
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 12.1.2011 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Činnosť referátu detí a mládeže a referátu športu 

3. Návrh ďalších členov komisie 

4. Návrh rokovacieho poriadku komisie mládeže a športu MZ v Trnave 

5. Návrh zásad a náplne činnosti komisie mládeže a športu MZ v Trnave 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

K bodu č. 1 

Rokovanie komisie otvorila Mgr. Ružena Maková, vedúca odboru vzdelávania, športu a kultúry, ktorá 

prítomných privítala na pôde mestského úradu. Rokovanie viedol predseda komisie Mgr. Marian 

Rozložník, ktorý prítomným členom komisie odovzdal menovacie dekréty. Predseda komisie 

prítomných v krátkosti oboznámil s organizáciou a náplňou činnosti komisie. 

 

K bodu č. 2 

Mgr. Ružena Maková predstavila prítomným poslancom zamestnancov Mestského úradu v Trnave – 

Mgr. Eduarda Guniša, referenta športu a Ing. Katarínu Haršányiovú, referentku detí a mládeže, ktorá 

zároveň vykonáva funkciu sekretára komisie. Mgr. Ružena Maková a Ing. Katarína Haršányiová 

prítomných v krátkosti oboznámili s náplňou činnosti oboch referátov, ako aj s pravidelnými aktivitami 

realizovanými počas celého roka. 

 

K bodu č. 3 

Prítomní sa jednomyseľne dohodli a za ďalších členov komisie navrhli: 

za oblasť mládeže: Ing. Karola Jakubčíka 

za oblasť športu: Jozefa Svátka, Antona Halenára a Petra Pejkoviča. 

 

K bodu č. 4 a 5 

Komisia prerokovala návrh rokovacieho poriadku komisie mládeže a športu MZ v Trnave a návrh zásad 

a náplne činnosti komisie mládeže a športu MZ v Trnave a oba dokumenty jednomyseľne schválila. 

 

K bodu č. 6 

Komisia sa požiadala prítomných referentov o zaslanie kalendára podujatí v roku 2011.  

- Ing. Katarína Haršányiová prítomných informovala o vyhlásení súťaže a dotácie a dary mesta 

Trnava 2011, ktoré bolo zverejnené aj na internetovej stránke mesta. 

 

K bodu č. 7 

V závere rokovania sa predseda komisie poďakoval všetkým členom za účasť a rokovanie ukončil. 

Ďalšie stretnutie komisie sa uskutoční v druhej polovici februára 2011. 

 

 

Zapísala: 

Ing. Katarína Haršányiová 

 

Za správnosť: 

Mgr. Marian Rozložník 

Predseda komisie 


