
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 16.9.2015 a 30.9.2015 

 

Dňa 16.9.2015 
 

Prítomní: Fuzák, Baková, Královič, Klokner, Skala, Bučka, Gubrický, Holekši 

Ospravedlnený: Štefunko 

Ďalší prítomní: Haršányiová, Guniš 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie  

2. Rokovací poriadok komisie - návrh na doplnenie  

3. Dotačný systém mesta - návrh príloh  

4. Rozpočet mesta na roky 2016 - 2018 

5. Rôzne  

6. Záver 

 

K bodu č. 1 

Rokovanie komisie otvoril  predseda komisie Juraj Fuzák, ktorý prítomným členom komisie predložil komisii návrh 

vyššie uvedeného programu  

Hlasovanie:  
 
Meno a priezvisko člena komisie 

Hlasovanie Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa  

Juraj Fuzák /    

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

komisie 

Bc. Martin Královič  /    

Mgr. Šimon Štefunko  Ospravedlnený 
Ing. Jozef Klokner /    

Mgr. Andrej Skala /    

Ing. Miloš Bučka /    

Ing. Vladimír Gubrický /    

Roman Holekši /    

Program bol schválený. 

 

K bodu č. 2  

Ing. Katarína Haršányiová predstavila procesný manuál pre sekretárov komisií vo volebnom období 2014-2018 zo 

dňa 7.8.2015, na základe ktorého je potrebné upraviť Rokovací poriadok Komisie mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva mesta Trnava 

 

1. Povinnosťou sekretára je najneskôr 7 dní pred začatím komisie zverejniť informácie o zasadnutím komisie 

na internetovej stránke mesta. 

 

Návrh č. 1: v čl. II. ods. 5 písm. c) vymeniť text „ najmenej 3 dni“ za „najmenej 7 dní“ 

Hlasovanie: 
 
Meno a priezvisko člena komisie 

Hlasovanie Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa  

Juraj Fuzák /    

MUDr. Zuzana Baková, PhD. /    

Bc. Martin Královič  /    

Mgr. Šimon Štefunko  Ospravedlnený 
Ing. Jozef Klokner /    

Mgr. Andrej Skala /    

Ing. Miloš Bučka /    

Ing. Vladimír Gubrický /    

Roman Holekši /    

Návrh bol schválený 

 

K bodu č. 3  

1. Ing. Katarína Haršányiová predstavila členom komisie návrh znenia prílohy VZN pre oblasť podpory 

Aktivity mládeže.  

 



Návrh č. 2:  Komisia po prerokovaní navrhuje ako samostatnú prílohu pripravovaného VZN „Špecifické kritériá 
pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trnava na projekty v oblasti Aktivity mládeže“ v znení podľa 
prílohy č. 1 
 

Hlasovanie: 
 
Meno a priezvisko člena komisie 

Hlasovanie Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa  

Juraj Fuzák /    

MUDr. Zuzana Baková, PhD. /    

Bc. Martin Královič  /    

Mgr. Šimon Štefunko  Ospravedlnený 
Ing. Jozef Klokner /    

Mgr. Andrej Skala /    

Ing. Miloš Bučka /    

Ing. Vladimír Gubrický /    

Roman Holekši /    

Návrh bol schválený 

 

2. Diskusia k návrhu prílohy VZN pre oblasť Športové aktivity bola odložená na nasledujúce rokovanie 

komisie. 

 

K bodu č. 4 – rozpočet mesta na roky 2016 - 2018 

Komisia prerokovala návrh rozpočtu pre mládež a šport na rok 2016. V rámci dotácií pre šport po posúdení 

a preverení činnosti vybratých športových klubov navrhla výšku dotácie na priamu podporu športových klubov 

(návrh je zapracovaný v nižšie uvedenej tabuľke) 

 

Návrh č. 3:  Komisia navrhuje zapracovať úpravu rozpočtu vo vybraných položkách pre rok 2016 nasledovne: 

9.2.1 Bežné výdavky 2014 2015 2016 2017 2018 

  Voľnočasové aktivity pre deti a mládež 24 250 24 250 + 15000     

  Dobrovoľníci deťom 4 000 4 000 + 1000     

 

 

10.1 ŠPORTOVÉ AKTIVITY 2014 2015 2016 2017 2018 

10.1.1 Bežné výdavky 78 375 78 375 198 675 0 0 

10.1.1.1 Telovýchova a šport 28 875 28 875 26 475 0 0 

  • Trnavské športové hry                                          4 400 4 400    4 400     

  • športové a telovýchovné akcie                             21 475 21 475  21 475     

  • Kalokagatia - olympiáda detí a mládeže           

  • Naučme deti športovať 3 000 3 000  3 600     

10.1.1.2 Dotácie 49 500 49 500 169 200 0 0 

  • športové aktivity 25 000 25 000  30 000     

  • aktivity mládeže 12 000 12 000  15 000     

  

• Trnavská F3J o pohár primátora rádiom 

riadených leteckých modelov 2 000 2 000  3 200     

  • Grand Prix Tirnavia v tanečnom športe 7 000 7 000  7 000     

  • nonstop-cyklojazda Trnava - Rysy 3 500 3 500  3 500     

 Kalokagatia - olympiáda detí a mládeže   7 000   

  Prengo cup 

  

3 500     

 
Priama podpora športových klubov (v súlade 

s platným VZN na základe bodového hodnotenia)      

  Hokejový klub Trnava     25 000        

  Plavecký klub STU Trnava       9 000        

  Karate klub Slovšport Trnava       3 000        

  HBC Trnava       5 000        

 Volejbalový oddiel HIT Trnava     4 000      

 Mužský basketbalový klub AŠK Slávia Trnava     4 000      



 Baseballový klub Angels Trnava     8 000      

 JUDO-CLUB AŠK Slávia Trnava     3 000      

 Klub gymnastických športov Slávia Trnava     4 000      

 Futbalový klub Lokomotíva Trnava      4 000      

 FC Spartak, a.s.    10 000      

 Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava      4 000      

 Atletický klub AŠK Slávia Trnava    10 000      

 SK Panthers Trnava      5 000      

 Futbalový klub AŠK Slávia Trnava      2 000      

10.1.2 Kapitálové výdavky   120 000       

  

výstavba technického zázemia Mestského 

baseballového štadióna   100 000       

  revitalizácia športového areálu Slávia   20 000       

       

 

Na odbor vzdelávania, športu a kultúry bola doručená žiadosť Volejbalového oddielu HIT Trnava „Výstavba centra 

plážových športov v Trnave“ s požiadavkou 50 000 EUR. Vzhľadom na charakter žiadosti (kapitálové výdavky) 

komisia konštatovala, že žiadosť je hodná osobitného zreteľa a MZ by sa ňou malo zaoberať samostatne 

a podrobnejšie  

 

Hlasovanie: 
 

Meno a priezvisko člena komisie 
Hlasovanie Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa  

Juraj Fuzák /    

MUDr. Zuzana Baková, PhD. V čase hlasovania neprítomná na rokovaní komisie 
Bc. Martin Královič  V čase hlasovania neprítomný na rokovaní komisie 
Mgr. Šimon Štefunko  Ospravedlnený 
Ing. Jozef Klokner /    

Mgr. Andrej Skala /    

Ing. Miloš Bučka /    

Ing. Vladimír Gubrický /    

Roman Holekši /    

 

K bodu č. 5 
Predseda komisie rozhodol, že zasadnutie komisie bude vzhľadom na veľký rozsah prerokovávanej dokumentácie 

pokračovať dňa 30.9.2015 (streda) o 17.00 h. 
 

 

Dňa 30.9.2015 
 

Prítomní: Fuzák, Štefunko, Bučka, Gubrický, Holekši 

Ospravedlnený: Baková, Královič, Klokner, Skala 

Ďalší prítomní: Haršányiová, Guniš, Bročka 

 
Pokračovanie rokovania k bodu č. 3  

Návrh č. 4:  Komisia po prerokovaní navrhuje ako samostatnú prílohu pripravovaného VZN „Špecifické kritériá 
pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trnava v oblasti „Športové aktivity“ v znení podľa prílohy č. 2 
 

Hlasovanie: 
 

Meno a priezvisko člena komisie 
Hlasovanie Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa  

Juraj Fuzák /    

MUDr. Zuzana Baková, PhD. Ospravedlnená  

Bc. Martin Královič  Ospravedlnený 

Mgr. Šimon Štefunko /    

Ing. Jozef Klokner Ospravedlnený  

Mgr. Andrej Skala Ospravedlnený 

Ing. Miloš Bučka /    

Ing. Vladimír Gubrický /    

Roman Holekši /    

Návrh bol schválený 



 

K bodu č. 5 
Ing. K. Haršányiová informovala prítomných o sumarizácii návrhov pripomienok z jednotlivých komisií, ktoré boli 

predložené na Odbor vzdelávania, športu a kultúry.  

Komisia požaduje zachovať oblasť podpory Aktivity mládeže v takom rozsahu, ako je navrhnutá v novom znení 

VZN z dôvodu, aby aj v nasledujúcom období bola zachovaná kontinuita podpory práce nielen so športovo 

a kultúrne nadanými deťmi a mládežou, so znevýhodnenými skupinami, ale aj preventívna práca s touto cieľovou 

skupinou. 

 

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: 

Juraj Fuzák 

Predseda komisie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Príloha č. 1 

Príloha č. ....... 
Špecifické kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trnava na projekty v oblasti 

Aktivity mládeže 
 

a) Cieľom oblasti Aktivity mládeže je vytvoriť podmienky na rozvoj práce s deťmi a mládežou 
zameranej na všestranný rozvoj osobnosti, pozitívnu hodnotovú orientáciu, rozvoj kľúčových 
zručností a kompetencií prostredníctvom neformálneho vzdelávania 

 
b) Špecifické ciele – vytváranie podmienok pre: 

- rozvoj systematickej pravidelnej práce s deťmi a mládežou realizovanej v rámci ich 
voľného času,  

- realizáciu voľnočasových aktivít pre deti a mládež (príležitostné a pobytové), 
- rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie) medzi deťmi a mládežou a výchova k 

nim,  
- zapájanie dobrovoľníkov do práce s deťmi a mládežou 

 
c) Oprávnení žiadatelia 

právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá  
- má sídlo v meste Trnava, vykonáva  činnosť na území mesta, alebo poskytuje služby 

obyvateľom mesta  
- nepôsobí v kultúre, telovýchove a športe a nevykonáva činnosť iba podľa osobitného 

predpisu 
 

d) cieľová skupina - hlavnou cieľovou skupinou sú deti a mládež do dovŕšenia veku najviac 30 
rokov s trvalým pobytov v Trnave 

 
e) Oprávnené aktivity – priamo súvisiace s napĺňaním špecifických cieľov podľa písm. b) 

 
f) Neoprávnené aktivity: 
- aktivity škôl počas výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 
g) Oprávnené výdavky 

- prenájom priestorov a vybavenia, 
- úhrada energií, 
- cestovné,  
- dopravné, 
- ubytovanie 
- materiálno - technické zabezpečenie, 
- ďalšie výdavky priamo súvisiace s cieľmi projektu.  

 
h) Neoprávnené výdavky 

- nákup pohonných hmôt, 
- nákup stravy, občerstvenia, alkoholu, tabakových výrobkov, 
- odmeny štatutárom, 
- náklady, ktoré nie sú uvedené v rozpočte žiadosti o dotáciu. 

 
i) Kritériá hodnotenia 

 
1. Projekt 

a. kvalita spracovania projektu, výber a popis aktivít, ich súvislosť s cieľmi projektu, 
adekvátnosť rozpočtu  

b. zapojenie cieľovej skupiny do celej realizácie projektu od prípravy až po 
vyhodnotenie 



c. prínos projektu pre cieľové skupiny a pre rozvoj života v meste, popis konkrétnych 
výstupov projektu 

d. súvis  s cieľmi a špecifickými cieľmi oblasti podpory,  
e. inovatívnosť, kreativita (nové spôsoby riešenia, inovatívne prvky, postupy a 

prístupy k cieľovej skupine, neformálne vzdelávanie, a pod.) 
 

2. Profil žiadateľa a jeho aktivity 
a. veľkosť organizácie a predchádzajúce aktivity 

- počet členov OZ do 30 rokov 
- počet dobrovoľníkov 
- počet zrealizovaných aktivít pre trnavské deti a mládež  

b. personálne zabezpečenie 
- počet zamestnancov  

- riadny pracovný pomer,  
- mimopracovné dohody dlhodobé,  
- mimopracovné dohody príležitostné 

- počet aktívnych dobrovoľníkov 
- stálych 
- príležitostných 

- zapájanie sa žiadateľa do aktivít mesta pre túto cieľovú skupinu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

Príloha č....... 
Špecifické kritéria pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trnava v oblasti 

Športové aktivity 
 

Článok I. 
Všeobecné podmienky poskytovania dotácií v oblasti Športové aktivity 

 
j) Ciele oblasti 

a) podpora športovej činnosti nosných športových organizácií,  

b) podpora športovej činnosti ostatných športových organizácií, 

c) podpora organizácie športových podujatí, 

d) podpora športu pre všetkých, 

e) podpora malých investícií a opráv, 

f) podpora úhrady prenájmov tréningových objektov. 

 
k) Špecifické ciele – vytváranie podmienok pre 

a) cieľavedomú, systematickú a dlhodobú prácu so športovou mládežou,  

b) rozvíjanie a skvalitnenie telovýchovno-športových podujatí na území mesta 

Trnava, 

c) športovú reprezentáciu na miestnej, regionálnej, národnej alebo medzinárodnej 

úrovni, 

d) športové aktivity organizácií (klubov, jednôt, a pod.), 

e) spoluprácu s mestom Trnava pri zabezpečovaní rozvoja telovýchovy a športu na 

území mesta Trnava. 

 
l) Oprávnení žiadatelia 

a) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ vykonávajúca športovú 

činnosť, 

b) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ organizujúca športovú činnosť. 

 
m) Oprávnené výdavky 

a) prenájom športovísk (hala, telocvičňa, posilňovňa, plavecký bazén, hokejová hala, 

atletická dráha a iné), 

b) prevádzkové náklady – energie, vodu, plyn, odvoz odpadu, údržba a oprava športovísk, 

a pod.,  

c) doprava a cestovné na súťaže a sústredenia – nákup leteniek a cestovných lístkov, 

prenájom vozidla, faktúry za dopravu, diaľničné známky (v súlade so zákonom 

o cestovných náhradách v aktuálnom znení v odôvodnených prípadoch a na nevyhnutne 

potrebný čas), 

d) ubytovanie - ubytovanie športovcov a realizačného tímu na športových podujatiach, 

súťažiach a sústredeniach; 

e) zabezpečenie zápasov - usporiadateľská služba, zapisovateľ, štatistik, rozhodca, delegáti, 

komisári (cestovné a stravné v súlade s platným zákom o cestovných náhradách), 

f) mzdové náklady na realizačný tím (hlavný trenér, asistent trenéra, kondičný trenér, 

lekár, masér v seniorskej kategórii v hlavnom športovom odvetví) vybraných športových 

organizácií, maximálne však 50 % z celkovej poskytnutej dotácie,  

g) masérske služby, služby fyzioterapeuta, regenerácia, lekárske zabezpečenie, 

h) špeciálne poplatky - prihlášky do súťaží, štartovné, licencie, a pod., 

i) materiálne vybavenie športovcov a realizačného tímu, športový materiál, špeciálne 

tréningové pomôcky, stroje (iba neinvestičné), 



j) zdravotné zabezpečenie - nadštandardná lekárska starostlivosť (diagnostika, špeciálne 

vyšetrenia), športové zdravotné prehliadky. 

 
 

n) Neoprávnené výdavky 

a) nákup stravy (okrem špecifických výdavkov uvedených v ods. 4 tejto prílohy), 

občerstvenia, alkoholu, tabakových výrobkov, úhrada recepcií, peňažných darov, 

b) úhrada prestupov a hosťovaní športovcov z iných organizácií, 

c) mzdy športovcov, 

d) nákup nehnuteľného majetku, 

e) financovanie leasingu a podnikateľských aktivít, 

f) odmeny štatutárom, 

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

 

o) Povinnosti športovej organizácie 

a) Zverejniť logo mesta Trnavy   

- na webovej stránke športovej organizácie, 

- na domácom športovisku o minimálnom rozmere loga 100x100cm za každých 5000 € dotácie. 

 

b) Zverejniť dokumenty o športovej organizácii na webovej stránke organizácie 

- platné stanovy, 

- údaje o klube, IČO, DIČ, bankový účet, kontakty, 

- mená štatutárnych zástupcov, 
- výročnú správu za predchádzajúci rok najneskôr do 31.3. (iba v prípade, že organizácia ju 

pripravuje), 

- výšku členských poplatkov po kategóriách. 

  
Článok II. 

Spôsob poskytovania finančných prostriedkov a hodnotenie žiadostí 
 

Pre zabezpečenie rozvoja a efektívneho fungovania športu v podmienkach mesta Trnava 

budú jednotlivým žiadateľom poskytnuté dotácie na skvalitnenie ich športovej činnosti 

v týchto kategóriách 

a) vybrané športové organizácie, 

b) ostatné športové organizácie a šport pre všetkých, 

c) významné športové podujatia. 

 

Vybrané športové organizácie 

Článok III. 

 

1. Do tejto kategórie budú zaradené športové organizácie na základe zohľadnenia týchto 

kritérií  

a) členská základňa, 

b) výkonostná úroveň, 

c) význam a prínos športu pre mesto, 

d) spĺnenie špecifických cieľov uvedených v čl II ods. 2 tejto prílohy, 

e) aktívne vykonávanie svojej činnosť min. 5 rokov na území mesta. 

pričom prioritou je podpora mládežníckeho športu do 15 rokov a seniorského 
a juniorského športu od 15 rokov.                 

2. Športová organizácia môže požiadať o zaradenie medzi vybrané športové organizácie 

predložením kompletne spracovanej žiadosti pre oblasť Športové aktivity do 31. augusta 

príslušného kalendárneho roka v zmysle čl. 8 tohto VZN. 

 



3. Vybrané športové organizácie budú na základe finančnej náročnosti športu, 

konkurencieschopnosti športového odvetvia v rámci Slovenska a špecifík jednotlivých 

športov zaradené do skupín.  

 

4. Hodnotenie športových organizácií a ich zaradenie do jednotlivých skupín realizuje komisia 

mládeže a športu na základe posúdenia a overenia predloženej dokumentácie. Tabuľka 

rozdelenia organizácií bude zverejnená na internetovej stránke mesta po vyhodnotení 

predložených žiadostí.  

 

5. V prípade, že športová organizácia po posúdení a preverení predloženej dokumentácie 

nebude zaradená medzi vybrané športové organizácie, jej žiadosť bude preradená medzi 

žiadosti o dotácie podľa čl. VI tejto prílohy.  

 

Článok IV. 

Financovanie vybraných športových organizácií 

 

1. Vybraným športovým organizáciám bude poskytnutá dotácia na základe bodového 

hodnotenia svojej činnosti v hodnotenom období. 

 

2. Hodnoteným obdobím je obdobie medzi 1.9. predchádzajúceho roku a 31.8.príslušného 

kalendárneho roku, v ktorom sa predkladá žiadosť. 

 

3. Komisia mládeže a športu na základe ohodnotenia predloženej dokumentácie vybranej 

športovej organizácie podľa čl. V. tejto prílohy vypočíta výšku bodového hodnotenia 

žiadateľa a po vynásobení koeficientom príslušnej skupiny, do ktorej bola organizácia 

zaradená (čl. III ods. 4) bude vypočítaná celková výška bodového hodnotenia. 

 

4. Na základe návrhu rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok bude vypočítaná 

predpokladaná hodnota jedného bodu. 

 

5. Navrhovaná výška dotácie pre jednotlivé vybrané športové organizácie bude vypočítaná 

vynásobením predpokladanej hodnoty jedného bodu celkovou výškou bodového hodnotenia 

každej organizácie. Zoznam vybraných športových organizácií spolu s navrhovanou výškou 

dotácie bude súčasťou rozpočtu mesta (v časti Priama podpora športových organizácií) na 

príslušný kalendárny rok a schválený Mestským zastupiteľstvom, pričom celková výška 

podpory bude rozdelená v pomere 70:30 pre kolektívny a individuálny šport. 

 

Článok V. 

Bodové hodnotenie vybraných športových organizácií 
 

1. Štruktúra organizácie                      

a) Jednotlivci - počet zaregistrovaných športovcov v družstvách zapojených do najvyšších 

celoštátnych súťaží v rámci SR za hodnotené obdobie. 

- 1 športovec do 15 rokov = 1 bod 
- 1 športovec od 15 rokov = 2 body 

 
b) Mládežnícke družstvá do 15 rokov – počet družstiev zapojených do súťaží 

- 1 družstvo = 100 bodov  

 

c) Seniorske a juniorske družstvá od 15 rokov – počet družstiev zapojených do najvyšších 

súťaží v rámci SR za hodnotené obdobie 

- 1 družstvo = 100 bodov  

 



 

 
2. Umiestnenie v súťažiach mládežníckych družstiev  a jednotlivcov do 15 rokov za hodnotené 

obdobie 

 

a) Kolektívne športy – družstvá A – najvyššia možná súťaž v športovom odvetví: 

- 1. miesto = 600 bodov 

- 2. miesto = 450 bodov 
- 3. miesto = 300 bodov 
- 4. miesto = 100 bodov 

 
b) Kolektívne športy – družstvá B – ostatné, nižšie súťaže v športovom odvetví: 

- 1. miesto = 150 bodov 
- 2. miesto =   50 bodov 

 
c) Individuálne športy 

- 1. miesto = 200 bodov 
- 2. miesto = 150 bodov 
- 3. miesto = 100 bodov 

- 4. miesto =  50 bodov 
 
3. Umiestnenie v súťažiach seniorskych a juniorskych družstiev a jednotlivcov od 15 rokov v 

najvyšších súťažiach v rámci SR za hodnotené obdobie  

 

a) Kolektívne športy 
- 1. miesto = 600 bodov 

- 2. miesto = 450 bodov 
- 3. miesto = 300 bodov 
- 4. miesto = 100 bodov 

 
b) Individuálne športy 

- 1. miesto =  200 bodov 
- 2. miesto =  150 bodov 
- 3. miesto =  100 bodov 

- 4. miesto =    50 bodov 
 

4. Účasť  a umiestnenie  družstiev a jednotlivcov v európskych a svetových súťažiach za 

hodnotené obdobie 

 

a) Kolektívne športy 

- 1. miesto = 600 bodov 

- 2. miesto = 500 bodov 
- 3. miesto = 400 bodov 

- semifinále = 300 bodov 
- štvrťfinále = 200 bodov 
- účasť =   100 bodov 

 
b) Individuálne športy 
- 1. miesto =  300 bodov 

- 2. miesto =  250 bodov 
- 3. miesto =  200 bodov 

- semifinále = 150 bodov 
- účasť =    50 bodov 
- štvrťfinále = 100 bodov 

 



5. Reprezentácia v hodnotenom období, pričom za reprezentanta Slovenska sa považuje 

športovec štartujúci v oficiálnom reprezentačnom družstve Slovenska na oficiálnych 

medzištátnych stretnutiach, na Majstrovstvách Európy, Majstrovstvách sveta a 

Olympijských hrách) 

- 1 reprezentant =  30 bodov 

 
6. Dokladom na preukázanie štruktúry organizácie, umiestnenia v jednotlivých súťažiach 

a reprezentácie Slovenska je 

a) potvrdenie príslušného zväzu alebo 

b) zoznam členov z národného registra športovcov potvrdeného príslušným zväzom. 

 
Ostatné športové organizácie a šport pre všetkých 

Článok VI. 
 
 Do tejto kategórie patria žiadatelia, ktorí realizujú pravidelné a príležitostné športové 

aktivity v súlade s cieľmi v č. I ods. 1 a 2 a predložia žiadosť o dotáciu na základe 

vyhlásenej súťaže o dotácie podľa čl. 7 ods. 1 alebo boli preradené do tejto kategórie podľa 

čl. III. ods. 5 tejto prílohy. 

 

 Kritériá hodnotenia žiadosti 

a) systematická práca s mládežou, 

b) veľkosť členskej základne, 

c) finančná náročnosť športu, 

d) reprezentácia mesta Trnava, 

e) spolufinancovanie projektu. 

 

Významné športové podujatia 
Článok VII. 

 
1. V rámci tejto kagórie môžu byť podporené podujatia významného charakteru a dôležitosti 

pre mesto a jej obyvateľom, príp. podujatia, ktoré významne prispejú k reprezentácii 

a propagácii mesta.  

 

2. Medzi významné podujatia patria   

a) medzinárodné podujatie (ME, MS, atď.), 

b) tradičné športové podujatia medzinárodného významu, 

c) športové podujatia medzinárodného a celoslovenského charakteru. 

 

 

 


