
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 14.9.2017 

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

Ospravedlnení: Královič 

Ďalší prítomní: Budinský, Novák, Halenár Anton, Halenár Michal, Michalík, Žitný, Lukačovič 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Prezentácia športovo-vzdelávacej akadémie mesta Trnava (p. Žitný) a prezentácia projektu Prengo 

Cup (p. Michalík) 

3. Rekonštrukcia a dostavba Mestskej športovej haly – spísanie požiadaviek Komisie a klubov 

4. Prerokovanie dotácií na činnosť športových klubov a podujatia 

5. Rôzne   

6. 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 /    

Mgr. Šimon Štefunko /    

Ing. Jozef Klokner /    

Bc. Martin Královič Neprítomný 

Roman Holekši /    

Ing. Vladimír Gubrický /    

Ing. Miloš Bučka /    

MUDr. Zuzana Baková, PhD. /    

Mgr. Andrej Skala /    

 

Program bol schválený. 

 

K bodu č. 2 

 

Pán Žitný predniesol Komisii projekt športovo-vzdelávacej akadémie, ktorej je sám autorom. Podľa jeho slov je 

podpora športových klubov v meste Trnava neefektívna, vznik tejto akadémie berie ako skvelú možnosť pre 

zlepšenie rozvoju športu v meste. Vízie a plány prezentoval v 4 hlavných bodoch (lokalita akadémie, metodické 

zjednotenie klubov, spolupráca so strednými školami, vznik tzv. Mestského športového areálu – areál súčasnej 

Lokomotívy). Cieľom akadémie by bolo vychovávať konkurencie schopných športovcov, ktorí by reprezentovali 

trnavské športové kluby. Členovia Komisie požiadali p. Žitného, aby do najbližšieho stretnutia Komisie pripravil 

rozpočet celého projektu. Zároveň má pán Žitný pripraviť informácie o tom, koľko ľudí by táto akadémia 

zamestnala. K predmetnej akadémii sa má zvolať stretnutie s dotknutými klubmi, p. Žitným a členmi Komisie.  

 

Pán Michalík, organizátor podujatia Prengo Cup, predniesol Komisii projekt Prengo cup-u, pričom v prvom rade 

poďakoval za podporu, ktorú poskytuje mesto Trnava na toto podujatie. Zároveň predniesol plány a vízie, ktorými sa 

má toto podujatie rok čo rok zlepšovať, pričom je snahou organizátorov, aby boli v nasledujúcich rokoch oslovené aj 

partnerské mesta Mesta Trnavy. Taktiež je snahou organizátorov zapájať aj hráčov zo základných a stredných škôl, 

rovnako ako aj kategórie hráčov nad 35 rokov.   



K bodu č. 3 

 

Odbor územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave požiadal komisiu mládeže a športu o spolupráci pri 

vypracovaní projektového zámeru k plánovanej rekonštrukcii Mestskej športovej haly. Komisia si na svoje 

zasadnutie pozvala kluby, ktoré aktívne trénujú a hrajú svoje zápasy v Mestskej športovej hale aby sa vyjadrili k tejto 

rekonštrukcii. Okrem požiadaviek, ktoré tieto kluby poskytli v dotazníku už pred týmto zasadnutím, bolo hlavnou 

požiadavkou týchto klubov rozšírenie Mestskej športovej haly o ďalšiu palubovku (halu), keďže vyťaženosť hlavnej 

hracej plochy je už v súčasnej dobe neúnosná. Rovnako je požiadavkou klubov o vybudovanie priestorov pre každý 

športový klub, kde by bolo možné mať uschované veci počas ich neprítomnosti v hale. V súčasnej dobe je podľa nich 

mnoho priestorov v hale nevyužívaných alebo využívaných na iné účely, ako športové. Osobitnou požiadavkou 

Volejbalového klubu Hit Trnava bolo prerobenie osvetlenia a zvýšenie stropu, pretože v súčasnej dobe hala nespĺňa 

požiadavky, ktoré im ukladajú pravidlá tejto hry. Zástupcovia MBK Slávia Trnava sa stretnutie nezúčastnili, avšak 

požadovali by upevnenie basketbalových košoch do strechy, keďže nastavovanie basketbalových košoch im zaberá 

každodenne dlhší čas, o to menej sa môžu venovať tréningu, rovnako danú požiadavku obhajujú tým, že v súčasnej 

dobe sa basketbalové koše musia presúvať po palubovke, čím sa palubovka ničí. Klub RTVŠ AJA sa nemohol 

rovnako zúčastniť na stretnutí Komisie, ich požiadavkou bolo vyriešenie klimatizácie v hale. Získané podklady budú 

poskytnuté Odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave. 

 

 

K bodu č. 4 

 

Komisia posúdila žiadosti o dotáciu v programe č. 10 –Mládež a šport-  na rok 2018. Po posúdení a preverení 

žiadostí vybraných športových klubov o zaradenie do rozpočtu Komisia navrhla zvýšenie rozpočtu na priamu 

podporu vybraných športových klubov a na vybrané podujatia v sumách podľa prílohy č. 1 tohto zápisu. Komisia si 

zvýšením rozpočtu pre vybrané športové kluby dala za cieľ zvýšiť počet aktívnych členov v mládežníckych 

kategóriách o 20% v týchto kluboch, v strednodobom horizonte 3 rokov. Komisia navrhuje zachovať rozpočet pre 

oblasť Športové aktivity vo výške 50 000 €. 

 
 

Meno a priezvisko člena komisie 
Hlasovanie 

Zdôvodnenie 
za proti 

zdržal 

sa 

Juraj Fuzák /    

Ing. Jozef Klokner /    

Bc. Martin Královič Neprítomný 

Mgr. Šimon Štefunko Neprítomný 

MUDr. Zuzana Baková, PhD. Neprítomný 

Roman Holekši /    

Ing. Vladimír Gubrický /    

Ing. Miloš Bučka /    

Mgr. Andrej Skala /    

 

Uznesenie č. 1 bolo prijaté.  

 

 

K bodu č. 5 

 

V danom bode nemala Komisia žiadne ďalšie veci k prerokovaniu.  

 

K bodu č. 6 

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

komisie sa uskutoční podľa potrieb Komisie.    

 

 

 

 

 



Zapísal:  

Mgr. Tomáš Budinský, v. r. 

 

Za správnosť: 

Juraj Fuzák, v. r.  

predseda komi sie  

 


