
Z á p i s 

z rokovania Komisie sociálnych vecí a zdravia MZ v Trnave zo dňa 25.02.2020 

Prítomní:  

PhDr. Eva Nemčovská, PhD. MPH., MUDr. Branislav Kramár, Ing. Juraj Novota, Doc. PhDr. 

Nadežda Kovalčíková, Martina Šarvaicová, Mgr. Juraj Štofej, PhD, Mgr. Michal Rafajdus, 

Ivana Jankechová, Mgr. Andrea Holická  

Ospravedlnení:   

MUDr. Štefan Krištofík, MPH., Mgr. Ľubica Horváthová, Mgr. Ingrid Huňavá 

Hostia:    

Mgr. Michal Lipovský 

 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Rozdelenie dotácií z oblasti „Prorodinne orientované mesto“, „Charita“ a 

„Zdravotne znevýhodnení“ 

3. Návrh novelizácie VZN č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta Trnava 

4. Rôzne, diskusia 

5. Záver  

 

K bodu č. 1:  

 

Zasadnutie Komisie sociálnych vecí a zdravia otvorila a viedla predsedníčka komisie – PhDr. 

Eva Nemčovská, PhD., MPH., ktorá privítala členov komisie a hosťa pána Mgr. Michala 

Lipovského z centra pomoci pre rodinu. Predsedníčka komisie sociálnych vecí a zdravia pani 

PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH., navrhla program zasadnutia, s ktorým prítomní súhlasili. 

Uviedla, že ide o posledné prerozdeľovanie dotácií z troch oblastí a to konkrétne z oblasti 

„Prorodinne orientované mesto“, „Charita“ a „Zdravotne znevýhodnení“ a od ďalšieho roka 

budú uvedené tri oblasti zlúčené do jednej „sociálnej oblasti.“ 

 

K bodu č. 2:  

 

Predsedníčka komisie PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH., postupne predstavila 

jednotlivé žiadosti o dotácie, zámery a ciele predložených návrhov. Následne členovia komisie 

prerokovávali predložené žiadosti z oblastí „Prorodinne orientované mesto“, „Charita“ a 

„Zdravotne znevýhodnení“ podľa špecifických kritérií v zmysle schváleného VZN č. 482, 

ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava.  

Dotácie v oblasti „Prorodinne orientované“ mesto boli rozdelené v celkovej sume 

1000,-eur (bližšie v priloženej tabuľke), hlasovanie bolo nasledovné: 

  



Meno a priezvisko člena komisie  
  

Hlasovanie  Zdôvodnenie  

za  proti  zdržal 
sa  

PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH.,  X    

MUDr. Branislav Kramár          X     

MUDr. Štefan Krištofík, MPH             ospravedlnená neúčasť 

Ing. Juraj Novota         X       

Mgr. Ľubica Horváthová,      ospravedlnená neúčasť 

Doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková X      

Martina Šarvaicová,      v čase hlasovania už 
neprítomná 

Mgr. Juraj Štofej, PhD X      

Mgr. Michal Rafajdus X       

 

Dotácie v oblasti „Charita“ boli rozdelené v celkovej sume 1050,-eur (bližšie v priloženej 

tabuľke), hlasovanie v oblasti charita bolo nasledovné:  

Meno a priezvisko člena komisie  
  

Hlasovanie  Zdôvodnenie  

za  proti  zdržal 
sa  

PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH.,  X    

MUDr. Branislav Kramár          X     

MUDr. Štefan Krištofík, MPH             ospravedlnená neúčasť 

Ing. Juraj Novota         X       

Mgr. Ľubica Horváthová,      ospravedlnená neúčasť 

Doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková X      

Martina Šarvaicová,       v čase hlasovania už 
neprítomná 

Mgr. Juraj Štofej, PhD X      

Mgr. Michal Rafajdus X       

 

Dotácie v oblasti „Zdravotne znevýhodnení“ boli rozdelené v celkovej sume 2000,-eur 

(bližšie v priloženej tabuľke), hlasovanie bolo nasledovné:  

Meno a priezvisko člena komisie  
  

Hlasovanie  Zdôvodnenie  

za  proti  zdržal 
sa  

PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH.,  X    

MUDr. Branislav Kramár  X    

MUDr. Štefan Krištofík, MPH       ospravedlnená neúčasť 

Ing. Juraj Novota  X       

Mgr. Ľubica Horváthová,      ospravedlnená neúčasť 

Doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková X      

Martina Šarvaicová,       v čase hlasovania už 
neprítomná 

Mgr. Juraj Štofej, PhD X      

Mgr. Michal Rafajdus X       

 

  



K bodu č. 3: 
 

Tretím bodom stretnutia bolo pripomienkovanie návrhu novelizácie VZN č. 482, ktorým 

sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava 

Na základe interného návrhu novelizácie Predsedníčka komisie PhDr. Eva 

Nemčovská, PhD., MPH., členom komisie priblížila zmeny vo VZN, ktorým sa určuje metodika 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava. Upriamila pozornosť na Čl.3 ods.1 s názvom 

Žiadosť o dotáciu, kde je uvedené, že „žiadosť o dotácie predkladá žiadateľ elektronicky 

prostredníctvom elektronického systému mesta“ a Čl. 3 ods. 2, kde je zadefinované, že 

„žiadosti o dotácie je možné predkladať priebežne, pričom do prvého kola budú zaradené 

žiadosti zaregistrované v systéme dotácií do 31.08. predchádzajúceho roku.“  

Ďalšou novelou VZN oproti predchádzajúcemu VZN č. 482, na ktorú predsedníčka 
komisie upriamila pozornosť je Čl. 3 ods. 7, kde je uvedené, že „Mesto Trnava poskytne 
dotáciu maximálne do výšky 80 % z celkových nákladov žiadosti.“ 

Posledná zmena týkajúca sa VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta Trnava je uvedená v Čl. 6 ods. 2 – Zúčtovanie dotácií, kde je „príjemca 
povinný 

a) najneskôr do konca kalendárneho roka vyčerpať poskytnuté finančné prostriedky, 
b) predložiť zúčtovanie poskytnutej dotácie na aktivity zrealizované a ukončené 

• od januára do októbra kalendárneho roka do 30.11. kalendárneho roka, 

• v novembri a decembri kalendárneho roka do 15.1. nasledujúceho roka.“ 
 

Predsedníčka komisie PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH., členov komisie vyzvala, 
aby k vyššie uvedeným zmenám zahlasovali. Hlasovanie bolo nasledovné: 

Meno a priezvisko člena komisie  
  

Hlasovanie  Zdôvodnenie  

za  proti  zdržal 
sa  

PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH.,  X    

MUDr. Branislav Kramár  X    

MUDr. Štefan Krištofík, MPH       ospravedlnená neúčasť 

Ing. Juraj Novota  X       

Mgr. Ľubica Horváthová,      ospravedlnená neúčasť 

Doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková X      

Martina Šarvaicová,       v čase hlasovania už 
neprítomná 

Mgr. Juraj Štofej, PhD X      

Mgr. Michal Rafajdus X       

 

K bodu č. 4: 

V prípade ďalšieho bodu zasadnutia predsedníčka komisie PhDr. Eva Nemčovská, 

PhD., MPH diskutovala s členmi komisie ohľadne žiadosti v ktorých si žiadatelia žiadali 

prenájom miestností. 

Z oblasti „Charita“ v prípade projektu zameraného na Tvorbu nepoznaných detí 

a mladých ľudí 10.ročník (TND) – žiadateľ Spojená škola, Čajkovského 50, Trnava, Komisia 

sociálnych vecí a zdravia odporúča, aby žiadateľ zaslal žiadosť adresovanú na kanceláriu 

viceprimátorov ohľadom odpustenia prenájmu kina Hviezda na realizáciu projektu. 

Predsedníčka Komisie sociálnych vecí a zdravia spoločne s jej členmi navrhuje aj v 

prípade oblasti „Prorodinne orientované mesto“ a projektu zameraného na Záujmové krúžky 



a celoročnú činnosť realizovaného Spoločenstvom Tulipánci zaslať žiadosť adresovanú na 

vedúceho odboru školstva, mládeže a športu mesta Trnava pána Mgr. Špernogu o odpustenie 

poplatku za telocvičňu na realizáciu projektu. Rovnako v danej oblasti pri Poradensko-

rehabilitačnom centre sluchovo postihnutých Trnavského kraja Komisia sociálnych vecí 

a zdravia ponúka pri oboch projektoch možnosť zaslať žiadosť adresovanú na Kanceláriu 

primátora ohľadom jednorazového zapožičania miestnosti na Radnici, ohľadom zrealizovania 

ich projektov. 

 

NÁVRH Z OBLASTI ŽIADOSTI O DOTÁCIE 

• Komisia sociálnych vecí a zdravia požaduje vysvetlenie pojmu „odmena štatutára“, 

ktorý je zahrnutý v neoprávnených výdavkoch nachádzajúcich sa prílohe VZN, ktorým 

sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava.  

• Komisia spoločne s predsedníčkou PhDr. Evou Nemčovskou, PhD., MPH., navrhujú, 

aby štatutár organizácie, ktorá žiada mesto Trnava priznanú dotáciu nemohol použiť 

na odmenu štatutára, avšak v prípade ak má uvedený štatutár organizácie lektorský 

kurz a vykonáva lektorskú činnosť, tak môžu byť mzdové náklady použité na túto 

činnosť. 

• V prípade prílohy číslo 5, kde sa popisujú „Špecifické kritériá pre poskytovanie dotácií 

z rozpočtu mesta Trnava na projekty v sociálnej oblasti“, žiada komisia sociálnych vecí 

a zdravia v bode 7. – oprávnené výdavky, uviesť pri bodoch týkajúcich sa „dopravy 

a cestovného“, ale aj „ubytovania“ nasledovnú zmenu. Výdavky na uvedené sa budú 

môcť použiť výlučne len pre občanov s trvalým pobytom v meste Trnava.  

 

K bodu č. 5 

Predsedníčka komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila rokovanie. Ďalší 

termín zasadnutia komisie nebol stanovený, schválenie dodatočných materiálov sa uskutoční 

formou per-rollam a následne podľa potreby.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                               PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH. v.r. 

                                                                                                   predsedníčka komisie  

 

 

 

Zápis vyhotovila: Mgr. Andrea Holická, sekretár komisie 

 

V Trnave, dňa 03.03.2020 


