
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 27.10.2016 

 
Prítomní: Fuzák, Baková, Klokner, Bučka, Štefunko, Holekši, Skala, Královič, Gubrický 

Ďalší prítomní: Guniš, Haršányiová 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie  

2. Prezentácia projektu miniTrnava – mesto detí 

3. Športovec roka 

4. Rôzne  

5. Záver 
 

K bodu č. 1 

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

mládeže a športu predložil návrh vyššie uvedeného programu. 

  
 

Meno a priezvisko člena komisie 
Hlasovanie 

Zdôvodnenie 
za proti 

zdržal 

sa 

Juraj Fuzák /    

MUDr. Zuzana Baková, PhD. /    

Mgr. Šimon Štefunko /    

Ing. Jozef Klokner /    

Bc. Martin Královič /    

Mgr. Andrej Skala /    

Roman Holekši /    

Ing. Miloš Bučka /    

Ing. Vladimír Gubrický /    

 

Program bol schválený. 

 

K bodu č. 2 

 

Ing. Katarína Haršányiová prítomným predstavila nový pripravovaný projekt s názvom miniTrnava – mesto detí, 

určený pre žiakov základných škôl. V prezentácii predstavila základné črty projektu, jeho približný rozpočet, čas 

a miesto konania a zodpovedala otázky prítomných ohľadne prípravy a realizácie projektu.  

 

K bodu č. 3 

 

Mgr. Eduard Guniš informoval prítomných o požiadavke Trnavského samosprávneho kraja o zaslanie návrhov za 

Mesto Trnava na ocenenie Športovca roka 2016. Návrhy budú zaslané po konzultácii s predsedom komisie.  

Okrem toho prítomným predstavil, akým spôsobom boli v minulosti oceňovaní športovci a športoví odborníci na 

úrovni mesta. Navrhol obnoviť prerušenú tradíciu s dôrazom na oceňovanie talentovanej mládeže a zaslúžilých 

pracovníkov v športovej oblasti. Uvedený návrh je potrebné konzultovať s primátorom mesta.  

 

 

K bodu č. 4 

Mgr. Eduard Guniš informoval prítomných o využívaní Mestskej športovej haly v mesiacoch september a október. 

Bc. Martin Kráľovič požiadal, aby bolo možné pri dohadovaní termínov komisií bolo vyberať z viacerých termínov.  

Juraj Fuzák informoval prítomných o pripravovanom spôsobe financovania revitalizácie športového areálu Slávia na 

Hajdóczyho ulici.  

 

 



K bodu č. 5 

 

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

 

 

Zapísal: 

Mgr. Eduard Guniš 

 

Za správnosť: 

Juraj Fuzák 

Predseda komisie  

 


