu č. 3  

          Predseda komisie M a Š skontroloval úlohy pridelené jednotlivým členom komisie na 

predchádzajúcom zasadaní. Skonštatoval, že všetky úlohy boli splnené. 

K bodu č. 4  

Členovia komisie za zúčastnili niekoľkých športových podujatí, ktoré boli podporené 

dotáciou Mesta Trenčín a skonštatovali, že športové podujatia boli pripravené na úrovni a boli 

dodržané zásady platného VzN č. 7/2012. 

 

K bodu č. 5  

• p. Sučanská podala informáciu k programu ERASMUS+  nasledovne: 

 

Komisia programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu dňa 26. júna 2018 schválila 

mládežnícku výmenu organizovanú Regionálnym centrom mládeže, mestom Trenčín a 

Gymnáziom a jazykovou školou Zlín s názvom Škola demokracie 2. Projekt vznikol z 

iniciatívy a potreby žiakov základných škôl z Trenčína, ktorí si určili hlavné témy ako 

demokracia, fungovanie a zvyšovanie kompetencií v žiackych školských radách, 

dobrovoľníctvo či občianska participácia. Účastníci výmeny budú zdieľať svoje zážitky, 

zručnosti, nápady s ostatnými mladými ľuďmi. Počas projektu sa študenti naučia viac o 

žiackych radách, ale taktiež sa naučia zručnosti ako komunikácia s rovesníkmi ale aj s lídrami 

alebo reprezentantami mesta, prezentačné zručnosti, zvládanie konfliktných situácií, vedenie a 

práca v skupine, motivácia ostatných, zodpovednosť za priradené úlohy, príprava na diskusie, 

ktoré budú potrebovať v ich žiackych radách, ale aj v každodennom živote.  

• predseda komisie poveril p. Mráza pasportizáciou športovísk patriacich mestu Trenčín. 

T:  september 2018 

Z:  Ing. Mráz 

 

• p. Mráz je povinný zverejniť dotácie v oblasti športu na webovej stránke Mesta 

Trenčín 

T: bezodkladne 

Z: Ing. Mráz 

 

 



• predseda komisia zistí stav športových ihrísk v časti Záblatie a Opatová 

T:  september 2018 

Z:  p. Horný 

 

• členovia komisie MaŠ sa dohodli, že plánované zasadnutie dňa 08.08.2018 sa 

z dôvodu čerpania dovoleniek nebude konať. 

 

Komisia odsúhlasila: 

zrušenie plánovaného zasadnutia komisie MaŠ dňa 08.08.2018. 

Za:  3                     Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 6  

 

Po prerokovaní všetkých bodov sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 12.9.2018 o 15:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 Ľubomír Horný 

         predseda komisie    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísali: Ing. Jana Barnová, Bc. Katarína Kubíková 

dňa: 18. 07. 2018 

 

 

 

 



Uznesenie č. 6/2018 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 11. júla 2018 

 

 

Komisia odsúhlasila: 

          návrh Rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2019-2021. 

Za: 2                      Proti: 0                 Zdržal sa: 1 

 

 

Komisia odsúhlasila: 

zrušenie plánovaného zasadnutia komisie MaŠ dňa 08.08.2018. 

Za:  3                     Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

          

             Ľubomír Horný 

               predseda komisie 

 

 

 


