
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 26.9.2012 

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

Ospravedlnení: Slamka, Gašparíková 

Ďalší prítomní: Haršányiová, Guniš 
 

Program rokovania: 

1. Otvorenie  

2. Systém poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 

3. Podpora športu detí  

4. Rôzne 

5. Záver  
 

K bodu č. 1 

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Marian Rozložník. Prítomní jednomyseľne súhlasili 

s návrhom programu rokovania. 
 

K bodu č. 2  

Diskusiu viedol predseda komisie. V rámci nej sa prítomní zhodli na týchto návrhoch k systému poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta:  

1. Dotácie na šport poskytovať v dvoch rovinách – súťažný šport a masový šport 

2. Pri schvaľovaní rozpočtu Mesta Trnava schváliť priamo v rozpočte finančné prostriedky pre stabilné 

organizácie, ktoré budú vybraté podľa vopred stanoveného kľúča.  

- Tieto organizácie by už nežiadali dotáciu z rozpočtu mesta, 

- Hlavným kritérium – starostlivosť o mládež 

3. Každý subjekt predloží na dotácie v príslušnom roku max. dva projekty. 
 

Úloha: pripraviť  

- návrh podmienok na zaradenie organizácií medzi priamo financované združenia, 

- rešerš financovania športových organizácií v iných slovenských mestách. 

Z: Mgr. Eduard Guniš     T: 20.10. a predložiť na nasledujúce rokovanie komisie. 
 

Spoločný návrh komisie: 

Komisia mládeže a športu odporúča MZ, aby pri príprave rozpočtu na rok 2013 vytipovala miesto a vyčlenila 1. 

časť finančných prostriedkov na vybudovanie krytej plavárne. 
 

K bodu č. 3 

Predseda komisie a Mgr. Guniš predstavili prítomným zámer projektu podpory športu detí v Trnave. Počas diskusie 

komisia navrhla sprístupniť deťom z materských škôl tri oblasti pohybových aktivít (korčuľovanie, plávanie 

a pohybová príprava) podporou dopravy do športových zariadení. 
 

Komisia mládeže a športu odporúča vedeniu mesta zvážiť ako jednu z foriem podpory športovania detí a mladých 

v Trnave nákup autobusu, resp. autobusov za účelom zabezpečenia účasti detí na športových aktivitách v meste 

s možnosťou jeho poskytovania školám a športovým organizáciám 
 

K bodu č. 4  

Mgr. Guniš oboznámil komisiu so žiadosťou Hokejového klubu Trnava o dotáciu z rozpočtu mesta Trnava. Po jej 

posúdení a preverení komisia odporúča žiadosť zamietnuť a predložiť ju v súlade s platným VZN vo vyhlásenom 

termíne k predkladaniu žiadostí o dotáciu na rok 2013 
 

K bodu č. 5 

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

stretnutie komisie sa uskutoční 24.10.2012. 

 

Zapísala: 

Ing. Katarína Haršányiová 
 

Za správnosť: 

Mgr. Marian Rozložník 

predseda komisie 

 


