
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 10.5.2017 

 
Prítomní: Fuzák, Štefunko, Klokner, Bučka, Gubrický, Holekši, Baková 

Ospravedlnení: Královič, Skala 

Ďalší prítomní: Haršányiová, Budinský, Hlavatý, Bergmanová 

 

Program rokovania: 

1.       Otvorenie 

2.       Prerokovanie 3 nových žiadostí o dotáciu z oblasti Športových aktivít  

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 /    

Ing. Jozef Klokner /    

Bc. Martin Královič Ospravedlnený 

Mgr. Andrej Skala Ospravedlnený 

Roman Holekši /    

Ing. Vladimír Gubrický /    

Ing. Miloš Bučka /    

 

Program bol schválený. 

 

K bodu č. 2 

 

Komisia po posúdení a preverení žiadostí v rámci oblasti Športové aktivity navrhuje: 

 

1. podporiť žiadosti o dotácie klubov Fitkids – „projekt Fitkids na vašej škole!“ (vo výške 500 €) a Candy Club 

– „projekt „Podpora celoročnej činnosti florbalového klubu“ (vo výške 2300 €). 

Finančné prostriedky týchto žiadostí o dotácie sú určené na zabezpečenie ich realizácie v súlade s prílohou  

č. 1 VZN o dotáciách, ako aj s priloženým rozpočtom.  

 

Uznesenie č.1 – podporiť žiadosti klubov Fitkids - „projekt Fitkids na vašej škole!“ v sume 500€ a Candy 

Club – projekt „Podpora celoročnej činnosti florbalového klubu“ v sume 2300€. 

Hlasovanie: Za: 7  proti:0  zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

2. nepodporiť žiadosť klubu Fitkids – „projekt Summer Fitkids Boot Camp 2017“ 

 

Uznesenie č.2 – nepodporiť žiadosť klubu Fitkids – projekt „Summer Fitkids Boot Camp 2017“ 

Hlasovanie: Za: 7  proti:0  zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 



 

 

 
 

Meno a priezvisko člena komisie 
Hlasovanie 

Zdôvodnenie 
za proti 

zdržal 
sa 

Juraj Fuzák /    

MUDr. Zuzana Baková, PhD. /    

Mgr. Šimon Štefunko /    

Ing. Jozef Klokner /    

Bc. Martin Královič Ospravedlnený 

Mgr. Andrej Skala Ospravedlnený 

Roman Holekši /    

Ing. Vladimír Gubrický /    

Ing. Miloš Bučka /    

 

K bodu č. 3 

 

1. Zástupcovia plaveckého oddielu STU Trnava, pani Bergmanová a pán Hlavatý, predložili komisii investičný 

zámer pána Daniša, ktorý sa týka vybudovania komplexu pozostávajúceho z bytových, ako aj nebytových 

priestorov, ktorého súčasťou má byť aj plavecký bazén. Projekt počíta s vybudovaním osemdráhového 

plaveckého bazénu, ako aj tribúny pre divákov, priestorov pre trénerov a plavcov. Súčasťou komplexu majú 

byť aj kryté tenisové kurty alebo tobogan. Zástupcovia plaveckého oddielu žiadajú od mesta pomoc pri 

vyhľadaní vhodného pozemku, na ktorom by mohol súkromný investor vybudovať tento komplex. Komisia 

mládeže a športu danú žiadosť zohľadnila, členovia si dali čas na premyslenie danej žiadosti a rozhodli sa 

k danej veci zaujať stanovisko na ďalšom zasadnutí Komisie, na ktorú chcú okrem predstaviteľov klubu 

pozvať aj pána primátora, prípadne ďalšie osoby, ktoré by sa mohli k danej veci vyjadriť svoje stanovisko.   

 

2. Katarína Haršányiová predniesla návrh Andreja Skalu, ktorý sa nemohol zúčastniť rokovania tejto komisie, 

aby sa v užšom kruhu stretli tí členovia komisie, ktorí sú prioritne zameraní na oblasť mládeže (okrem 

športovej mládeže) a ujasnili si niektoré základné východiská. Komisia sa zhodla, že tejto 

problematike bude venovať nasledujúce pracovné stretnutie. 
 

K bodu č. 4 

 

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

sa uskutoční 22.5.2017.  

 

 

Zapísal:  

Mgr. Tomáš Budinský 

 

Za správnosť: 

Juraj Fuzák 

predseda komisie  

 


