
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 13.4.2011 

 

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

Slamka 

Ďalší prítomní: Haršányiová, Guniš 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie, odovzdanie menovacích dekrétov novozvoleným neposlancom 

2. Anketa Športovec mesta Trnavy 2010   

3. Dotácie z rozpočtu mesta 2011 – hodnotenie žiadostí o dotáciu v oblasti Aktivity mládeže   

4. Rôzne 

5. Záver 

K bodu č. 1 

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Marian Rozložník. Na začiatku rokovania 

prítomným novozvoleným neposlancom za členov komisie odovzdal menovacie dekréty. Prítomní 

jednomyseľne súhlasili s návrhom programu rokovania. 

 

K bodu č. 2 

Mgr. Eduard Guniš oboznámil prítomných s predloženými nomináciami. Komisia po ich posúdení sa 

jednomyseľne dohodla oceniť športovcov v týchto kategóriách: 

Kategória kolektívy – Sport Club Pohoda – oddiel silového trojboja, silový trojboj 

Kategória dospelí – Kamil Kopúnek, futbal; Libor Charfteitag, atletika (hod kladivom); Adam 

Gažo, judo 

Kategória mládež – Arpád Szakács, judo; Daniel Kecskeméty a Eliška Lenčešová, tanec, Monika 

Púchla, plávanie; Andrej Rímeš, športové rybárstvo; Filip Praj, streľba (dvojitý trap) 

Talent – Tomáš Púchly, plávanie 

   

Komisia požiadala zabezpečiť najbližší možný termín na prijatie ocenených športovcov u p. primátora 

a zaslať všetkým členom komisie pozvánku na prijatie.  

Z: Mgr. Eduard Guniš, Ing. Katarína Haršányiová 

Termín: čo najskôr 

 

K bodu č. 3 

Komisia sa na začiatku hodnotenia dohodla, že z celkovej schválenej dotácie na oblasť Aktivity mládeže 

(13 270 €) prerozdelí cca 70 %. Zvyšné finančné prostriedky použije na realizáciu projektov z oblasti 

„Športové aktivity“, ktoré sú zamerané na mladých ľudí. 

 

Na základe posúdenia žiadostí o dotáciu v rámci oblasti podpory Aktivity mládeže, ktoré boli 

predložené na Mestský úrad v Trnave v súlade s VZN 350, komisia jednomyseľne navrhuje: 

1. preradiť projekty do iných oblastí:  

a) „Lopta nielen pre deti“, OZ Hojdačka z oblasti  Športové aktivity do oblasti Aktivity mládeže, 

b) „Zdravo žiť a byť fit“, ZŠ s MŠ, I. Krasku 25, Trnava z oblasti Aktivity mládeže do oblasti 

Zdravé mesto, 

c) „Zdokumentovanie štyridsať ročnej histórie školy“ ZŠ K. Mahra 11, Trnava z oblasti Aktivity 

mládeže do oblasti záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity, 

2. zamietnuť žiadosť o dotácie č. 47, nakoľko žiadateľ nemá sídlo v Trnave (VZN č. 350 čl. 1, ods. 1), 

3. nepodporiť žiadosti o dotácie č. 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 21, 34, 37, 38, 40, 41, 48, 52, 

4. žiadosť o dotáciu č. 23 „Letný tábor 2011“ predložiť na rokovanie Mestskej rady a hradiť z položky 

"Dary a dotácie" vo výške 1.200 €, 

5. žiadosť o dotáciu č. 29 „Letné tábory Spoločenstva Hrubáci“ predložiť na rokovanie Mestskej rady, 

hradiť z položky "Aktivity mládeže" a podporiť vo výške 1.000 €,   



6. podporiť ostatné žiadosti o dotácie uvedené v tabuľke, ktorá je prílohou tohto zápisu, sumou v nej 

uvedenou. Finančné prostriedky týchto žiadostí od dotácie sú určené na zabezpečenie ich realizácie 

v súlade s priloženým rozpočtom s výnimkou dotácií, na realizáciu ktorých komisia navrhuje 

účelovo určiť finančné prostriedky nasledovne: 

  
žiadosť 

číslo 

Výška dotácie 

v EUR 
Účel použitia 

5 350,- Materiál na tvorivé dielne, odmeny 

a tričká pre súťažiacich 

9 200,- Cestovné náklady 

 

 

K bodu č. 4  

V rámci tohto bodu rokovania žiadny z členov komisie sa neprejavil záujem otvoriť žiadne nové otázky 

a témy.  

 

K bodu č. 5 

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

ukončil. Ďalšie stretnutie komisie sa uskutoční 3.5.2011. 

 

 

 

Zapísala: 

Ing. Katarína Haršányiová 

 

Za správnosť: 

Mgr. Marian Rozložník 

predseda komisie 

 


