
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 22.2.2018 

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

Ospravedlnení: Klokner, Královič 

Ďalší prítomní: Budinský, Haršányiová  

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie  

2. Prerokovanie dotácií v oblasti „aktivity mládeže“ 

3. Rôzne  

4. 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    Ospravedlnený 

Bc. Martin Královič    Ospravedlnený 

Mgr. Andrej Skala /    

Roman Holekši /    

Ing. Vladimír Gubrický /    

Ing. Miloš Bučka /    

 

Program bol schválený. 

 

K bodu č. 2 

Komisia po posúdení a preverení predložených žiadostí o dotáciu v rámci oblasti „aktivity mládeže“ navrhuje 

podporiť predložené žiadosti o dotácie sumou uvedenou v tabuľke, ktorá je prílohou č. 1 tohto zápisu.  

Uznesenie č.1 – podporiť žiadosti č. 1 až 13 

Hlasovanie: Za: 7  proti:0  zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 
 
Meno a priezvisko člena komisie 

Hlasovanie 

Zdôvodnenie 
za proti 

zdržal 
sa 

Juraj Fuzák /    

MUDr. Zuzana Baková, PhD. /    

Mgr. Šimon Štefunko /    

Ing. Jozef Klokner    Ospravedlnený 

Bc. Martin Královič    Ospravedlnený 

Mgr. Andrej Skala /    

Roman Holekši /    

Ing. Vladimír Gubrický /    

Ing. Miloš Bučka /    



 

K bodu č. 3 

Komisia navrhla, aby sa na rokovaniach v najbližšom období venovali príprave strategického dokumentu o podpore 

detí a mládeže. Na základe diskusie sa komisia zhodla na tom, že bude zorganizované stretnutie so Stredoškolských 

parlamentom. Termín, obsah a rozsah stretnutia bude dohodnutý na ďalšom rokovaní, prípadne mailom.  

 

Komisia navrhuje zaradiť priamo do rozpočtu na nasledujúce roky organizácie, ktoré majú členskú základňu vyššiu 

ako 50 členov a zároveň vykonávajú činnosti v oblasti práce s deťmi a mládežou po dobu najmenej 5 rokov. Týmto 

návrhom organizácií sa bude komisia zaoberať na nasledovných zasadnutiach komisie.  

 

K bodu č. 4 

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

komisie sa uskutoční 1.3.2018. 

 

 

Zapísal: 

Mgr. Tomáš Budinský 

 

Za správnosť: 

Juraj Fuzák, v.r. 

predseda komisie  

 


