
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 12.5.2015 

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

Ospravedlnený: Fuzák 

Ďalší prítomní: Haršányiová, Guniš 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie  

2. Dotačný systém mesta - návrh na úpravu 2.časť 

3. Rôzne  

4. 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. /    

Bc. Martin Královič  /    

Juraj Fuzák Ospravedlnený 
Ing. Jozef Klokner V čase hlasovania neprítomný na rokovaní komisie 

Mgr. Andrej Skala V čase hlasovania neprítomný na rokovaní komisie  

Ing. Miloš Bučka /    

Ing. Vladimír Gubrický V čase hlasovania neprítomný na rokovaní komisie 

Roman Holekši /    

Program bol schválený. 

 

K bodu č. 2  

Ing. Katarína Haršányiová v skratke zrekapitulovala závery z predchádzajúceho rokovania komisie k 1. časti tohto 

bodu. Vzhľadom na rozsiahlosť navrhovaných zmien komisia sa dohodla, že postupne prehodnotí jednotlivé časti 

schváleného VZN č. 439. Na základe diskusie komisia navrhuje tieto zmeny: 

 

Návrh č. 1:  V čl. 3 ods. 1 písm. a) rozdeliť podporu športu na tri časti  

a) športové organizácie (zaradenie do kategórií), ktoré budú schválené v rozpočte buď priamo (každej organizácii 

bude v rozpočte schválená výška dotácie) alebo bude pre túto kategóriu schválený samostatný rozpočet, ktorý 

bude pre jednotlivé organizácie rozdelený na základe predchádzajúceho bodového hodnotenia.  

Podmienky na zaradenie do tejto kategórie budú stanovené v samostatnom dokumente a budú preverované 

každoročne. V rámci bodového hodnotenia bude zohľadnené: 

 veľkosť klubu, počet členov s trvalým pobytom v Trnave (podpora pre Trnavčanov) s možnosťou 

overenia uvedených informácií  

 šport kolektívny resp. individuálny 

 kategórie – deti, mládežníci, reprezentanti 

 finančná náročnosť športu, podpora zo štátu, členské príspevky 

 úspechy športu, olympijský/neolympijský 

 fungovanie na profesionálnej úrovni alebo na báze dobrovoľnosti (zvýhodnenie dobrovoľníckych) 

b) športové aktivity – aktivity rôznych organizácií  

c) špeciálne podujatia – veľké športové podujatia, ktoré majú prioritu podpory v danom roku (v súčasnosti sú 

priamo schvaľované v rozpočte) 

  

Návrh č. 2: v čl. 5 ods. 1 písm. q) v zátvorke na konci pridať text „a zverejnia vo výzve“. 

Na základe tejto skutočnosti komisia pred vyhlásením výzvy spracuje návrh ďalších podmienok, na základe ktorých 

budú hodnotené žiadosti o dotáciu napr. za oblasť športu – počet členov, počet mládežníckych kategórií, za oblasť 

mládeže – počet členov, zrealizované pravidelné aktivity a pod. Formou overiteľného dotazníka organizácie 

preukážu svoju činnosť, komisia v spolupráci so správcami dotácií na základe bodového hodnotenia zostaví poradie 

jednotlivých organizácií. 

 



Návrh č. 3: do čl. 6 písm. B ods. 1 pridať písm. a) cieľavedomá, systematická a dlhodobá práca s mládežou. Písm. a) 

– d) sa zmenia na b) až e). 

 

Návrh č. 4: Komisia navrhuje do dotačného systému zapracovať informáciu o poskytnutí nepriamych dotácií (napr. 

energie, prevádzka, zľavy z prenájmu, odpustenie prenájmu).  

 

Návrh č. 5: Mestský úrad v spolupráci so správcami nehnuteľného i hnuteľného majetku mesta zadefinuje nepriame 

dotácie a spracuje podmienky na ich získanie. Nepriame dotácie schvaľuje primátor na odporúčanie komisie. 

 

Návrh č. 6: p. Roman Holekši navrhol, aby sa niektorí členovia komisie stretli a v malej pracovnej skupine  

spracovali  návrh kritérií pre športové dotácie, ktoré predložia komisii na ďalšom stretnutí. Do pracovnej skupiny sa 

prihlásili Roman Holekši, Bc. Šimon Štefunko, predseda komisie a Mgr. Eduard Guniš, správca dotácií pre šport. 

 

Úloha č. 1: spracovať návrh kritérií pre športové dotácie 

Z: Holekši, Bc. Štefunko, Mgr. Guniš    Termín: na najbližšie rokovanie komisie 

 

Ing. Katarína Haršányiová predstavila prítomným spracovaný dotazník o činnosti organizácie spracovaný na základe 

predchádzajúcich diskusií. Komisia spoločne prerokovala a doplnila dotazník  k prieskumu realizácie aktivít pre deti 

a mládež v Trnave v roku 2014 zameraný predovšetkým na systematickú a pravidelnú prácu s deťmi a mládežou. 

 

Úloha č. 2: zrealizovať dotazníkový prieskum medzi organizáciami detí a mládeže za rok 2014. 

Z: Ing. Haršányiová    Termín: september 2015 

 

Uznesenie: vyššie uvedené spoločne prerokované návrhy predložiť zodpovednému pracovníkovi na zapracovanie do 

dotačného systému mesta   
 
Meno a priezvisko člena komisie 

Hlasovanie 
Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

Bc. Šimon Štefunko /    

MUDr. Zuzana Havlíková, PhD. /    

Bc. Martin Královič  /    

Juraj Fuzák Ospravedlnený 
Ing. Jozef Klokner V čase hlasovania neprítomný na rokovaní komisie 

Mgr. Andrej Skala /    

Ing. Miloš Bučka /    

Ing. Vladimír Gubrický /    

Roman Holekši /    

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu č. 3 

Ing. Katarína Haršányiová a Mgr. Eduard Guniš ako správcovia jednotlivých oblastí podpory informovali 

prítomných o schválení dotácií v oblasti Športové aktivity a Aktivity mládeže a o stave spracovania zmlúv pre 

subjekty, ktoré získali dotácie. 

 

K bodu č. 4 

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  

 


