
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 22.5.2017 

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

Ospravedlnení: Štefunko, Bučka, Baková 

Ďalší prítomní: Haršányiová, Budinský, Maková, Bročka, Sviteková 

 

Program rokovania: 

1.     Otvorenie 

2.     Prezentácia projektu výstavby športového komunitného centra 

3.   Posúdenie žiadosti o dotáciu – oblasť športové aktivity 

4.   Oblasť „Mládež“ - východiská, kompetencie, výzvy 

5.     Rôzne 

6.     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 /    

Bc. Martin Královič        /    

Ing. Jozef Klokner /    

MUDr. Zuzana Baková, PhD. Ospravedlnená 

Ing. Miloš Bučka Ospravedlnený 

Mgr. Šimon Štefunko Ospravedlnený 

Roman Holekši /    

Ing. Vladimír Gubrický /    

Mgr. Andrej Skala /    

 

 

Program bol schválený. 

 

K bodu č. 2 

Komisia po prezentácii zámeru výstavby novej hokejovej haly v areáli ZŠ s MŠ  Vančurova, ktorú predniesla Eva 

Sviteková z Útvaru projektového manažmentu, zaujala k danej veci nasledovné stanovisko: 

Komisia súhlasí s predloženým zámerom výstavby hokejovej haly v meste. Zároveň odporúča pokračovať 

v rokovaniach so Slovenských zväzom ľadového hokeja, nakoľko komisia pokladá niektoré otázky za nedostatočne 

zodpovedané, preto odporučila projektový zámer prerokovať so zainteresovanými odbormi MsÚ a 

riaditeľom ZŠ s MŠ Vančurova.  
 

K bodu č. 3 

 

Komisia po posúdení a preverení žiadosti Jozefa Kováča – „Seminár mentálneho kouča Mariána Jelínka“, ktorá bola 

predložená v rámci oblasti Športové aktivity navrhuje žiadosť nepodporiť 

 

Uznesenie č.1 – nepodporiť žiadosť Jozefa Kováča – „Seminár mentálneho kouča Mariána Jelínka“ 

Hlasovanie: Za: 6  proti:0  zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 



 
 

Meno a priezvisko člena komisie 
Hlasovanie 

Zdôvodnenie 
za proti 

zdržal 

sa 

Juraj Fuzák /    

Bc. Martin Královič        /    

Ing. Jozef Klokner /    

MUDr. Zuzana Baková, PhD. Ospravedlnená 

Ing. Miloš Bučka Ospravedlnený 

Mgr. Šimon Štefunko Ospravedlnený 

Roman Holekši /    

Ing. Vladimír Gubrický /    

Mgr. Andrej Skala /    

 

 

K bodu č. 4 

 

Člen Komisie, Mgr. Andrej Skala, odprezentoval národné východiská, legislatívu a strategické dokumenty v oblasti 

mládeže ako podklad a východisko pre vytvorenie strategického dokumentu rozvoja v oblasti práce s mládežou 

v Trnave. Po následnej diskusii k tomuto materiálu sa Komisia dohodla na vzájomnej spolupráci pri tvorbe tohto 

dokumentu a do júna 2018 predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie strategický (medzisektorový) 

dokument rozvoja mládeže v Trnave. Predseda Komisie si vzal za úlohu osloviť mládežnícke organizácie v meste, 

pričom ich zároveň pozve na neformálne stretnutie na radnici v druhej polovici júna, kde budú prítomní aj niektorí 

členovia Komisie.     

 

 

K bodu č. 5 

 

V danom bode nemala Komisia žiadne ďalšie veci k prerokovaniu.   

 

K bodu č. 6 

 

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

sa uskutoční podľa potreby Komisie.   

 

 

Zapísal:  

Mgr. Tomáš Budinský 

 

Za správnosť: 

Juraj Fuzák 

predseda komisie  

 


