
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 12.10.2011 

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

Ospravedlnený: Jančovič 

Ďalší prítomní: Haršányiová, Guniš 
 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 381, ktorým sa určuje metodika 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava 

3. Trnavské športové hry 

4. Rôzne  

5. 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 

Komisia prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 381, ktorým sa 

určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava (ďalej len „Návrh VZN“) a navrhuje: 

Za odsek 1 Návrhu VZN doplniť nový odsek 2, ktorý znie: 

„2. v článku 3 ods. 2 sa na konci vkladá: „Každý subjekt v príslušnej oblasti predkladá max. dva projekty“.“ 

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označia ako odseky 3 až 8. 

 

Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

K ostatným ustanoveniam Návrhu VZN komisia nemá pripomienky. 
 

K bodu č. 3  

Ing. Haršányiová prítomných oboznámila s náplňou a súčasným zabezpečením organizácie Trnavských športových 

hier (ďalej len „TŠH“), ako aj s podnetmi a pripomienkami riaditeľov trnavských základných škôl. Komisia 

prediskutovala problematiku TŠH a zhodla sa, že hlavným zámerom organizovania TŠH by malo byť dlhodobé 

a pravidelné športovanie žiakov, do ktorého bude zapojených čo najviac detí. Zároveň sa komisia jednomyseľne 

dohodla, že od nového školského roka 2012/2013 (od 16. ročníka TŠH)  

- cieľovou skupinou budú žiaci trnavských základných škôl, 

- TŠH budú organizované v dvoch fázach: 

1. postupové súťaže (v nadväznosti na harmonogram schvaľovaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 

športu SR),  

2. športový deň trnavských ZŠ, ktorý bude organizovať Mestský úrad v Trnave v spolupráci so športovými 

klubmi pôsobiacimi v Trnave na konci júna.  
 

K bodu č. 4  

Mgr. Guniš informoval prítomných o  

- vybavovaní žiadostí predložených primátorovi mesta na dopravu mládežníckych tímov FC Spartak Trnava 

a BK Slávia Trnava, 

- príprave realizácie Kalokagatie v roku 2012, 

- výzve na nomináciu športovcov na ocenenie Trnavským samosprávnym krajom. Komisia sa dohodla, že 

návrh na nominácie predložia členovia na najbližšom zasadnutí komisie. 

Komisia sa dohodla na nasledujúcom termíne stretnutia: 8.11.2011. 
 

K bodu č. 5 

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 


