
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 12.3.2020 

 
Prítomní: Fuzák, Štefunko, Neštický, Ďurková, Krajčo, Farkaš, Ekhardt, Gubrický, Holekši, Bučka, Plesnivá 

Neprítomní: Sládek, Šarmír, Hýbela, Pikna, Hosťovecká 

Ďalší prítomní: Miksádová, Haršányiová 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Prehodnotenie predložených žiadostí o dotácie na rok 2020  

3. Rôzne  

4. Záver  

 

K bodu č. 1 

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

predložil návrh vyššie uvedeného programu rokovania. 

 

Uznesenie č. 1: Program rokovania komisie  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Prehodnotenie predložených žiadostí o dotácie na rok 2020  

3. Rôzne  

4. Záver  

  
 

Meno a priezvisko člena komisie 
Hlasovanie 

Zdôvodnenie 
za proti 

zdržal 

sa 

Juraj Fuzák /    

Mgr. Marek Neštický  /    

PhDr. Katarína Ďurková, PhD.  /    

Bc. Marcel Krajčo /    

Ing. Andrej Farkaš /    

Ing. Vladimír Ekhardt /    

Ing. Richard Sládek neprítomný  

PhDr. Šimon Štefunko /    

Juraj Šarmír neprítomný 

Ing. Vladimír Gubrický /    

Roman Holekši /    

Marián Hýbela  neprítomný 

Mgr. Jozef Pikna neprítomný 

Mgr. Adriana Hosťovecká                neprítomná 

Ing. Miloš Bučka /    

Denisa Plesnivá /    

 

Uznesenie č. 1 bolo schválené. 

 

K bodu č. 2 

Komisia posúdila žiadosti o dotácie v programe č. 10 – Mládež a šport - na rok 2020 pre oblasť Športové aktivity a 

Aktivity mládeže. Po posúdení a preverení žiadostí Komisia navrhla: 

 

1. Podporiť, resp. nepodporiť žiadosti pre oblasť Športové aktivity uvedené v prílohe č. 1 

Uznesenie č. 2 – podporiť, resp. nepodporiť žiadosti uvedené v prílohe č. 1 



 

Meno a priezvisko člena komisie 
Hlasovanie 

Zdôvodnenie 
za proti 

zdržal 

sa 

Juraj Fuzák /    

Mgr. Marek Neštický  /    

PhDr. Katarína Ďurková, PhD.  /    

Bc. Marcel Krajčo /    

Ing. Andrej Farkaš /    

Ing. Vladimír Ekhardt /    

Ing. Richard Sládek neprítomný  

PhDr. Šimon Štefunko /    

Juraj Šarmír neprítomný 

Ing. Vladimír Gubrický /    

Roman Holekši /    

Marián Hýbela  neprítomný 

Mgr. Jozef Pikna neprítomný 

Mgr. Adriana Hosťovecká                neprítomná 

Ing. Miloš Bučka /    

Denisa Plesnivá /    

 Uznesenie č. 2 bolo prijaté. 

 

2. Podporiť, resp. nepodporiť žiadosti pre oblasť Aktivity mládeže uvedené v prílohe č. 2  

Uznesenie č. 3– podporiť, resp. nepodporiť žiadosti uvedené v prílohe č. 2 
 

Meno a priezvisko člena komisie 
Hlasovanie 

Zdôvodnenie 
za proti 

zdržal 

sa 

Juraj Fuzák /    

Mgr. Marek Neštický  /    

PhDr. Katarína Ďurková, PhD.  /    

Bc. Marcel Krajčo /    

Ing. Andrej Farkaš /    

Ing. Vladimír Ekhardt /    

Ing. Richard Sládek neprítomný  

PhDr. Šimon Štefunko /    

Juraj Šarmír neprítomný 

Ing. Vladimír Gubrický /    

Roman Holekši /    

Marián Hýbela  neprítomný 

Mgr. Jozef Pikna neprítomný 

Mgr. Adriana Hosťovecká                neprítomná 

Ing. Miloš Bučka /    

Denisa Plesnivá /    

Uznesenie č. 3 bolo prijaté. 

 

 



K bodu č. 3 

 

Komisia navrhla podporiť aj žiadosť FidKids Trnava – s projektom ročná réžia FidKids a žiadosť TC EMPIRE 

Trnava a.s. s projektom Dajte deti na tenis, s tým, že tieto by boli podporené z prostriedkov, ktoré budú presunuté do 

programu Dotácie – športové aktivity z prostriedkov VMČ centrum, a to v celkovej sume 4.000,- €. V prípade 

presunu týchto finančných prostriedkov bude o týchto žiadostiach komisia hlasovať per rollam.  

 

Zároveň bola znovu prerokovaná žiadosť TC EMPIRE Trnava, a.s., s projektom EMPIRE Slovak Open 2020, ktorý 

sa má konať v máji 2020. Komisia navrhla toto podujatie zaradiť do podujatí v rámci Európskeho mesta športu.  

 

Komisii bol predstavený projekt – medzinárodný futbalový turnaj, ktorý sa uskutoční v dňoch 27. - 30. 8. 2020 za 

účastí prestížnych svetových mládežníckych klubov, kde hlavným organizátorom je FC Spartak a.s. Komisia taktiež 

navrhla toto podujatie zaradiť do podujatí v rámci Európskeho mesta športu 2020.  

 

Členovia komisia sa informovali, aké podujatia budú z položky EMŠ 2020 podporované. Preto navrhli navýšiť 

v rámci aktualizácie rozpočet Európskeho mesta športu 2020 sumou 25.000,- €, z ktorých by vyššie uvedené projekty 

boli podporené.  

 

Počas diskusie členovia komisie vyslovili nesúhlas s konaním Trnava Frisbee Games v priestoroch areálu Slávia 

Trnava, ako aj na udržiavaných trávnatých plochách mesta, ktoré slúžia na futbalové, resp. akékoľvek iné 

organizované zápasy. Tento nesúhlas vyplýva najmä zo zlých skúseností z predchádzajúcich ročníkov tohto 

podujatia, kedy tieto trávnaté plochy ostali poškodené a na určitú dobe nevhodné na trénovanie. Ide najmä o konanie 

Dog Frisbee.  

 

Členovia zároveň požiadali o informáciu, či je možné zisti, aký percentuálny podiel priamych aj nepriamych dotácií 

poskytovaných na šport k celkovému rozpočtu mesta.  

 

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  

 


