
Zápis 
z terénneho rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 14.7.2016 

 
Prítomní: Fuzák, Štefunko, Klokner, Gubrický, Skala, Holekši 

Ospravedlnení: Baková, Královič, Bučka, Haršányiová 

Ďalší prítomní: Guniš, Bročka, Král 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie  

2. Prehliadka športovísk v meste Trnava 

3. Rôzne  

4. Záver 
 

K bodu č. 1 

Rokovanie komisie mládeže a športu otvoril  predseda komisie Juraj Fuzák, ktorý prítomným členom predložil návrh 

vyššie uvedeného programu. 

  
 
Meno a priezvisko člena komisie 

Hlasovanie 

Zdôvodnenie 
za proti 

zdržal 

sa 

Juraj Fuzák /    

MUDr. Zuzana Baková, PhD. Ospravedlnený 

Mgr. Šimon Štefunko /    

Ing- Jozef Klokner /    

Bc. Martin Královič Ospravedlnený 

Mgr. Andrej Skala /    

Ing. Vladimír Gubrický /    

Roman Holekši /    

Ing. Miloš Bučka Ospravedlnený 

 

Program bol schválený. 

 

K bodu č. 2 

 

Komisia na terénnom rokovaní navštívila nasledovné športoviská: Mestskú športovú halu, Športový areál A%SK 

Slávia, Športový areál Lokomotíva, Mestský zimný štadión a Areál zdravia Modranka.  

 

V súvislosti s Mestskou športovou halou navrhuje nasledovné:  

 

- zvážiť vstup strategického investora do Mestskej športovej haly za účelom celkovej rekonštrukcie haly. 

- zvážiť vybudovanie menšej športovej haly s kapacitou do 300 divákov zameranej na tréningový proces.  

  Úloha: OURaK - vymedzenie vhodnej lokality.  

 

V súvislosti so Športovým areálom Slávia navrhuje nasledovné:  

 

- zabezpečiť vybudovanie nových šatní na mieste doterajších v priestore medzi Telocvičňou AŠK Slávia 

a futbalovými ihriskami. (Úloha: SKaŠZ) 

- zvážiť vybudovanie umelej trávy 

- zabezpečiť odstránenie nepoužívaných budov TJ Slavoj. (Úloha: SKaŠZ) 

- zabezpečiť výmenu betónového plota okolo priestoru využívaného lukostreleckým klubom. (Úloha: SKaŠZ) 

- zvážiť odstránenie hlineného násypu a nasledovné využitie hliny pre potreby športových aktivít na sídliskách  

a iných areáloch. ( Úloha: SKaŠZ + OÚRaK ) 

 

 



V súvislosti so Športovým areálom Lokomotíva navrhuje nasledovné:  

 

- zabezpečiť pravidelnú kontrolu areálu hliadkami Mestskej polície (MSP) 

- zabezpečiť vybavenie areálu kamerovým systémom (SKaŠZ) 

- zabezpečiť vybavenie areálu vstupnou rampou (SKaŠZ) 

- zrekonštruovať prvky na detskom ihrisku v areáli (SKaŠZ) 

- spolupodieľať sa na výmene umelého trávnika (v spolupráci a v závislosti na SFZ) 

- pripraviť podklady pre vybudovanie sociálnej budovy pri hlavnom ihrisku (SKaŠZ) 

 

 

V súvislosti so Areálom zdravia Modranka navrhuje nasledovné:  

 

- zabezpečiť pravidelnú kontrolu areálu hliadkami Mestskej polície (MsP) 

- zabezpečiť vybavenie areálu kamerovým systémom (SKaŠZ) 

- preveriť vlastnícke vzťahy na nepoužívanom futbalovom ihrisku (OPaM) 

- zrekonštruovať strechu športovej haly (SKaŠZ) 

- zrekonštruovať vnútorné komunikácie v areáli (SKaŠZ) 

 

   
 

Meno a priezvisko člena komisie 
Hlasovanie 

Zdôvodnenie 
za proti 

zdržal 

sa 

Juraj Fuzák /    

MUDr. Zuzana Baková, PhD. Ospravedlnený 

Mgr. Šimon Štefunko /    

Ing. Jozef Klokner Ospravedlnený 

Bc. Martin Královič Ospravedlnený 

Mgr. Andrej Skala /    

Ing. Vladimír Gubrický /    

Roman Holekši /    

Ing. Miloš Bučka Ospravedlnený 

 

Uznesenie č. 1 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 3 

 

K bodu rôzne neboli žiadne pripomienky.  

 

K bodu č. 4 

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

 

 

Zapísal: 

Mgr. Eduard Guniš, v.r. 

 

Za správnosť: 

Juraj Fuzák, v.r. 

Predseda komisie  

 


