
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 26.5.2016 

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

Ospravedlnení: Štefunko 

Ďalší prítomní: Guniš, Princová, Vanta, Václavek, Matušek, Lipták, Halenár,  

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie  

2. Využívanie Mestskej športovej haly v sezóne 2016/2017 

3. Rôzne  

4. Záver 
 

K bodu č. 1 

Rokovanie komisie mládeže a športu otvoril  predseda komisie Juraj Fuzák, ktorý prítomným členom komisie 

mládeže a športu predložil návrh vyššie uvedeného programu. 

  
 
Meno a priezvisko člena komisie 

Hlasovanie 

Zdôvodnenie 
za proti 

zdržal 

sa 

Juraj Fuzák /    

MUDr. Zuzana Baková, PhD. /    

Mgr. Šimon Štefunko ospravedlnený 

Ing. Jozef Klokner /    

Bc. Martin Královič /    

Mgr. Andrej Skala /    

Ing. Vladimír Gubrický /    

Roman Holekši /    

Ing. Miloš Bučka /    

 

Program bol schválený. 

 

K bodu č. 2 

 

Eduard Guniš z referátu športu navzájom predstavil jednotlivých členov komisie, vedúcu Mestskej športovej haly  

(ďalej MŠH) a zástupcov jednotlivých športových klubov, ktorými boli HBC Trnava (hádzaná), MBK AŠK Slávia 

Trnava (basketbal), FBC 11 Trnava (florbal), FC Bulls Trnava (futsal) a VO HIT Trnava (volejbal). 

 

Predseda komisie mládeže a športu Juraj Fuzák prítomným zopakoval účel stretnutia i snahu dosiahnuť lepšie 

a efektívnejšie fungovanie užívania Mestskej športovej haly s dôrazom na preferenciu športových klubov a ich 

potrieb a nárokov. 

 

Vedúca MŠH Valéria Princová prítomným predstavila základné princípy fungovania MŠH, cenník, na základe 

ktorého sa určujú ceny pre jednotlivé podujatia i zľavy v rôznych výškach, ktoré sú poskytnuté športovým klubom 

pre tréningové a zápasové účely.  Vysvetlila i doterajší spôsob rezervácii jednotlivých športových podujatí, tréningov 

i akcií, ktoré majú iný ako športový charakter.   

 

Richard Matušek, ktorý zastupoval HBC Trnava reagoval na rezervovanie termínov zo strany florbalového klubu 

FBC 11 Trnava a upozornil i na kolízie akcií, ktoré nemajú športový charakter s majstrovskými zápasmi a tréningami 

klubov.  

 

Matej Vanta z FBC 11 Trnava vysvetlil svoj spôsob rezervácie termínov v hale, nakoľko podľa jeho slov 

predstavoval jediný spôsob, ako sa k termínom dostať. Zdôraznil tiež, že nie len v prípade nekonania zápasov alebo 

tréningov organizovaných FBC 11 Trnava MŠH ponúkal vedúcej MŠH pre potreby ostatných klubov a účelov, 



rovnako tak dal do pozornosti, že nemajú iné možnosti, kde hrať ligové stretnutia v súlade s predpismi Slovenského 

florbalového zväzu.  

 

Juraj Fuzák vyjadril nesúhlas nad takýmto spôsobom rezervovania haly. 

 

Michal Halenár z FC Bulls Trnava vo svojom prvom príspevku do diskusie prítomným vysvetlil podstatu, spôsob 

a najmä časový horizont žrebu zápasov ligových súťaží, ktorým je obvykle mesiac august.  Načasovanie žrebu  

podľa jeho slov prakticky znemožňuje skoré rezervovanie MŠH pre potreby ligových zápasov. S jeho slovami sa 

stotožnili zástupcovia všetkých zúčastnených klubov. Zdôraznil ústretovú spoluprácu pri riešení termínov 

rezervovaných FBC 11 Trnava, pri čom sa niekoľko krát dohodli v prospech oboch strán. 

 

Richard Matušek doplnil ako najväčší problém konanie vysokoškolských podujatí a beánií v jesenných mesiacoch, 

ktoré podľa jeho slov výrazne narúšajú tréningový proces i zápasy a okrem toho pôsobia na zariadení haly škodu.  

 

Eduard Guniš jeho slová na základe vlastnej obhliadky potvrdil. Zdôraznil tiež nutnosť koordinácie a užšej 

spolupráce medzi jednotlivými športovými klubmi, ktoré sú užívateľmi MŠH.   

 

Všetci prítomní vyslovili svoj nesúhlas s konaním takýchto akcií v MŠH. Svoj nesúhlas jednohlasne zdôvodnili 

výrazným zasahovaním do tréningových a zápasových aktivít športových klubov v MŠH.  

 

Valéria Princová v krátkosti prítomným prezentovala súhlas primátora mesta s takýmito akciami. Takisto 

prezentovala zisk MŠH za rok 2015, jednotlivo vždy za jeden mesiac v roku.  

 

Člen komisie mládeže a športu Roman Holekši navrhuje žiadať úhradu plnej sumy od tých užívateľov, ktorí 

v dostatočnom predstihu (zmluvne určenom) nenahlásia zrušenie alebo presun tréningu.  

 

Člen komisie mládeže a športu a poslanec MZ Martin Královič navrhuje pravidelné konanie stretnutí klubov 

a zástupcov mesta i vedúcej MŠH pred začiatkom sezóny, na ktorom by bolo možné konštruktívne a operatívne 

riešiť jednotlivé termínové požiadavky, potreby a možné kolízie.  

 

Jeho slová doplnil a konkretizoval Člen komisie mládeže a športu Vladimír Gubrický, ktorý systém pravidelného 

stretávania klubov za účelom koordinácie termínov a časov využíva pri plánovaní harmonogramu v Telocvični AŠK 

Slávia. 

 

Člen komisie mládeže a športu a poslanec MZ Jozef Klokner zdôraznil dôležitosť jednotného cenníka pre kluby, 

ktoré sú užívateľmi MŠH, jednotného prístupu k zľavám pre tieto kluby. Okrem toho navrhol zvážiť myšlienku 

postavenia novej športovej haly, ktorá by bola primárne určená pre loptové športy (hádzaná, basketbal, volejbal) 

 

Martin Královič v reakcii na slová Vladimíra Gubrického doplnil svoju vlastnú skúsenosť z organizovania 

kultúrnych podujatí v bratislavskej hale Na pasienkoch, kde sú prioritne určované termíny pre športové podujatia 

(tréningy a majstrovské zápasy). Organizovanie  kultúrnych, spoločenských a iných podujatí nešportového 

charakteru sa konaniu športových akcií prispôsobuje.  

 

Valéria Princová na záver diskusie predstavila harmonogram využívania MŠH na rok 2017 a upozornila na niektoré 

už rezervované akcie športového i nešportového charakteru. 

 

Juraj Fuzák zhrnul vo svojom záverečnom príspevku podstatné body diskusie do krátkych odporúčaní, ktoré 

následne všetci prítomní odsúhlasili. 

 

Prítomní sa zhodli na nasledovných odporúčaniach z rokovanie komisie: 

1. Neumožniť organizovanie nešportových a súkromných akcií charakteru vysokoškolských beánií a diskoték v 

MŠH, ostatné kultúrne a iné nešportové podujatia koordinovať a prispôsobovať  zápasom a tréningom.  

2. Zaviesť jednotný cenník pre všetky športové kluby a športové podujatia najmä s ohľadom na úľavy pri 

tréningoch a zápasoch.  

3. Nepodporiť úľavy žiadneho charakteru pre súkromné akcie 

4. Žiadať úhradu nájmu v plnej výške pri neskorom alebo neohlásenom zrušení tréningu/zápasu 

5. Organizovať pravidelné stretnutie klubov spoločne so zástupcami mesta za účelom zosúladenia 

harmonogramu tréningov a zápasov vždy v auguste (resp. v čase známych rozpisov súťaží) a ďalej podľa 

potreby.  



 

Uznesenie č.1  
 

Hlasovanie: Za: 6  proti:0  zdržal sa: 2 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 
 

Meno a priezvisko člena komisie 
Hlasovanie 

Zdôvodnenie 
za proti 

zdržal 

sa 

Juraj Fuzák /    

MUDr. Zuzana Baková, PhD. /    

Mgr. Šimon Štefunko ospravedlnený 

Ing. Jozef Klokner   /  

Bc. Martin Královič /    

Mgr. Andrej Skala /    

Ing. Vladimír Gubrický /    

Roman Holekši   /  

Ing. Miloš Bučka /    

 

K bodu č. 3 

 

Eduard Guniš informoval prítomných o nemožnosti poskytnúť dotáciu na ten istý účel pre subjekt FK Lokomotíva 

Trnava, ktorým je dotácia na činnosť. Odporučil podporiť niektoré z podujatí organizovaných FK Lokomotíva alebo 

zvýšiť sumu uvedenú v rozpočte na turnaj organizovaný FK Lokomotíva v júni.  

 

K bodu č. 4 

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

 

 

Zapísal: 

Mgr. Eduard Guniš 

 

Za správnosť: 

Juraj Fuzák 

Predseda komisie  

 


