
 

Z á p i s 
z rokovania Komisie sociálnej a zdravotnej MZ v Trnave zo dňa 23.09.2015  

 
Prítomní: MUDr. Štefan Krištofík, MPH, MUDr. Jana Fridrichová, Ing. Juraj Novota, Mgr.        
Veronika Virágová, MUDr. Martin Heriban, Doc.MUDr. Martin Bartkovjak, PhD., Doc. PhDr. 
Daniela Kállayová, PhD., MPH, Mgr. Michal Lipovský 
 
Ospravedlnený: MUDr. Branislav Kramár 
 
Hostia: Mgr. Ingrid Huňavá 
 
Sekretár:  Ľubica Novanská 
 
 
Program rokovania: 

1. Otvorenie rokovania 
2. Novelizácia VZN č. 439  
3. Rôzne, diskusia 
4. Záver 

K bodu 1: 
 
      Rokovanie viedol predseda komisie MUDr. Štefan Krištofík, MPH, ktorý privítal 
prítomných a otvoril rokovanie. Prítomní súhlasili s navrhnutým programom.   
     
K bodu 2: 
 
      Všeobecne záväzného nariadenia č. 439 (ďalej VZN) – návrh novely  
 
     Koordinátorka návrhov novely VZN, ktoré určuje metodiku poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta – PhDr. Bašnáková, zaslala návrh zmien za všetky oblasti, ku ktorému sa 
mali vyjadriť všetky komisie MZ. Za Komisiu sociálnu a zdravotnú  (ďalej komisia) spracovala 
návrh  doc. PhDr. Daniela Kálláyová, PhD., MPH (doložené v prílohe zápisu). Všetci prítomní 
členovia komisie sa postupne vyjadrovali k predloženému návrhu úpravy, predovšetkým 
sústredili pozornosť na čl. 3 predmetného VZN, ktorý určuje oblasti, do ktorých majú byť 
sústredené žiadosti o dotácie od jednotlivých subjektov. Polemizovalo sa najmä o tom, či 
odsúhlasiť oblasti podľa druhu činnosti - návrh č. 1, resp. podľa cieľových skupín – návrh č. 
2. Išlo o nasledovné návrhy: 
 
     Návrh č. 1: 
Oblasti podľa činnosti: 

 Šport 
 Vzdelávania 
 Kultúra a umenie 
 Zdravie 
 Životné prostredie 
 Znevýhodnené socioekonomické prostredie  

 
    Návrh č. 2: 
Oblasti podľa cieľových skupín: 

 Podpora znevýhodnených skupín (ZŤP, rozvedení, ovdovení, sociálne slabší, 
slobodné matky...atď) 

 Podpora seniorov 



 

 Podpora detí a mládeže 
 Iné prioritné skupiny 

 

     Názory jednotlivých členov komisie na predložené návrhy sa polarizovali – navrhovali 
vypustiť oblasť „Charity“ zo súčasne platného VZN, zmeniť ju spolu s doterajšou oblasťou 
“Zdravotne postihnutí“ na oblasť „Znevýhodnené socioekonomické prostredie“. V návrhu 
novej oblasti bolo uvedené okrem iného aj zameranie na humanitárnu pomoc, ku ktorej mala 
výhrady doc. Kállayová, vzhľadom k tomu, že pri tejto forme dotácií nejde  o humanitárnu, 
ale o skôr o humánnu pomoc, preto navrhuje nahradiť toto slovo iným pojmom. Doc. 
Kállayová predložila aj nástroj na hodnotenie predložených projektov (doložený v prílohe). 
 
     Doc. Bartkovjak mal pripomienku k tomu, že mu tam chýba oblasť „Rodina“, ktorá by 
riešila oblasť socioekonomicky znevýhodnených rodín. Prevažná väčšina členov komisie 
však zastávala názor, že predsa každá z doterajších oblastí rieši aj oblasť rodiny, či už je to 
oblasť kultúry, športu, vzdelania, atď...   
 
     Ing. Novota navrhol zmenu v čl. 10 – vypustiť bod č. 9, nakoľko bod č.8 znie: „Subjekt 
nesmie finančné prostriedky použiť na nákup pohonných hmôt, občerstvenia, alkoholu, 
tabakových výrobkov, odmeny štatutárom a na mzdové náklady (nevzťahuje sa na odmeny 
rozhodcov, porotcov a pod.), ak to  nie je uvedené v zmluve.“  Podľa jeho názoru je bod č. 9 
už zbytočný, možno by stačilo len doplniť na konci textu v bode 8 slovo „inak“, s čím súhlasili 
všetci členovia komisie. Ing. Novota mal aj pripomienku k rôznym dátumom, ktoré limitujú 
splnenie povinností subjektom pri zúčtovaní dotácií, na čo však reagovali pracovníčky MsÚ, 
ktoré majú dotácie v náplni práce. Zdôvodnili opodstatnenie dátumov, z a kého dôvodu a 
prečo sú určené rôzne dátumy, čím prítomných presvedčili o nevyhnutnosti týchto termínov. 
Ďalšie pripomienky Ing. Novota zaslal formou mailovej prílohy (doložené v prílohe zápisu). 
 
     Mgr. Huňavá – vedúca odboru sociálneho, upozornila členov komisie na vhodnosť 
ponechania pôvodného VZN z dôvodu ľahšej zrozumiteľnosti a následne aj vykonateľnosti 
pre všetky subjekty požadujúce dotáciu.    
 
     V závere tohto bodu prítomní skonštatovali, že bude vhodnejšie ponechať pôvodný okruh 
vymedzených oblastí, t.j. „Charita“ a „ Zdravotne postihnutí“. Niektorí členovia mali 
pripomienky k slovu „postihnutí“, ktoré navrhujú zmeniť na slovo „znevýhodnení“. So 
špecifickými kritériami, ktoré navrhla doc. Kállayová, taktiež so všetkými návrhmi 
a pripomienkami k VZN a úpravou tlačiva „Žiadosť o dotáciu...“ prítomní súhlasili (doložené 
v prílohe). V pomere 6 hlasov za a 2 hlasy proti, prebehlo hlasovanie nasledovne: 
   
 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal 

sa 

MUDr. Šefan Krištofík, MPH       /    

MUDr. Branislav Kramár         -    -     - ospravedlnený 

MUDr. Jana Fridrichová /    

Ing. Juraj Novota         /   

Mgr. Veronika Virágová /   . 

MUDr. Martin Heriban /    

Doc. MUDr. Bartkovjak, PhD. /    

Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH  /   

Mgr. Michal Lipovský /    

 
 
     



 

K bodu 3: 
 
    Členom komisie bol na zasadnutí predložený návrh novely VZN č. 401, ktoré upravuje 
podmienky poskytovania stravovania v jedálňach, s dôrazom na podporu nízkopríjmových 
skupín, spravodlivého určenia úhrad za obedy a adresnosti poskytovania predmetnej 
sociálnej služby, ktorá je podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách síce 
fakultatívnou službou, ale na území nášho mesta čoraz viac vyhľadávanou.   
    Predseda komisie z dôvodu časovej tiesne (návrh prišiel na odbor sociálny v deň 
rokovania komisie) navrhol členom komisie oboznámiť sa podrobne s predloženým návrhom 
a zaujať k nemu stanovisko formou hlasovania per rollam (písomne elektronickou formou).    
 
 
 
Hlasovanie prebehlo nasledovne:  
 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal 

sa 

MUDr. Šefan Krištofík, MPH       /    

MUDr. Branislav Kramár         - -        - ospravedlnený 

MUDr. Jana Fridrichová /    

Ing. Juraj Novota        /    

Mgr. Veronika Virágová /    

MUDr. Martin Heriban /    

Doc. MUDr. Bartkovjak, PhD. /    

Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH /    

Mgr. Michal Lipovský /    

 
 
K bodu 4: 
 
    Predsedajúci poďakoval  všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie. Ďalší termín 
rokovania komisie nebol stanovený, komisia zasadne aktuálne podľa potreby.  
 
 
 
 
 
 
        MUDr.  Štefan Krištofík, MPH 

      predseda komisie, v. r. 

 
 
 
Zápis vyhotovila dňa 25.09.2015 
Ľubica Novanská, sekretár komisie 
                        
        
 
  



 

Príloha č. 1 

 

Návrhy a pripomienky k VZN č. 439,  
 ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava 

 
 
Por.č Predkladateľ Text pripomienky Zdôvodnenie návrhu 

1.  Čl. 3 Oblasti pre dotácie  
1. Dotácie sú zamerané do týchto oblastí:  

a) športové aktivity  

b) aktivity mládeže  

c) výchova a vzdelávanie  

d) záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity  

e) charita  

f) zdravotne postihnutí  

g) zdravie a protidrogová prevencia  

h) ekológia a životné prostredie  

i) adaptácia na zmeny klímy  
 

 

 

 

 

 

 

Návrh priorít pri zachovaní súčasného stavu oblastí pre 

Navrhujeme konsolidáciu jednotlivých oblastí pre 

dotácie, hoci si plne uvedomujeme, že príslušné 
oblasti sú naviazané na konkrétne fungujúce 
komisie pri MZ.  
 
Pri súčasných existujúcich oblastiach chýba 
konceptuálny logický rámec, z ktorého sa 
vychádzalo pri tvorbe jednotlivých oblastí, resp. 
zdôvodnenie prečo práve takýto prístup. 
V jednotlivých oblastiach je veľa prienikov, čo 
vytvára priestor na duplicitu financovania rovnako 
zameraných aktivít, prípadne problémy pre 
žiadateľov so zaradením sa do príslušných rámcov.  

 
So zreteľom na súčasný fungujúci systém oblastí 
navrhujeme nasledovné: 
 

1. Ponechať pôvodné oblasti, ale presnejšie 
vymedziť priority v súlade s Koncepciou 
rozvoja mesta/Politikami 
mesta/Komunitnými plánmi/Politikou 

zdravia na úrovni mesta (t.j. časť B. 

Špecifické kritériá pre jednotlivé 

oblasti podpory)pre finančnú podporu od 

mesta  

2. Oblasti logicky navrhnúť tak, aby samotné 
oblasti boli v súlade s prioritami lokálnych 
politík na základe zhodnotenia potrieb 

 
 
Oblasti pre dotácie/projekty by mali odzrkadľovať 
napr. strategický dokument PROBLÉMOVÁ 



 

dotácie na základe Problémovej analýzy mesta TT 2014-

2020: 

1. Seniori /Starnutie populácie (index starnutia 

v meste TT je vyšší ako v SR, nárast obyvateľov 

v poproduktívnom veku) 

2. Kvalita verejného priestranstva (napr. so 

zameraním najmä na problémové časti ako 

Linčianska, Coburgova, Kamenný mlyn) 

3. Turizmus (rozvoj potenciálu mesta v oblasti 

turizmu a cestovného ruchu) 

4. Zeleň (rozvoj urbánnej zelene) a podpora 

alternatívnej dopravy (s cieľom zlepšiť dopravnú 

situáciu aj životné prostredie v meste) 

ANALÝZA MESTA TRNAVA PHSR mesta Trnava - 
aktualizácia na obdobie rokov 2014 – 2020 s 
výhľadom do roku 2030. 
  
Jednotlivé priority by mali byť kľúčové pri 
posudzovaní projektov v každej dotovanej oblasti.  
Priority sú návrhom, je potrebná ďalšia diskusia 
v rámci komisií.  

2.  Článok 5 Žiadosť o dotáciu

 
1. Žiadosť o dotáciu obsahuje:  
 
a) oblasť v zmysle Čl. 3 ods. 1 tohto VZN do 

ktorej je žiadosť nasmerovaná,  

b) žiadateľ:  
- fyzická osoba - podnikateľ: meno, priezvisko a 

adresa trvalého pobytu,  

- právnická osoba - organizácia: názov 

organizácie a sídlo, meno štatutárneho zástupcu 
a kontaktná osoba,  

c) právna forma žiadateľa, predmet činnosti 

Návrhy na doplnenie:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Do časti c) navrhujeme doplniť predmet činnosti 
žiadateľa, z dôvodu posudzovania súladu činností 
v projekte na ktoré žiada dotáciu s hlavnou 
činnosťou organizácie.  



 

d) kontakt: telefón, e-mail,  

e) názov projektu,  

f) autor projektu,  

g) odborný garant projektu (pri tvorbe 

umeleckého diela žiadateľ doloží minimálne jeden 
odborný posudok),  

h) miesto a dátum realizácie projektu (od – do),  

i) bankové spojenie žiadateľa,  

j) identifikačné údaje fyzická osoba – podnikateľ 

a právnická osoba uvedú druh registračného 
dokladu, IČO alebo DIČ  

k) požadovaná výška dotácie od mesta Trnava,  

l) celkové náklady na projekt,  

m) popis projektu,  

n) rozpočet projektu obsahujúci rozpis 

predpokladaných výdavkov a príjmov (pri 
projektoch, pri ktorých sa predpokladá príjem 

napr. z predaja hudobných nosičov alebo 
knižných publikácií, je potrebné uviesť 

očakávaný príjem, resp. návratnosť),  

o) spolufinancovanie z iných zdrojov,  

p) podpis, prípadne ak žiadateľ vlastní pečiatku, 
tak aj otlačok pečiatky  

r) ďalšie skutočnosti určené príslušnou komisiou 
MZ (ak ich komisie stanovia).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do časti r) navrhujeme doplniť (okrem vyznačenia 

oblasti pre dotácie) aj súvis so stanovenými 
prioritami mesta  



 

3.   
B. Špecifické kritériá pre jednotlivé oblasti 

podpory: 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. Charita  
a) zameranie na podporu aktivít orientovaných 

na humanitárnu a charitatívnu činnosť pre 
znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta,  

b) zvlášť zdôvodnená žiadosť na podporu aktivít 
humanitárneho charakteru presahujúca rámec 

mesta Trnava,  

c) priame humanitárne a charitatívne aktivity 

mesta Trnava (deti nezamestnaných, deti v 
detských domovoch, občania Trnavy v 

zariadeniach sociálnych služieb a pod.),  

d) podpora vytvárania podmienok pre rozvoj 

kultúrnych, telovýchovno-športových a 
turistických aktivít detí bez rodín, detí zo 

sociálne odkázaných rodín a detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia.  

 
6. Zdravotne postihnutí  

 
 
Potreba konsolidácie špecifických kritérií pre 
oblasti podpory 5.,6.,7 z dôvodu zvyšovania 
synergických účinkov/efektov investovaných 
finančných zdrojov na úrovni mesta a s cieľom 
správneho zaradenia žiadostí do jednotlivých 
komisií.  
 
Napr. v komisii Sociálnej a zdravotnej sa hodnotil 
projekt organizácie Úsmev ako dar, ktorý sa 

zaoberal principiálne vzdelávacími 
dobrovoľníckymi aktivitami pre deti a mládež, hoci 
ide o deti z detských domovov, aktivity projektu 

neboli humanitárneho ani charitatívneho 
charakteru. Dobrovoľníctvo je v oblasti Aktivity 
mládeže.  
 
 
Navrhujeme doplniť do časti a) pre znevýhodnené 
skupiny, nakoľko tie sú najviac zraniteľné 
a ohrozené chudobou (v zmysle ich posunu v rámci 
sociálneho gradientu naprieč spoločnosťou smerom 

k najchudobnejším skupinám) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čo sa týka písmena d) v časti 5. , a písmena d) 

v časti 6. Je otázne, či by to nemalo spadať do 
oblasti pre dotácie Aktivity mládeže a Športové 
aktivity  z dôvodu, že znevýhodnené skupiny nie sú 
izolované, ale sú súčasťou širšieho spoločenstva, 
preto by nemali byť vyňaté v zmysle obsahu 
definovanej oblasti akou sú Športové aktivity  

a mládežnícke aktivity.  



 

a) podpora aktivít zdravotne postihnutých 
občanov ako doplnkových foriem ich liečenia, 

pracovného a spoločenského uplatnenia, najmä 
sezónneho, či víkendového charakteru,  

b) podpora aktivít zameraných na upevňovanie 

vzťahov v rodinách zdravotne postihnutých a 
medzi rodinami navzájom,  

c) podpora vytvárania zdravého náhradného 

rodinného zázemia, hlavne u detí bez rodičov,  

d) podpora vytvárania podmienok pre rozvoj 
kultúrnych a telovýchovno-športových aktivít 

zdravotne postihnutých.  

 
7. Oblasť zdravia a protidrogovej prevencie  

a) podpora zdravia a prevencia chorôb,  

b) súvislosť projektu s prioritami vyhlásenými na 

príslušný rok Riadiacim výborom Zdravého mesta 
a protidrogovej prevencie a s Plánom zdravia 

mesta Trnava,  

c) prínos projektu k vytváraniu podmienok na 
podporu a upevňovanie zdravia a k zdravému 

životnému štýlu,  

d) prínos projektu k zvýšeniu zdravotného 
povedomia občanov, aktuálnosť, udržateľnosť a 

reprodukovateľnosť projektu,  
e) prínos projektu k protidrogovej prevencii, k 

zvýšeniu povedomia občanov o drogovej 
problematike a k vytváraniu podmienok na 

zabránenie šírenia drogových závislostí,  

f) prínos projektu pre mestskú komunitu a účasť 

občanov na jeho realizácii,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navrhujeme vyňať písmeno c) z dôvodu 

všeobecnosti tohto kritéria, ktoré by mohlo byť 
aplikované u ktorejkoľvek znevýhodnenej skupiny 
(napr. slobodné matky, ovdovelí a ., rozvedení 

a pod.).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Navrhujeme vyňať písmeno f),g),h) nakoľko sa 



 

g) aktuálnosť, udržateľnosť a reprodukovateľnosť 
projektu,  

h) prínos pre osvetovú, prieskumnú a vzdelávaciu 

činnosť,  

i) zameranosť na podporu rovesníckych 

programov.  
 

 
8. Ekológia a životné prostredie  

a) zlepšovanie životného prostredia v Trnave,  

b) ochrana prírody a prírodných hodnôt v Trnave,  

c) podpora aktivít občanov a združení v oblasti 
skrášľovania životného prostredia,  
d) podpora vzdelávacích aktivít v oblasti 
životného prostredia,  

e) podpora spracovania projektov na ochranu 

životného prostredia v meste Trnava.  
 
 

opakuje čo už bolo popísané vyššie.  
 
Navrhujeme vyňať písmeno i) nakoľko ide 
o metódu, ktorá môže byť použitá v ktoromkoľvek 
definovanom bode vyššie.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Navrhujeme doplniť písmeno f) podpora 
alternatívnej dopravy (najmä cyklodopravy) ako 
súčasť zlepšovania ŽP a znižovania nepriaznivých 
dopadov automobilovej dopravy na ŽP a zdravie 

    

 

  



 

Príloha č. 2 

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU MESTA TRNAVA NA ROK 2015 

Číslo projektu (vyplní zamestnanec mesta):  

Priority mesta (podčiarknite v rámci ktorej priority bude projekt prínosom): 

Napr.  
5. Seniori 

6. Kvalita verejného priestranstva 

7. Zeleň 

8. ........ 

Oblasť (podčiarknite):  

 športové aktivity  

 aktivity mládeže 

 záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity 

 charita  

 zdravotne postihnutí  

 zdravie a protidrogová prevencia 

 ekológia a životné prostredie  

 adaptácia na zmenu klímy 

 

1. Žiadateľ  

Fyzická osoba - podnikateľ:  

(meno a priezvisko)   

Právnická osoba: 

(názov)      

 

2. Štatutárny zástupca organizácie: 

(meno, priezvisko, titul) 

 

 

3. Adresa trvalého pobytu/ resp. 

sídlo žiadateľa: 

 

 

 

4. Kontaktná osoba zodpovedná za 

realizáciu projektu: 

(meno a telefón) 

 

 

5. Právna forma organizácie 

a  predmet činnosti definovaný v 

štatúte: 

 

Uveďte stručnú charakteristiku Vášho subjektu 

z hľadiska predmetu jej činnosti, jej stratégie a 

vízie (v akej oblasti a akým spôsobom chce 

organizácia pôsobiť resp. pôsobí), jej dĺžky 

pôsobenia a jej počtu členov 

6. Telefón:  



 

Email: 

Fax: 

7. Názov projektu:  

 

 

Názov musí byť jasný, zrozumiteľný, popisný, 

vysvetľujúci myšlienku projektu (nie všeobecný, 

marketingový) 

8. Autor projektu: 

      

CV 

9. Odborný garant za realizáciu 

projektu:     

 

 

10. Miesto a dátum realizácie:   

 

 

 

11. Bankové spojenie:    

(číslo účtu a názov banky) 

 

 

 

12. Identifikačné údaje 

Fyzická osoba – podnikateľ: 

(číslo registrácie) 

Právnická osoba:  

(IČO a DIČ)  

 

13. Požadovaná výška príspevku od 

mesta v eurách: 

 

14. Celkové náklady na projekt 

v eurách: 

 

Upozornenie:   

Fyzická osoba/podnikateľ a právnická osoba doložia ku každej žiadosti kópiu totožnosti 

žiadateľa: 

- kópiu dokladu o registrácii a kópiu dokladu o pridelení IČO ak ho vlastnia. 

 

 

POPIS PROJEKTU: 

 

Vízia, zámery a ciele projektu:  

 

Vízia : Popisuje stav v budúcnosti , stav, ktorý sa dosiahne pomocou cieľov. Môže popisovať 

stav o 5 alebo 10 rokov, ak všetko pôjde presne podľa plánu. Vízia súvisí s udržateľnosťou 

projektu, vízia je konkrétnejšia pri určovaní cieľov a časového rámca pre ich dosiahnutie.  

Zámery: Identifikácia toho, čo sa má dosiahnuť, popisuje očakávania, aký má byť výsledok 

projektu po jeho ukončení,  V rámci zámerov je dôležité popísať ako projekt súvisí 

s problémom/prioritami, ktorý/ktoré boli predtým definované, popísať dôležitosť problému, 

veľkosť problému, úroveň problematiky národná, regionálna, miestna, individuálna.  

Zámer definuje výsledky a zmeny, ktoré projekt prinesie. Zámer musí byť zrozumiteľný pre 

široký okruh ľudí. 



 

 

Ciele: cieľ je konkrétny, merateľný, poskytuje podrobnejší obraz toho, čo bude dosiahnuté v 

rámci konkrétneho časového rámca 

Dobre formulovaný cieľ: 

 Špecifický: aktivita cieľa je cielená na špecifické potreby/problémy cieľovej skupiny 

Merateľný:  to či sme cieľ splnili vieme objektívne odmerať, napr. počtom účastníkov, 

zvýšením vedomostí, a pod. 

Akceptovateľný: v zmysle morálnych a etických zásad 

Realizovateľný: reálny, za súčasných podmienok 

Terminovaný: je presne stanovené do kedy, čo sa urobí a kto bude zodpovedný za 

uskutočnenie cieľov 

Cieľové skupiny (pre koho je projekt určený): 

Je dôležité charakterizovať veľkosť cieľovej skupiny v projekte, potreby cieľovej skupiny. 

(napr. zo štatistiky, odborná expertíza, konzultácia s cieľovou skupinou a pod.) 

Popis realizácie projektu (jednotlivé etapy projektu): 

Musí byť jasne popísane čo sa konkrétne urobí v akom časovom horizonte a kto bude 

zodpovedný za realizáciu.  

V tejto časti je dôležité popísať metódy pomocou ktorých sa dosiahne cieľ. Jednoducho 

znázorniť časové súvislosti v rámci jednotlivých aktivít projektu (dôležitá je logická 

následnosť krokov).  

 

 

Predpokladané prínosy projektu do budúcnosti: 

Je dôležité rozlišovať prínosy pre cieľovú skupinu na individuálnej úrovni, a prínosy pre 

mesto Trnava v súvislosti s prioritami mesta.  

- ako sa bude vyhodnocovať priebeh projektu  

- ako sa bude hodnotiť efektivita 

- ako sa budú hodnotiť výsledky a výstupy   

Ďalšie spolupracujúce subjekty: 

 

 

 

 

 

 



 

ROZPOČET (celkový rozpis predpokladaných výdavkov a príjmov projektu): 

Výdavky (rozpis výdavkov na zabezpečenie projektu) 

Položka: Suma v eurách: 

    

    

    

    

    

    

VÝDAVKY SPOLU:  

 

ZDROJE FINANCOVANIA:  

Príjmy (rozpis predpokladaných príjmov na zabezpečenie projektu) 

Príjmy Suma v eurách 

Vlastné   

Požadovaná dotácia od mesta Trnava   

Sponzorské a iné   

PRÍJMY SPOLU:  

 

 

 

 

                                                                             - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                                                                               Podpis štatutárneho zástupcu  

                                                                         pečiatka (ak fyzická osoba, tak podpis) 

 

Žiadosť musí spĺňať všetky požiadavky definované VZN č. 439 ktorým sa určuje metodika 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava. VZN č. 439 je zverejnené na www.trnava.sk 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trnava.sk/


 

Špecifické kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trnava na aktivity v oblasti 
CHARITA a  ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÍ (znevýhodnené socioekonomické prostredie) 

 
Zdôvodnenie: 

 
Znevýhodnené socioekonomické prostredie je prostredím, ktoré negatívne ovplyvňuje životné šance 
jednotlivcov. Následným problémom môže byť rozličná miera chudoby determinovaná napr. 
nezamestnanosťou, nízkym príjmom do domácnosti, nízkym vzdelaním, nedostatočným sociálnym 
kapitálom (vzťahy v rodinách, kontakty, známosti, podpora okolia). V rámci tejto oblasti sú cieľovými 
skupinami znevýhodnené skupiny obyvateľov (zdravotne postihnutí občania mesta, nízko príjmové 
skupiny občanov na úrovni životného minima, nezamestnaní, rozvedení, ovdovení, osamelé matky 
s malými deťmi, seniori, deti nezamestnaných, deti v detských domovoch, občania Trnavy v 
zariadeniach sociálnych služieb, etnické minority a migranti, a pod.). Podpora znevýhodnených skupín 
obyvateľstva nespočíva len v ovplyvňovaní ich ekonomických podmienok, ale aj v zlepšovaní ich 
sociálneho kapitálu.   

 
a) Ciele podporenej oblasti 

 podpora zvyšovania životných šancí jednotlivcov zo znevýhodnených socioekonomických 
podmienok  

 zlepšovanie sociálneho kapitálu znevýhodnených skupín obyvateľstva mesta 
 

b) Špecifické ciele  

 podpora aktivít orientovaných na charitatívnu činnosť pre znevýhodnené skupiny 
obyvateľov mesta 

 podpora vytvárania podmienok pre rozvoj kultúrnych, telovýchovno-športových a 
turistických aktivít detí bez rodín a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 podpora aktivít zdravotne postihnutých občanov ako doplnkových foriem ich liečenia, 
pracovného a spoločenského zaradenia/uplatnenia, najmä sezónneho, či 
víkendového charakteru 

 podpora aktivít zameraných na upevňovanie vzťahov v rodinách zo znevýhodnených 
komunít  a medzi rodinami navzájom – ovplyvňovanie sociálneho gradientu 

 
c) Oprávnené aktivity 

 Ozdravné pobyty 

 Turistické/rekreačné pobyty 
d) Oprávnené výdavky 

 prenájom priestorov a vybavenia, 

 tlač materiálov, 

 propagácia, 

 cestovné, 

 ubytovanie, 

 materiálno-technické vybavenie súvisiace s cieľom projektu, 

 úhrada energií 
 

e) Neoprávnené výdavky 

 nákup pohonných hmôt, 

 nákup alkoholu, tabakových výrobkov, 

 odmeny štatutárom, 

 náklady, ktoré nie sú uvedené v rozpočte žiadosti o dotáciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nástroj na hodnotenie projektov 
Kritérium kvality: Úroveň kritéria: Skóre 

A . Prospešnosť projektu: 

  

Pre nikoho 

 

Jednotlivca 

Znevýhodnenú komunitu 

 

Mesto 

0 

 

 

5   

 

10  

B. Závažnosť riešenej 

problematiky vo vzťahu 

k prioritám mesta:  

Problematika nie je závažná 

Je závažná na individuálnej úrovni 

Je závažná na celospoločenskej 

úrovni 

 

0 

10 

20 

C. Vhodnosť riešenia v projekte vo 

vzťahu k problému: 

Metódy/aktivity neriešia problém 

definovaný v projekte 

 

Metódy/aktivity sú vhodné, ale 

neočakávame výrazne 

zlepšenia/zmeny stavu 

 

Metódy/aktivity sú vhodné, a 

očakávame výrazne 

zlepšenia/zmeny stavu 

0  

 

 

5 

 

 

 

10 

D. index realizovateľnosti Vhodnosť 

Ekonomickosť 

Prijateľnosť 

Legálnosť 

 

úrovne určujú, či návrh projektu  

môže byť uskutočnený 

Napr. ak je niečo ilegálne, alebo 

neprijateľné skóre bude 0 

 

 

 

1 

                                                                                                      (A + B). C 

PR=project rate (projektové hodnotenie) PR=--------------------- x D = _____ % 

                                                                                                            3 

 

              

 
        (10 + 20). 10 

PR=----------------------x 1= 100% 

                     3 
 

           

            
         (……. + …….).  .. 

PR=----------------------x .....= ______% 

                     3 
 

               

 
         (10 + 20). 10 

PR=----------------------- x 0 = 0 % 

                     3 
 

Vaše hodnotenie:  

Projekt má tieto stránky Projekt má tieto  Projekt je : 

 

Slabé: Výhody: PR= 

 

Silné: 

 

Nevýhody:  Vhodný na financovanie 

Áno-nie 

Komentár: 

 

 

 

 

 


