
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 24.10.2012 

Prítomní: Rozložník, Adamec, Krištofík, Jančovič, Gašparíková 

Ospravedlnení: Slamka, Královičová, , Jakubčík, Svátek 

Ďalší prítomní: Haršányiová, Guniš 
 

Program rokovania: 

1. Otvorenie  

2. Systém poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 

3. Rôzne 

4. 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  

Diskusiu viedol predseda komisie. Na začiatku Mgr. Guniš odprezentoval prítomným niekoľko foriem podpory 

športových aktivít a športových organizácií vo vybratých slovenských mestách.  

 

Úloha č. 1:  

Vzhľadom na náročnosť a obsiažnosť predloženej dokumentácie komisia sa dohodla, že každý člen komisie 

preštuduje predložené materiály a nasledujúce rokovanie pripraví návrh možností finančnej podpory športových 

aktivít v Trnave. 

Termín: 22.11.2012 

Z: všetci členovia komisie 

 

V rámci diskusie prítomní navrhli:  

1. k lepšiemu nastaveniu nového systému dotácií by bolo dobré spracovať analýzu športu v Trnave so 

zameraním na druh športu, kluby, úspešnosť na slovenskej i medzinárodnej úrovni, olympijské 

i neolympijské športy, individuálne a kolektívne športy, reprezentáciu mesta, a pod. 
 

2. na základe vypracovanej analýzy spracovať koncepciu športu v meste v krátkodobom i dlhodobom 

časovom horizonte. 

 

Úloha č. 2:  

Komisia poverila predsedu predložiť návrhy komisie na rokovanie Mestskej rady a  iniciovať novelizáciu VZN č. 

389, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 381, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 

Trnava a zaradiť ho na rokovanie   Mestského zastupiteľstva v decembri. 
Termín: čo najskôr 

Z: predseda 

 
 

K bodu č. 3 

Predseda komisie vyzdvihol aktívny prístup Mgr. Guniša pri organizovaní Festivalu bojových umení, ktorý sa 

uskutočnil 12.10.2012 v Mestskej športovej hale v Trnave.   
 

K bodu č. 4  

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

stretnutie komisie sa uskutoční 22.11.2012. 

 

Zapísala: 

Ing. Katarína Haršányiová 
 

Za správnosť: 

Mgr. Marian Rozložník 

predseda komisie 

 


