Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy pri MsZ
v Galante
konaného dňa 20.02.2015
Prítomní:
(podľa prezenčnej listiny)
Program:
1) Informácia o príjmoch a výdavkoch za január 2015 – SŠZ
2) Informácia o čerpaní a vyúčtovaní dotácií za rok 2014
3) Rozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na rok 2015 pre oblasť „Rozvoj
športu“
4) Rôzne
Otvorenie
Mgr. Barczi, predseda komisie privítal na zasadnutí všetkých prítomných, primátora mesta
Galanta, pána poslanca Ing. F. Gauliedera, vedúcu Oddelenia školstva, kultúry a športu Mgr.
Barcziovú a pána Štefana Vargu. Členov komisie oboznámil s programom zasadnutia, ktorý
bol jednomyseľne schválený.
1)
Informácia o príjmoch a výdavkoch za január 2015 – SŠZ
P. Vargu prítomných informoval o príjmoch a výdavkoch za mesiac január 2015. Spomenul,
že v mesiaci január boli niektoré zápasy odrieknuté, tak isto ubytovňa nebola plne využitá, čo
predstavuje menšiu stratu v príjmoch, ale predpokladá, že sa v priebehu roku stav zlepší.
Taktiež informoval o dotácií z mesta v roku 2014 - financovali sa najmä opravy – strecha DŠ
nad telocvičňou, ako aj strecha nad šatňami starších a mladších žiakov na štadióne. Viac
opráv bolo uskutočnených v DŠ – šachty, prípojky, výmena dverí pri stolnotenisovom klube
v DŠ, výmena osvetlenia nad ringom, výmena rozvodu elektriny v DŠ a iné drobnosti.
Mgr. Barczi navrhol Š. Vargovi vypracovať štatistiku, koľko hodín trávia kluby
v priestoroch spravovaných SŠZ – v DŠ, ŠH a na štadióne a čo by ich to stálo, keby za tieto
prenájmy museli platiť. Športové kluby vo viacerých iných mestách platia za prenájom,
v Galante tieto priestory majú bezplatne – a to je dobre.
Mgr. Benkovics navrhol, aby v GN bol zverejnený článok o financovaní športu,
o schválených dotáciách v oblasti športu, o nepriamej dotácie vo forme zabezpečenia
tréningového procesu v priestoroch Domu športu, Športovej haly a štadiónu.
Primátor mesta vyjadril svoj názor na danú problematiku a navrhol zorganizovať stretnutie
s predsedami športových klubov.
Mgr. Gál – vyjadril spokojnosť s vyčíslenými položkami príjmov, ako aj s prácou pána
Vargu, ktorý sa snaží opraviť a zveľaďovať mestský majetok.
Ing. Gaulieder sa pýtal pána Vargu, či sú plánované investície, ako sa budú riešiť opravy
a ako sa bude robiť analýza čerpania nepriamych dotácií. Podotkol, že analýza je dôležitá na
poukázanie, ktoré odvetvia športu sa podieľajú najviac na čerpaní nepriamych dotácií a aké sú
možnosti aj pre tie, ktoré nepriame dotácie nečerpajú. Aby bol objektívny prehľad.
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Pán Varga sľúbil urobiť danú analýzu. Plán opráv je pripravený ale každý rok sa objaví
nečakaná havária. Teraz je prioritou výmena okien v ŠH.
Zs. Takáč – kluby by podľa neho nemali pýtať financie len od mesta a čakať, ale aj oni by
mali robiť niečo aktívne preto, aby získali financie aj z iných zdrojov, než len od mesta.
Komisia športu berie na vedomie Informáciu o príjmoch a výdavkoch SŠZ za január 2015.
2)
Informácia o čerpaní a vyúčtovaní dotácií za rok 2014
Mgr. Barcziová informovala prítomných o stave čerpania dotácií na rok 2014. Schválená
výška dotácie na rok 2014 bola 110 000 €, celá dotácia bola vyúčtovaná, len TK Slovan
muselo z dôvodu meškania zúčtovania zaplatiť penále vo výške 20 €.
Komisia športu berie na vedomie Informáciu o čerpaní a vyúčtovaní dotácií za rok 2014.
3)
Rozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na rok 2015 pre oblasť
„Rozvoj športu“
Mgr. Barczi informoval prítomných o zozname žiadostí o dotáciu na rozvoj športu na rok
2015. Do 13. februára 2015 bolo odovzdaných spolu 20 projektov, na ktoré bolo vyčlenených
z rozpočtu 110 000 €. Kluby požadovali spolu na rok 2015 dotáciu od mesta vo výške
188 190 €. Poďakoval OŠkKaŠ za prípravu materiálov, ktorého bolo veľké množstvo. Stručne
uviedol každý projekt, ku ktorým bola otvorená rozprava.
Mgr. Benkovics podotkol, aby hlavným kritériom pri rozdeľovaní dotácii bola systematická
práca s mládežou, koľko detí chodí do klubov, akých súťaží sa zúčastňujú.
Ing. Gaulieder – mesto dotuje kluby podľa svojich možností a kluby by si mali aktívnejšie
hľadať sponzorov. Pýtal sa, prečo FC Slovan v žiadosti o dotácie na rozvoj športu požaduje
50 000 € a v rozpočte mesta má vyčlenenú samostatnú položku 50 000 €.!!!???
Pri tvorbe ďalšieho rozpočtu podá návrh na MsZ, aby čiastka pre FC Slovan nebola vopred
vyčlenená a špecifikovaná.
Mgr. Tábori - táto položka bola už schválená v rozpočte, teda Komisia športu to berie už
ako fixnú časť pre FC Slovan.
Primátor sa vyjadril, že v budúcnosti chce byť pri tvorbe rozpočtu, aby sa takýmto krokom
dalo vyhnúť a dopredu bude vedieť, koľko financií treba dať na šport.
Mgr. Gál uviedol, že pri hlasovaní bude podporovať tie kluby, ktoré majú dlhoročnú tradíciu,
veľa detí a sú aktívni.
Ing. Gaulieder – sa pýtal, či komisia plánuje vytvoriť nejakú rezervu.
Mgr. Benkovics mu odpovedal, že kluby v princípe musia vedieť, čo v priebehu roka budú
robiť a preto nemusí byť ponechaná rezerva. V minulosti bol príklad, že rezerva ponechaná
bola, v minulom roku nie.
Primátor mesta – je toho názoru, aby sa určitá časť z minuloročnej dotácie pre KO Box
(1 400 €) presunula pre BC Tvrdá päsť – taktiež vzorne reprezentujú mesto, ich členovia sú
väčšinou zo sociálne znevýhodneného prostredia a sú to zväčša Galanťania. Treba si pozrieť
výsledky oboch klubov a porovnať ich výsledky.
Mgr. Benkovics poznamenal, že s boxerskými klubmi v meste sú každý rok problémy,
nakoľko je ťažké porovnávať ich na základe dosiahnutých výsledkov.
Primátor mesta vyjadril názor viesť rozhovor so všetkými boxerskými klubmi s cieľom ich
zjednotenie do jedného klubu.
Ohľadne Interligy by očakával ich aktivitu pri spustení projektu Detskej ligy v minifutbale.
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Komisia športu jednohlasne súhlasila s rozdelením čiastky 1400 € v pomere 1: 1 medzi BC
Tvrdá päsť a Boxing clubom Galanta. a taktiež s vytvorením rezervy vo výške 400 €.
Komisia športu návrh rozdelenia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na rok 2015 pre
oblasť „Rozvoj športu“ jednohlasne schválila v zmysle prílohy.
Schválená výška dotácií na rok 2015 – viď príloha
Komisia športu doporučuje Primátorovi jednať s vedením Interligy ohľadne ich
participovania na projekte „Detskej interligy“
4)
Rôzne
Predseda komisie požiadal o informácie ohľadom už konanej akcie Pohár mesta
a pripravovanej akcii Beh Galantou – Beh oslobodenia.
Mgr. Barcziová – dňa 11. apríla 2015 sa uskutoční Beh Galantou spojený s projektom
Oslobodenie mesta pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta Galanta (zodp. pán Šteller).
33. ročník Beh Galantou bude otvorený o 09:30 hod. a skončí okolo 14:00 hod. Projekt
Oslobodenie mesta bude prebiehať od 14:30 hod. Pre spresnenie celej akcie sa uskutoční ešte
jedno stretnutie s pánom Štellerom zo združenia Mor ho, a to dňa 25. marca v Neogotickom
kaštieli, kde sa priebeh akcie spresní.
Mgr. Gál ocenil tieto dve akcie, ktoré pritiahnu nielen športovcov, ale aj širokú verejnosť
a mesto Galanta sa tým zviditeľní.
Zs. Takáč – pripomenul, že na ZŠ SNP plánuje mesto vybudovať pri bežeckej dráhe mobilné
pódium na sedenie pre deti, aby sa pri športových súťažiach konaných na šk. dvore mohli
posadať, bežci mali kam ukladať veci.
Tomič – na Beh Galantou sú prihlásení bežci z celého Slovenska, nielen Galanťania. Spýtal
sa na cyklotrasu v meste a vyjadril žiadosť, aby na MsZ nebola opomenutá výstavba
cyklotrasy.
Zs. Takáč – výzva na cyklotrasy bude, Mesto je pripravené. Navrhol spoluprácu s vedeniami
okolitých obcí, aby sa prepojenie už existujúcich a výstavba navrhovaných cyklotrás podarila.
Primátor mesta – mesto dostalo ponuku na vybudovanie dvoch cyklotrás: Hody – V. Mača
a Hody od futbalového ihriska smerom k Vincovmu lesu.
Ing. Gaulieder – sa spýtal na stav riešenia (či sa uvažovalo už alebo sa v budúcnosti bude
riešiť) cyklotrasy Galanta – Nebojsa a „cyklochodníky“ v meste Galanta.
Primátor mesta – musíme počkať, čo prinesie v frekvencie premávky obchvat Galanta –
Nebojsa a následne by sa mohli pripraviť podklady pre „cyklochodník“
Ing. Gaulieder – ďalej sa pýtal na cyklotrasu k Ranču na Striebornom jazere, nakoľko medzi
rančom a okrajom mesta nie je bezpečné prepojenie a obyvatelia sa tam dostanú
najbezpečnejšie len autami.
Zs. Takáč – pozemky k jazeru sú súkromné
Pán Varga – čaká ho stretnutie s predsedom Slovenského cykloklubu, ktorý ako jediný môže
označovať budúce cyklotrasy na Slovensku. Plánuje sa prepojenie mnohých cyklotrás, ale ak
nie sú vybudované, nemôžu sa prepájať.
Mgr. Gál informoval prítomných o Halových majstrovstvách Západoslovenského kraja, na
ktorých žiaci ZŠ SNP získali niekoľko 1, 2, 3 miest, ako aj na Halových majstrovstvách
Slovenska.
Mgr. Barczi poďakoval za účasť na zasadnutí všetkým prítomným.
V Galante, dňa 23.02.2015
Zapísala: Mgr. Laura Matušová

Mgr. Zsolt Barczi v. r.
predseda komisie
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