
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 12.9.2018 

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

Ospravedlnení: Baková, Královič 

Ďalší prítomní: Miksádová, Haršányiová, Komorníková, Černý, Kormaňák, Ďugová, Zima 

 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie  

2. Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2019 

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. Ospravedlnená 

PhDr. Šimon Štefunko  /    

Ing. Jozef Klokner  /    

Bc. Martin Královič Ospravedlnený 

Mgr. Andrej Skala /    

Roman Holekši /    

Ing. Miloš Bučka /    

Ing. Vladimír Gubrický  /    

 

Program bol schválený. 

 

 

K bodu č. 2 

 

Komisia posúdila žiadosti o dotácie v programe č. 10 – Mládež a šport - na rok 2019 pre oblasť Športové aktivity a 

Aktivity mládeže. Po posúdení a preverení žiadostí Komisia navrhla: 

 

1. Dve žiadosti za oblasť Aktivity mládeže (Communium basilica a Centrum pomoci pre rodinu) a štyri žiadosti 

za oblasť Športové aktivity (príloha č. 2 tohto zápisu) neposudzovať medzi Ostatnými dotáciami 

predkladanými k 31.8.2018, ale presunúť ich medzi dotácie, ktoré budú posudzované na jar 2019. 

 

2. Komisia navrhla znížiť rozpočet na priamu podporu vybraných športových klubov a na vybrané podujatia na 

sumu 285 000 € (prílohy č. 2 tohto zápisu).  

 

3. Komisia navrhuje zvýšiť rozpočet pre oblasť Športové aktivity na sumu 65 000 € (dotácie). 

 

4. Komisia navrhuje zamietnuť žiadosti o dotácie v programe č. 10 podľa prílohy č. 3 tohto zápisu. 

 

 

 



 

Meno a priezvisko člena komisie 
Hlasovanie 

Zdôvodnenie 
za proti 

zdržal 

sa 

Juraj Fuzák /    

Ing. Jozef Klokner /    

Bc. Martin Královič Neprítomný 

PhDr. 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. 3 

 

Na zasadnutí komisie vystúpil zástupca klubu FC Spartak Trnava pán Marián Černý, ktorý požiadal o vyjadrenie, kedy 

bude vyhotovená umelá tráva a dvojihrisko na Slávii v Trnave, nakoľko peniaze na tento projekt sú viazané do konca 

septembra 2018. Pánovi Černému bolo oznámené, že bližšie informácie ohľadom tohto projektu budú vyžiadané 

z Odboru investičnej výstavby MsÚ v Trnave, taktiež mu bolo oznámené, že bude potrebné požiadať SFZ o predĺženie 

tejto lehoty do konca roka 2018. 

 

Zástupcovia SSC Spartak Trnava (Speed Skating Club Spartak Trnava) pán Kormaňák, pani Ďugová a pán Zima 

oboznámili prítomných o činnosti ich klubu, najmä však o škole korčuľovania ako voľnočasovej aktivite detí. V rámci 

týchto aktivít a tréningov predniesli požiadavku na plochu počas tréningov, ktorá by predstavovala 8 hodín plochy pre 

deti doobeda, poobede 2 hodiny na tréning a prísľub 2 hodín na hlavnej ploche MZŠ. P. Kormaňákovi bolo oznámené, 

že v tejto záležitosti je potrebné sa obrátiť na správcu zimného štadióna SKaŠZ. 

 

Pán Kormaňák zároveň oznámil, že v areáli pri ZŠ Spartakovská je plánovaný nový športový areál, v rámci ktorého 

má byť na plánovanom ihrisku 6 dráhový tartanový ovál na atletiku. Podľa neho je takýto ovál zbytočný, preto apeloval 

na členov komisie, aby tomuto zámeru zabránili a pozmenili ho tak, že sa namiesto 2 dráh na atletiku vybudujú 2 

betónové dráhy pre korčuliarov, pričom tento priestor by bol verejnosti prístupný do neskorých večerných hodín. 

Pánovi Kormaňákovi bolo oznámené, že ohľadom tohto projektu je potrebné komunikovať s p. Gunišom – vedúcim 

Odboru územného rozvoja a koncepcií a s p. riaditeľkou tejto ZŠ.  

 

K bodu č. 4 

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

komisie sa uskutoční podľa potrieb Komisie.    

 

 

 

 

 

Zapísal:  

Ing. Ľubica Miksádová – v.r. 

 

Za správnosť: 

Juraj Fuzák – v.r. 

predseda komisie  

 

 


