Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 04. 06. 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Informácia o príjmoch SŠZ za marec, apríl, máj 2019.
Vyhodnotenie 37. ročníka Behu Galantou
Vyhodnotenie činnosti členov komisie
Informácia o sprievodných športových podujatiach počas GT 2019
Plnenie hospodárskeho a sociálneho programu rozvoja mesta Galanta za rok 2018

6. Rôzne
Otvorenie:
Zoltán Szelle, predseda komisie, privítal na zasadnutí komisie športu, mládeže a telesnej výchovy
MsZ všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.
S navrhnutým programom zasadnutia všetci prítomní členovia komisie súhlasili.
Bod č. 1) Informácia o príjmoch SŠZ za marec, apríl, máj 2019.
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – poprosil riaditeľa SŠZ o uvedenie materiálu.
Štefan Varga - informoval prítomných o príjmoch SŠZ za marec, apríl, 2019. Mesiac máj bol ešte
v dobe konania zasadnutia neuzavretý. Zároveň vyjadril spokojnosť s využitím športovej haly.
Uviedol, že aj v aktuálny týždeň je hala prenajatá Slovenskému zväzu v hádzanej.
Mgr. Juraj Bottka – sa informoval, či by sa plocha s umelou trávou na štadióne nedala využiť
v rámci Interligy, čo by s určitosťou zvýšilo príjem z danej plochy.
Štefan Varga – sa vyjadril, že plocha s umelou trávou je v maximálnej možnej miere využitá
mužstvami FC Slovan Galanta. V momentálnej dobe nie je možné nájsť priestor pre iné aktivity.
Zoltán Szelle - sa vyjadril, že z dôvodu vytvorenia cyklistického chodníka pred futbalovým
štadiónom zanikli parkovacie miesta, ktoré využívali návštevníci štadióna a z tohto dôvodu by bolo
treba znova otvoriť tému rekonštrukcie futbalového štadióna. Uvedený projekt už v minulosti
predložil na komisiu Zsolt Takáč, ale v tej dobe bol zamietnutý.
Štefan Varga- sa vyjadril, že podľa neho je tiež uvedený projekt znovu aktuálny, aj keď podľa jeho
informácií je atletický klub stále proti tejto myšlienke.
Zoltán Szelle - sa vyjadril, že si myslí, že v blízkej budúcnosti je treba sa s riešením parkovania
okolo štadióna intenzívne zaoberať. Treba zmapovať situáciu a zistiť, čo sa dá robiť.
Milan Bičan – sa vyjadril, že ak sa zruší atletická dráha, tá môže v budúcnosti chýbať.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že ak sa má rekonštruovať štadión s predpokladom zrušenia
atletickej dráhy, treba atlétom ponúknuť alternatívu, napríklad na gymnáziu. Keď sa niekomu niečo
berie, tak im treba aj niečo ponúknuť.
Mgr. János Marsall - sa vyjadril, že gymnázium požiadalo o dotáciu na rekonštrukciu betónovej plochy
okolo ktorého je dislokovaná atletická dráha, ale uvedenú dráhu nemá v pláne v súčasnosti opravovať
a v takom stave ako je teraz, je nevyužiteľná na účely atletických pretekov.

Zoltán Szelle – navrhol požiadať Zsolta Takáča o predloženie spomínaného projektu na ďalšiu
komisiu na prerokovanie.

S navrhnutým prítomní členovia komisie jednohlasne súhlasili.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch SŠZ za
marec, apríl 2019 berie na vedomie.
Bod č. 2) Vyhodnotenie 37. ročníka Behu Galantou
Materiál obdržali všetci členovia komisie v tlačenej podobe.
Zoltán Szelle – požiadal Petra Tomiča o uvedenie materiálu.
Peter Tomič – informoval prítomných o priebehu pretekov a o dosiahnutých výsledkoch vo
všetkých kategóriách. Vyjadril poďakovanie všetkým organizátorom za obetavú prácu. Ďalej sa
vyjadril, že na udržanie úrovne pretekov bude treba nájsť v budúcnosti ďalších sponzorov.
Zoltán Szelle – tiež vyjadril svoju vďaku všetkým, čo sa svojou prácou a aktivitou pričinili
k nastoleniu vysokej úrovne pretekov.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante vyhodnotenie 37. ročníka Behu
Galantou berie na vedomie.
Bod č. 3) Vyhodnotenie činnosti členov komisie
Zoltán Szelle – uviedol daný materiál. Konštatoval, že účasť na zasadnutiach bola vysoká
a poďakoval poslancom za prácu v uvedenom období.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante vyhodnotenie činnosti členov
komisie berie na vedomie.
Bod č. 4) Informácia o sprievodných športových podujatiach počas GT 2019
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – požiadal športového referenta o uvedenie materiálu.
Ing. Tibor Drozd – uviedol predmetný materiál.
Milan Bičan – sa vyjadril, že posledné podujatia organizované boxerským klubom veľmi upadli.
Treba sa v budúcnosti zamyslieť nad možnosťou zorganizovať podujatie, kde by sa predstavili len
galantské kluby, ktoré by súperili medzi sebou.
Zsoltán Szelle – sa vyjadril, že v poslednej dobe celoslovensky všetky športy upadajú, čo má
príčinu hlavne v nedostatočnej podpore zo strany štátu. Napríklad v Maďarsku je situácia opačná.
Tam štát vytvára neporovnateľne lepšie podmienky pre športové kluby. Tu je veľmi zle nastavený
systém podpory a galantské kluby môžu byť len rady, že mesto dáva na podporu toľko
prostriedkov.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o sprievodných
športových podujatiach počas GT 2019 berie na vedomie.
Bod č. 5) Plnenie hospodárskeho a sociálneho programu rozvoja mesta Galanta za rok 2018
Zoltán Szelle – požiadal športového referenta o uvedenie materiálu.
Ing. Tibor Drozd – uviedol predmetný materiál.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante Plnenie hospodárskeho
a sociálneho programu rozvoja mesta Galanta za rok 2018 berie na vedomie.

Bod č. 6 ) Rôzne
Zoltán Szelle – otvoril tému ohľadom žiadosti Mestského kolkárskeho klubu o zmenu VZN č.
1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta v znení Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Galanta č. 18/2013.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že ak sa upraví VZN v takomto znení, bude nekontrolovateľné
čerpanie financií zo strany klubov. Zrazu si každý začne kupovať autá a splácať lízingy. Auto sa dá
aj požičať a každý klub má možnosť si zabezpečiť prepravu cez oficiálnych prepravcov.
Peter Tomič – sa vyjadril, že aj z jeho pohľadu je uvedená žiadosť nepriechodná. Treba sa zamerať
na možnosť riešenia prepravy cez sponzorov.
Mgr. János Marsall - doplnil, že prevádzka vozidla nesie v sebe aj ďalšie povinnosti a náklady, ktoré si asi
klub dopredu neuvedomuje.
Ing. Juraj Srnka, PhD. – sa vyjadril, že podľa jeho názoru treba VZN ponechať v podobe ako je

teraz.
Zoltán Szelle – navrhol hlasovanie za ponechanie VZN č. 1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Mesta Galanta v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 18/2013 v súčasnej
podobe.
S navrhnutým prítomní členovia komisie súhlasili v pomere za: 4, zdržal sa:1.
Ing. Tibor Drozd – informoval prítomných o konaní slávnostného odovzdávania ocenení športovca
roka 2018, ktoré sa bude konať 14.06.2019 od 17,00 hod. v Renesančnom kaštieli v Galante, na
ktoré ich zároveň srdečne pozval.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu berie na vedomie.
Predseda komisie záverom poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť. Termín nasledujúceho
zasadnutia sa bude konať v zmysle programu komisie.

Zoltán Szelle
predseda komisie

V Galante 04.06.2019
Zapísal: Ing. Tibor Drozd

