
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Trnava, 22.6.2011 

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

Ospravedlnení. Královičová, Slamka 

Ďalší prítomní: Haršányiová, Guniš 
 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Diskusia na témy: rozvoj športu (vrcholový šport, šport pre všetkých, šport na školách), podpora 

športu v meste, anketa Športovec roka   

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. V rámci nej sa prítomní otvorili a prediskutovali tieto témy: 

1. Rozvoj športu – spolupráca so školami  

a) osloviť telocvikárov a riaditeľov škôl a zintenzívniť prácu so žiakmi na školách, 

b) vrátiť hádzanú do školských osnov, 

c) zvážiť možnosť organizovania dlhodobej ligy trnavských škôl, 

2. Podpora športu  

a) podporu rozdeliť na dve skupiny – systematická podpora športu a podpora projektov, 

b) podporovať aktívne kluby,  

c) vytvoriť podmienky  na podporu tých, ktorí majú záujem niečo pre šport urobiť, 

d) nepodporovať jednorazové športy, 

e) podpora talentovaných mladých športovcov. 

Prítomní členovia komisie sa zhodli, že v rámci pripravovaných úprav všeobecne záväzného nariadenia 

o dotáciách budú spoločne pracovať na zmene systému podpory športu v meste Trnava. 

3. Anketa športovec roka  

a) Anketu je potrebné vyhlásiť v novembri, 

b) jednotlivé kategórie budú predmetom rokovania najbližšieho stretnutia komisie. 

Úloha: pripraviť podklady k vyhláseniu Ankety Športovec roka mesta Trnava 2011 

Z: Mgr. Eduard Guniš 

T: nasledujúce rokovanie komisie 

 

K bodu č. 3  

1. Pozvánky na podujatia: 

a) 4.8. o 3.45 h. štart Trnava – Rysy, cyklojazda 

b) 20.8. zraz historických vozidiel, 100 km trnavských 

c) 9.9. turnaj hádzanárov „Vráťme Trnave hádzanú“ 

2. Komisia vyslovila podporu volejbalovému oddielu HIT Trnava, ktorý plánuje osloviť trnavské 

školy a uskutočniť výber žiačok. 

 

K bodu č. 4  

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

ukončil.  

 

Zapísala: 

Ing. Katarína Haršányiová 
 

Za správnosť: 

Mgr. Marian Rozložník 

predseda komisie 


