
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 22.11.2012 

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

Ospravedlnení: Slamka, Královičová, Jančovič, 

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 informoval prítomných o neúspechu zaradiť do programu 

najbližšieho MZ návrh na novelizáciu aktuálneho VZN, na základe ktorého mesto Trnava poskytuje dotácie (úloha 

č. 2 z rokovania komisie 24.10.2012). Zároveň vyzval prítomných, aby sa s návrhom nového modelu financovania 

športu pracovalo tak, aby v prvej polovici roka mohol byť opätovne iniciovaný návrh na úpravu VZN. 

Prítomní diskutovali o predložených návrhoch podpory športových aktivít a športových organizácií vo vybratých 

slovenských mestách. Spoločne zhodli, že je potrebné systém nastaviť tak, aby žiadatelia dostali peniaze skôr ako 

v polovici roka a predkladanie žiadostí posunúť na 31.12., aby komisia mohla v januári pracovať na posudzovaní 

a hodnotení žiadostí. 
 

K bodu č. 3 

1. Anketa Športovec roka 2012  

- vyhlásenie ankety v médiách, 

- predkladanie návrhov nominácií bude ukončené 15.1.2013,  

Zodpovedný: Mgr. Guniš 
 

2. návrh športovca roka pre VÚC 

Komisia diskutovala o návrhu na nomináciu a dohodla sa, že 

- mesto Trnava bude nominovať Danku Bartekovú, Zuzanu Štefečekovú a Veroniku Vadovičovú, 

- je potrebné osloviť športové kluby a doplniť túto nomináciu 
 

3. žiadosť o financovanie Majstrovstiev SR v štandardných tancoch 

- Návrh: prispieť na čiastočné krytie nákladov spojených s realizáciou tohto podujatia 

Hlasovanie: za – 4, zdržal sa – 2, proti – 0. 

- Záver: komisia po posúdení žiadosti odporúča predloženú žiadosť podporiť. 
 

4. Projekt aquaparku 

p. Svátek predstavil komisii dlhodobo pripravovaný projekt výstavby aquaparku, ktorý by mal byť 

postavený v priestoroch kúpaliska Slávia. Súčasťou by mal byť aj 50 m krytý bazén, vybudovanie ktorého 

navrhovala komisia na svojom zasadnutí 26.9.2012. 

Komisia odporúča vedeniu mesta začať rokovania o výstavbe 50 m krytého bazénu ako súčasti 

pripravovaného projektu aquaparku s Aquarelaxcenter. 

Predseda komisie požiadal sekretárku komisie zaslať kópiu zápisu aj p. viceprimátorke. 

 

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 


