
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 10.10.2018 

 

Prítomní:    

 

Ľubomír Horný, predseda 

Dominik Gabriel, člen 

JUDr. Danica Birošová, člen 

Veronika Sučanská, poradca pre prácu s mládežou 

Světluše Rajnincová, odobrník pre mládež 

Bc. Katarína Kubíková, garant komisie 

Ing. Jana Barnová, garant komisie 

 

Ospravedlnení : 

Ing. Vladimír Mráz, poradca v oblasti športu  

Eduard Hartman, odborník pre šport  

 

P R O G R A M :      

1. Privítanie. 
2. Pasportizácia športovísk 
3. Gladiatori 
4. Rôzne  
5. Záver 

 

K bodu č. 1 

 

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

oboznámil ich  s programom zasadnutia.  

 

Komisia odsúhlasila program zasadnutia:  

Za: 4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2  

          

 Pasportizácia športovísk sa bude riešiť na nasledujúcom zasadnutí komisie z dôvodu 

nepredložených materiálov. Materiály mal predložiť p. Mráz, ktorý je ale dlhodobý 

práceneschopný.  

 

Komisia schválila: 

riešenie pasportizácie športovísk na nasledujúce zasadnutie komisie mládeže 

a športu. 

Za: 4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 



K bodu č. 3  

 

  Na predchádzajúcom zasadnutí komisie sa členovia komisie zaoberali žiadosťou 

hokejového tímu Gladiators Trenčín ohľadne možnosti pridelenia časovo výhodnejšieho 

prenájmu ľadovej plochy na zimnom štadióne Pavla Demitru.  Predseda komisie  Horný 

Ľubomír a poslanec Judr. Smolka Martin sa zúčastnil rokovania s klubom Gladiators 

a následne s vedením mesta a z tohoto rokovania vyplynula dohoda, že tréningy hokejového 

klubu Gladiators, ktoré budú poskytované pred komerčným nájmom, budú za úhradu 

a Gladiators za tieto tréningové plochy zaplatí a tie, ktoré sa budú konať po komerčnom 

nájme, budú zdarma ako podpora zo strany Mesta Trenčín.  

Komisia odporúča: 

aby tréningy hokejového klubu, ktoré budú pred komerčným nájmom boli 

poskytované za úhradu a tie, ktoré sa budú konať po komerčnom nájme boli 

poskytované zdarma.        

Za: 4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č. 4  

 

P. Sučanská informovala členov komisie o „Projekte Aktiv“, ktorý obsahuje modul pre 

zvyšovanie spoločenskej angažovanosti u detí. Prostredníctvom školenia koordinátorov práce 

s mládežou v rámci Trenčianskeho kraja, na ktorom sa koordinátori učia základy metodiky a 

techniky neformálneho vzdelávania a zážitkovej pedagogiky, logiky zážitkového 

vzdelávacieho modulu pre mládež a projektového riadenia. Následne bude úloha 

koordinátorov v 4-člennom tíme zrealizovať školenie pre 16 mladých ľudí zo základných a 

stredných škôl, kde sa mladí ľudia naučia byť aktívni a angažovaní vo vlastnej komunite a ich 

úlohou bude zrealizovať 1-dňovú aktivitu vo svojom okolí s podporou koordinátora.  

 

Po prerokovaní všetkých bodov sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a za vykonanú prácu počas celého volebného obdobia a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 Ľubomír Horný 

         predseda komisie    

 

Zapísali: Ing. Jana Barnová, Bc. Katarína Kubíková 

dňa: 15. 10. 2018 

 

 



Uznesenie č. 8/2018 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 10. októbra 2018 

 

 

Komisia schválila: 

riešenie pasportizácie športovísk na nasledujúce zasadnutie komisie mládeže 

a športu. 

Za: 4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

Komisia odporúča: 

aby tréningy hokejového klubu, ktoré budú pred komerčným nájmom boli 

poskytované za úhradu a tie, ktoré sa budú konať po komerčnom nájme boli 

poskytované zdarma.        

Za: 4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

          

             Ľubomír Horný 

               predseda komisie 

 

 

 


