
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 8.11.2011 

Prítomní: Rozložník, Královičová, Gašparíková, Adamec, Krištofík, Svátek, Jančovič, Jakubčík, Slamka 

Ďalší prítomní: Haršányiová, Guniš 
 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Návrh priorít strategického dokumentu v oblasti práce s deťmi a mládežou Mesta Trnava 

3. Anketa Športovec roka 2011 

4. Nominácia športovcov na ocenenie Trnavským samosprávnym krajom 

5. Rôzne  

6. Záver 
 

K bodu č. 1 

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Marian Rozložník. Prítomní jednomyseľne 

súhlasili s návrhom programu rokovania. 
 

K bodu č. 2 

Ing. Haršányiová prítomných oboznámila s prípravou strategického dokumentu v oblasti detí a mládeže. 

Okrem legislatívneho zázemia tvorby tohto dokumentu informovala o zrealizovaných krokoch 

a predstavila prvý návrh jeho priorít, zámerov a cieľov, ktorý bol pripravený ako výsledok diskusií 

a činnosti pracovných skupín zložených z mladých ľudí a z odborníkov. V rámci diskusie komisie sa 

konštatoval slabý záujem mladej generácie o veci verejné, apatia k činnosti v prospech iných, ako aj ich 

nezáujem o aktívne prežívanie svojho voľného času. 

Komisia berie na vedomie informáciu o pripravovanom dokumente. Ing. Haršányiová zašle všetkým 

členom komisie návrh priorít. Členovia komisie môžu zasielať pripomienky do 31.12.2011. O doplnení 

a úprave dokumentu bude rokovať komisia na svojom rokovaní v januári 2012.  
 

K bodu č. 3  

Komisia prerokovala návrh na organizačné zabezpečenie realizácie Ankety Športovec roka 2011 a dohodla 

sa, že 

1. anketa bude vyhlásená zverejnením na webovej stránke mesta a v médiách v najbližších dňoch, 

2. predkladanie návrhov nominácií bude ukončené 31.12.2011,  

3. novou kategóriou bude ocenenie za zásluhy o rozvoj športu v meste, 

4. nominácia bude obsahovať meno a krátke zdôvodnenie, 

5. vyhodnotenie nominácií bude na januárovom zasadnutí komisie,   

6. slávnostné ocenenie odovzdá primátor mesta v priestoroch radnice za priameho prenosu internetom, 

7. pre ocenených športovcov sa pripravia pamätné plakety 

Zodpovedný: Mgr. Guniš 
 

K bodu č. 4  

Mgr. Guniš predstavil návrh nominácie športovcov mesta Trnava na ocenenie Trnavským samosprávnym 

krajom. Prítomní sa dohodli, že doplnia zoznam o športovcov, ktorí sa zúčastnia súťaží v najbližších dňoch. 

Záverečnú verziu zoznamu odsúhlasí predseda komisie a Mgr. Guniš ju zašle v stanovenom termíne TTSK.  
 

K bodu č. 5 

Komisia prerokovala žiadosť o zmenu účelu projektu Špeciálnej základnej školy internátnej „Pobyt žiakov 

v prírode – škola v prírode“ a odporúča primátorovi ju schváliť. 
 

K bodu č. 6 

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

Najbližšie rokovanie komisie je naplánovaná v januári 2012. 
 

Zapísala: 

Ing. Katarína Haršányiová 
 

Za správnosť: 

Mgr. Marian Rozložník, predseda komisie 


