
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 15.4.2015 

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

Ďalší prítomní: Haršányiová, Guniš 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie  

2. Dotačný systém mesta - návrh na úpravu 

3. Zámer City Arena o zabratie pozemku na Slávii 

4. Rôzne  

5. Záver 

 

K bodu č. 1 

Rokovanie komisie otvoril  predseda komisie Bc. Šimon Štefunko, ktorý prítomným členom komisie predložil 

komisii návrh vyššie uvedeného programu  

Hlasovanie:  

 
 
Meno a priezvisko člena komisie 

Hlasovanie 

Zdôvodnenie 
za proti 

zdržal 

sa 

Bc. Šimon Štefunko /    

MUDr. Zuzana Havlíková, PhD. 
V čase hlasovania neprítomná na rokovaní 

komisie 

Bc. Martin Královič  /    

Juraj Fuzák /    

Ing. Jozef Klokner 
V čase hlasovania neprítomný na rokovaní 

komisie 

Mgr. Andrej Skala     

Ing. Miloš Bučka /    

Ing. Vladimír Gubrický 
V čase hlasovania neprítomný na rokovaní 

komisie 

Roman Holekši /    

Program bol schválený. 

 

K bodu č. 2  

Komisia v rámci diskusie o systéme poskytovania dotácií z rozpočtu mesta sa prioritne zamerala na oblasť športu 

a mládeže a zhodla sa na tomto návrhu na systémové zmeny v dotačnej politike mesta: 

- Rozdeliť podporu športu a mládeže na dve časti. Prvá skupina – „veľké športy“ a „veľké a stále mládežnícke 

organizácie“ budú schvaľované samostatne, napr. priamo v rozpočte (v decembri predchádzajúceho roka),. 

Zaradenie do tejto kategórie bude na základe vopred stanovených kritérií, veľkosť, výsledky, aktivity,... 

- systematická podpora – Pri bodovaní činnosti brať ohľad na možnosť vzniku bodových anomálií, komisia si 

vyhradzuje právo 20-30% korekcie  

- do hodnotenia adekvátne zapracovať aj hodnotenie úspešných jednotlivcov (určiť, od ktorej úrovne) 

- pri schvaľovacom procese zohľadniť priame aj nepriame dotácie (odpustenie alebo zľava prenájmov)  

- Stanoviť, do akej vekovej kategórie podporovať profesionálnych športovcov 

- Dotácia na 1. skupinu z mesta by mala byť max.30% 

Komisia navrhuje zvýšiť výšku podpory jednotlivých oblastí a zvážiť posunúť predkladací termín tak, aby bolo 

možné čo najskôr čerpať dotáciu 

 

Úloha: Spracovať analýzu činnosti súčasných klubov a mládežníckych organizácií dotazníkovým prieskumom – 

komisia v spolupráci so správcami oboch oblasti zostaví podrobný dotazník o zložení, činnosti, aktivitách, 

výsledkoch i rozpočte organizácie tak, aby bola možnosť uvedené informácie overiť. Súčasťou predkladaného 

dotazníka bude aj výročná správa organizácie 

Zodpovední: Haršányiová, Guniš a všetci členovia komisie  Termín: najbližšie rokovanie komisie 

 

 



Návrh uznesenia: Komisia predkladá 1. časť návrhov na systémové úpravy poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 

 
 

Meno a priezvisko člena komisie 
Hlasovanie 

Zdôvodnenie 
za proti 

zdržal 

sa 

Bc. Šimon Štefunko /    

MUDr. Zuzana Havlíková, PhD. /    

Bc. Martin Královič  /    

Juraj Fuzák /    

Ing. Jozef Klokner /    

Mgr. Andrej Skala /    

Ing. Miloš Bučka /    

Ing. Vladimír Gubrický /    

Roman Holekši /    

Uznesenie bolo prijaté 

 

Členovia komisie si uvedomujú dôležitosť tejto témy pre budúcnosť podpory aktivít detí a mládež, ako aj pre 

budúcnosť športu v našom meste. Vzhľadom na šírku témy a množstvo zaujímavých nápadov zo strany jednotlivých 

členov komisie sa rozhodli v začatej diskusii pokračovať na ďalšom stretnutí 

 

 

K bodu č. 3 

Komisia prerokovala Žiadosť o súhlas na uloženie buniek – zariadenie bunkoviska predloženú City – Arena a.s. dňa 

5.3.2015. P. primátor oboznámil prítomných o priebehu rokovania majetkovej komisie k tejto žiadosti. 

 

Návrh uznesenia: Komisia neodporúča schváliť žiadosť City – Arena, a.s. 

 
 

Meno a priezvisko člena komisie 
Hlasovanie 

Zdôvodnenie 
za proti 

zdržal 

sa 

Bc. Šimon Štefunko /    

MUDr. Zuzana Havlíková, PhD. /    

Bc. Martin Královič  /    

Juraj Fuzák /    

Ing. Jozef Klokner /    

Mgr. Andrej Skala /    

Ing. Miloš Bučka /    

Ing. Vladimír Gubrický 
V čase hlasovania neprítomný na rokovaní 

komisie 

Roman Holekši /    

Uznesenie bolo schválené. 

Odôvodnenie: Mesto v súčasnosti pripravuje koncepciu využitia areálu Slávie, preto komisia neodporúča žiadosti 

v tomto čase vyhovieť. Komisia navrhuje, aby žiadateľ hľadal aj ďalšie možnosti na umiestnenie daného objektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu č. 4 

Komisia prerokovala žiadosť o dotáciu HK Spartak Trnava, ktorá bola na MsÚ doručená 1.4.2015. Na základe 

preverenia žiadosti komisia navrhuje podporiť žiadosť vo výške 2000 €. 

 
 

Meno a priezvisko člena komisie 
Hlasovanie 

Zdôvodnenie 
za proti 

zdržal 

sa 

Bc. Šimon Štefunko /    

MUDr. Zuzana Havlíková, PhD. /    

Bc. Martin Královič  
V čase hlasovania neprítomný na rokovaní 

komisie 

Juraj Fuzák 
V čase hlasovania neprítomný na rokovaní 

komisie 

Ing. Jozef Klokner /    

Mgr. Andrej Skala /    

Ing. Miloš Bučka /    

Ing. Vladimír Gubrický 
V čase hlasovania neprítomný na rokovaní 

komisie 

Roman Holekši /    

 

 

K bodu č. 5 

V rámci tohto bodu rokovania žiadny z členov komisie neprejavil záujem otvoriť žiadne nové otázky a témy. 

 

K bodu č. 6 

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

stretnutia bude dohodnutý mailom. 

 

 

Zapísala: 

Ing. Katarína Haršányiová 

 

Za správnosť: 

Bc. Šimon Štefunko 

Predseda komisie  

 


