
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 09.11.2017 

Prítomní:    

 

Ľubomír Horný, predseda 

JUDr. Danica Birošová, člen 

Dominik Gabriel, člen 

Světluše Rajnincová, odborník pre mládež  

Ing. Vladimír Mráz, poradca v oblasti športu  

Bc.Katarína Kubíková, garant komisie 

Ing. Jana Barnová, garant komisie 

Veronika Sučanská, poradca pre prácu s mládežou 

 

Ospravedlnený: 

 

Eduard Hartman, odborník pre šport  

 

P R O G R A M :           

1. Privítanie 
2. Športovec roka 2017 
3. Dotácie na rok 2018 vyhlásenie 
4. Gladiátori – žiadosť. 
5. Vyhodnotenie realizácie projektov na mládež – správa p. Sučanská 
6. Rôzne   
7. Záver 

 

K bodu č. 1 

 

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

prítomných,  oboznámil ich  s programom zasadnutia. Komisia jednohlasne odsúhlasila 

program zasadnutia komisie.  

Komisia odsúhlasila program zasadnutia:  

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2  

 

- p. Mráz informoval komisiu o pripravovanom podujatí „Športovec roka 2017“. 

- prijímanie návrhov na „Športovca roka 2017“ bude prebiehať od januára do konca 

februára 2018 

- informácia bude zverejnená na webovej stránke mesta Trenčín,  Info Mesta Trenčín, 

Televízia Trenčiansky terajšok.  

 

                                                                                          Z: Ing. Vladimír Mráz 

        T: január 2018 

 



Komisia odporúča: 

vyhlásenie podujatia „Športovec roka 2017“ od 1.1.2018 do 28.2.2018. 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 3  

 

 Dňa 13. 12. 2017 bude na zasadnutí MsZ Trenčín prerokovaný návrh rozpočtu na        

r. 2018. Po jeho schválení, KMaŠ v januári 2018 rozhodne o termíne prijímania žiadostí na 

dotácie na r. 2018. 

 

K bodu č. 4 

 

Gladiators Trenčín požiadal predsedu komisie o možnosť pridelenia časovo 

výhodnejšieho prenájmu ľadovej plochy na zimnom štadióne P. Demitru. Hokejový tím 

Gladiators Trenčín sa skladá zo SŠ a VŠ študentov, ktorí sa musia pripravovať do školy 

a zápasy sa hrajú aj s medzinárodnou účasťou,  preto Gladiators žiada, aby sa zápasy 

a tréningy  konali v čo najskorších hodinách, najneskôr do 19.00 h. 

        Z: Ing. Vladimír Mráz 

            T: december 2017 

 

Komisia odporúča: 

 vedeniu Mesta, aby zabezpečilo realizáciu zápasov univerzitného mužstva Gladiators 

v skorších hodinách v rámci predloženej žiadosti. 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 5 

 

 pani Sučanská prezentovala projekty na mládež uskutočnené v r. 2017. K zápisnici je 

priložený materiál: „Zhodnotenie dotačného kola na aktivity v oblasti práce s mládežou na rok 

2017“. 

         

K bodu č. 6 

 

- ŠK 1. FBC Trenčín žiada o súhlas a stanovisko komisie, že mládež trenčianskych 

športových klubov môže bezplatne využívať Mestskú športovú halu na Sihoti pre 

tréningový a zápasový proces svojich mládežníckych družstiev zaradených do 

mládežníckych súťaží aj v r. 2018. 

 

Komisia berie na vedomie: 

 žiadosť ŠK 1. FBC Trenčín 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 



- Spoločnosť BE COOL požiadala o spoluprácu Mesta pri projekte „Beh s olympijskou 

pochodňou“, ktorý organizuje pre Slovenský olympijský výbor. Akcia sa uskutoční 

dňa 4.2.2018. Žiadajú o zabezpečenie prenájmu priestoru mestskej športovej haly. 

Z: Ing. Vladimír Mráz 

T: do nasledujúcej komisie 

 

 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 14.12.2017 o 15:00 hod. 

 

 

 

 

 Ľubomír Horný 

         predseda komisie    

 

 

 

 

 

 

 

Zapísali: Bc. Katarína Kubíková, Ing. Jana Barnová 

dňa: 14. novembra 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 11/2017 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 09. novembra 2017 

 

 

Komisia odporúča: 

vyhlásenie podujatia „Športovec roka 2017“ od 1.1.2018 do 28.2.2018. 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

Komisia odporúča: 

 vedeniu Mesta, aby zabezpečilo realizáciu zápasov univerzitného mužstva Gladiators 

v skorších hodinách v rámci predloženej žiadosti. 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

Komisia berie na vedomie: 

 žiadosť ŠK 1. FBC Trenčín 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

          

             Ľubomír Horný 

               predseda komisie 

 

 

 


