Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 27. 01. 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia: 1. Informácia o príjmoch SŠZ za november a december 2019 a celý rok 2019
2. Informácie o čerpaní a vyúčtovaní dotácií za rok 2019
3. Vyhodnotenie výsledkov činnosti ŠK, TJ a OZ za rok 2019 a členské
základne
4. Návrh na pridelenie finančných prostriedkov pre oblasť
„VYDELÁVANIE, VÝCHOVA A ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY“
z rozpočtu mesta na rok 2020
5. Športovec roka 2019 – prerokovanie návrhov
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 a zároveň navrhol hlasovať za
presunutie bodu č.4 a informácie o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta o
zásadách hospodárenia s majetkom mesta na základe žiadosti právneho zástupcu mesta do bodu č.1.
S navrhnutou zmenou programu zasadnutia všetci prítomní členovia komisie súhlasili.
Program zasadnutia:
1. Návrh na pridelenie finančných prostriedkov pre oblasť

„VYDELÁVANIE, VÝCHOVA A ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY“
z rozpočtu mesta na rok 2020
2. Informácia o príjmoch SŠZ za november a december 2019 a celý rok 2019
3. Informácie o čerpaní a vyúčtovaní dotácií za rok 2019
4. Vyhodnotenie výsledkov činnosti ŠK, TJ a OZ za rok 2019 a členské

základne
5. Športovec roka 2019 – prerokovanie návrhov
6. Rôzne

Bod č. 1) Návrh na pridelenie finančných prostriedkov pre oblasť „VYDELÁVANIE,
VÝCHOVA A ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY“
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou okrem žiadosti KO Box Klubu,
ktorá bola predložená na zasadnutie komisie z dôvodu oneskoreného doručenia v tlačenej forme.
Zoltán Szelle – poprosil Mgr. Ivana Szolgu o uvedenie materiálu.
Mgr. Ivan Szolga - informoval prítomných, že žiadna organizácia žiadajúca o dotáciu nemá
podlžnosti voči mestu a organizáciám zriadeným mestom. Zároveň uviedol, že bezúhonnosť
štatutárov organizácií žiadajúcich o dotáciu ešte z administratívnych dôvodov nevedel vykonať.
Ďalej informoval prítomných o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta o
zásadách hospodárenia s majetkom mesta.
Mgr. János Marsall - sa informoval, prečo je v návrhu VZN 500 násobné zvýšenie ceny
nájomného.
Ivan Szolga – sa vyjadril, že cena nájomného vychádza z uznesenia MsZ pre všetky subjekty
a preto sa mesto rozhodlo doplniť VZN o Prílohu č. 2 v ods. 2 za písm. h) dopĺňa písm. i) s textom
,,i) športové aktivity 1 €/m2/rok“.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o doplnení Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Galanta o zásadách hospodárenia s majetkom mesta berie na
vedomie.

Zsolt Takáč – požiadal o vykonanie kontroly splnenia povinností podať informáciu o štatutárnom
zástupcovi do evidencie občianskych združení na MVSR u všetkých žiadateľov o dotáciu.
Mgr. Juraj Bottka – sa informoval, či výzva je len na projekt, alebo na činnosť samotného klubu.
Peter Tomič – sa vyjadril, že na rozdiel od kultúry je výzva na šport aj na činnosť klubov.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že účel dotácie je presne špecifikovaná vo výzve. Požiadal Mgr. Ivana
Szolgu o vykonanie kontroly splnenia povinností podať informáciu o štatutárnom zástupcovi do
evidencie občianskych združení na MVSR u všetkých žiadateľov o dotáciu a uvedený dokument
predložiť na zasadnutie MsZ.
Zoltán Szelle – navrhol pristúpiť k prerozdeľovaniu dotácií. Zároveň informoval prítomných, že
oproti minulému roku nepodali žiadosť o dotáciu MRM Motosport, Aikido klub Galanta,
Cyklistický klub Galanta a KO Box klub podal žiadosť 24.1.2020 čo bolo dva dni po termíne
uzávierky podávania žiadostí.
Mgr. Juraj Bottka – sa informoval, či boli žiadosti z formálneho hľadiska v poriadku.
Ing. Tibor Drozd – sa vyjadril, že okrem KO Box klubu splnili všetci žiadatelia formálne
požiadavky pri predkladaní žiadostí.
Zoltán Szelle – doplnil, že TJ Olympia oproti minulému roku žiadajú na činnosť menej o 2000€.
Ivan Szolga – požiadal predsedu komisie o uvoľnenie z dôvodu zasadania finančnej komisie.
Zoltán Szelle – žiadosti vyhovel
Zsolt Takáč – sa informoval, ako sa rieši FC Slovan Galanta.
Ing. Tibor Drozd – sa vyjadril, že nemá informácie ohľadom vyšetrovania. Je to skôr otázka na
právneho zástupcu mesta.
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že nemieni hlasovať za projekt futbalovej akadémie TJ Hody a dotáciu
pre boxerské kluby treba tiež zvážiť, lebo je veľký rozdiel v počte boxerov v jednotlivých kluboch..
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že sa tiež prikláňa k myšlienke prehodnotenia výšky dotácie pre
boxerské kluby, lebo v KO Box klube je napríklad 50 detí ale v Boxerskom klube Tvrdá päsť sú len
3 čo je veľký rozdiel.
Mgr. Juraj Bottka – navrhol vykonať zo strany členov komisie kontrolu tréningových procesov
v priebehu roka, aby komisia získala reálny prehľad o činnosti dotovaných klubov a ich členskej
základni.
Milan Bičan – sa vyjadril, že zlúčenie boxerských klubov sa rieši už 10 rokov a stále je to
nedoriešené. Je za podporu všetkých klubov.
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že má byť spravodlivosť pri prerozdeľovaní dotácií, aby to bolo
v budúcnosti odôvodniteľné, lebo pri niektorých kluboch je veľmi veľké navýšenie oproti minulým
rokom.
Mgr. Juraj Bottka – navrhol prehodnotiť dotáciu pre TJ Galanta MČ Hody, lebo podľa jeho
informácií je klub v zániku.
Peter Tomič – navrhol v roku 2020 neudeliť dotáciu pre TJ Galanta – MČ Hody z dôvodu
nefunkčnosti klubu a presunúť sumu 2000€ do rezervného fondu.
Zoltán Szelle – navrhol hlasovať za uvedený návrh
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante s výsledok hlasovania 5x za, 2x
proti súhlasí s návrhom neudeliť v roku 2020 dotáciu pre TJ Galanta MČ Hody a zároveň
presúva sumu 2000€ do rezervného fondu komisie.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že podľa jeho názoru má Dogdancing klun Slovakia a Miestny
kynologický klub Hody skoro identický program v žiadosti.
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že podľa neho program Dogdancing Club Slovakia nemá nič spoločné
s rozvojom športu a ich žiadosť nepatrí do témy rozvoja telovýchovy, ale keďže je výška dotácie
oproti ostatným klubom oveľa nižšia je to odôvodniteľné.

Mgr. Juraj Bottka – navrhol hlasovať za rozdelenie dotácie vo výške 100 000 € pre FC Slovan
Galanta 60 000€ na mužov a 40 000€ na mládež, pričom v zmluve o dotácii má byť celková suma
rozpísaná na dve časti a časť 40 000€ výlučne použitá na zvýšenie kvality trénovania mládeže
a licencií mládežníckych trénerov.
Zoltán Szelle – navrhol hlasovať o uvedenom návrhu.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednohlasne súhlasí s návrhom za
rozdelenie dotácie FC Slovan Galanta nasledovne 60 000€ na mužov a 40 000€ na mládež,
pričom v zmluve o dotácii bude celková suma rozpísaná na dve časti a časť 40 000€ výlučne
použitá na zvýšenie kvality trénovania mládeže a licencií mládežníckych trénerov.
Následne Komisia ŠMaTV rozdelila dotácie podľa tabuľky, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednomyseľne o d p o r ú č a
MsZ schváliť návrh rozdelenia dotácií v zmysle tabuľky, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Bod č. 2) . Informácia o príjmoch SŠZ za november a december 2019 a celý rok 2019
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – poprosil riaditeľa SŠZ o uvedenie materiálu.
Štefan Varga - informoval prítomných o príjmoch SŠZ za november a december 2019 a celý rok
2019.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch SŠZ za
november a december 2019 a celý rok 2019 berie na vedomie.
Bod č. 3) Informácie o čerpaní a vyúčtovaní dotácií za rok 2019
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – dal slovo športovému referentovi mesta.
Ing. Tibor Drozd – uviedol predmetný materiál, informovala komisiu o vyúčtovaní jednotlivých
športových kluboch, telovýchovných jednotách a občianskych združeniach, ktoré vyúčtovali včas
a správne, i o tých ktoré vyúčtovali nesprávne alebo neskoro. Klub, ktorý nevyúčtoval dotáciu do
31.12.2019 z roku 2019 je Aikido klub Galanta, jedná sa o dotáciu na činnosť, vo výške 1200 €,
ktorú mali zúčtovať do 31.10.2019. OZ bolo opakovane vyzvané k zúčtovaniu dotácie. Predseda
klubu sľúbil vyúčtovanie dotácie do konca roku 2019, ktoré sa ale uskutočnilo až 22.1.2020.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o čerpaní a vyúčtovaní
dotácií za rok 2019 berie na vedomie.
Bod č. 4) Vyhodnotenie výsledkov činnosti ŠK, TJ a OZ za rok 2019 a členské základne
Materiál obdržali všetci členovia komisie.
Zoltán Szelle – dal slovo športovému referentovi mesta.
Ing. Tibor Drozd – informovala prítomných o činnosti ŠK, TJ a OZ za rok 2019 a o členských
základniach klubov.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante Informatívnu správu o výsledkov
činnosti ŠK, TJ a OZ za rok 2019 a členské základne berie na vedomie.

Bod č. 5) Športovec roka 2019 – prerokovanie návrhov
Materiál obdržali všetci členovia komisie.
Zoltán Szelle – požiadal športového referenta o uvedenie materiálu.
Ing. Tibor Drozd – uviedol predmetný materiál, informoval komisiu ohľadom navrhovaných
športovcov.
Zoltán Szelle –Navrhol hlasovať o výbere z predložených trénerov a športovcov.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednohlasne odporúča oceniť
nasledovných športovcov:
a) Športovec roka vek do 18 rokov: Eszter Szőcs, Karol Kim
b) Športovec roka vek nad 18 rokov: Andrej Csemez, Klaudia Pivková
c) Športový kolektív roka: Stolnotenisový oddiel T. J. ”G A S T O” Galanta Muži,
Gymnastický oddiel Galanta
d) Tréner roka: Tomáš Kovács, Tereza Tóthová
Bod č. 6) Rôzne
Zoltán Szelle – dal slovo športovému referentovi mesta.
Ing. Tibor Drozd – informovala prítomných ohľadom podpisu memoranda medzi mestom
Galanta, Nadáciou JOJ a Footballandia o.z. o organizácii krajského kola Floorball SK Ligy 2020.
Predseda komisie záverom poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť. Termín nasledujúceho
zasadnutia sa bude konať v zmysle programu komisie.
Príloha: Návrh Komisie športu, mládeže a TV na rozdelenie dotácií na rozvoj športu
na rok 2020

Zoltán Szelle v.r.
predseda komisie

V Galante 28.01.2020
Zapísal: Ing. Tibor Drozd

Príloha č.1
Návrh Komisie športu, mládeže a TV na rozdelenie dotácií na rozvoj športu
na rok 2020
Termín uzávierky prijímania žiadostí určený výzvou 22.01.2020

Rozpočet v €

220 000

Navrhnutá
výška dotácie
na rok 2020
v€

P. č.

Názov zariadenia

Názov projektu

Miesto a termín začatia
a ukončenia realizácie

1

Mestský kolkársky klub
Slovan Galanta

Dotácia na činnosť MKK
Slovan Galanta v roku
2020

Galanta 1.1.2020 -31.12.2020

11 000

2

BC "TVRDÁ PÄSŤ" Galanta

Box Galanta

Galanta 1.1.2020 -31.12.2020

2 000

3

Paintball, airsoft klub
Galanta

Príprava na Slovenskú
paintballovú ligu

Paintballové ihrisko Galanta
5.1.2020 – 31.12.2020

2 000

4

Hanza Galanta

Hokej a hokejbal a
bedminton 2020

Hokejbal.ihrisko ZŠ Sever GA,
1.1.2020 – 31.12.2020

1 200

5

Gymnázium s VJM Galanta

Dotácia plavárne

Plaváreň 1.1.2020 - 31.12.2020

3 000

6

Boxing club Galanta

Rozvoj boxerských a
kickboxerských športov v
meste Galanta

Galanta 1.1.2020 - 31.12.2020

4 500

Box

/2 000/

Kickbox

/2 500/

7

Miestna akčná skupina
Galanta

Cykloaktivity v našom
meste

Galanta, 1.1.2020 – 31.12. 2020

2 200

8

FC SLOVAN Galanta

Výchova futbalovej
mládeže 2020

Galanta, 1.1.2020 - 31.12.2020

100 000

Muži

/60 000/

Mládež

/40 000/

9

BASKETBALOVÝ KLUB
JUNIOR GALANTA

Rozvíjanie basketbalových
zručností detí a mládeže

Galanta, 1.1. 2020 - 31.12.2020

5 000

10

FOOTBALLANDIA

"Zdravá Galanta"

Galanta 1.2. 2020 - 30.11.2020

9 000

11

Športový klub ARKÁDIA
GALANTA

Činnosť ŠK ARKÁDIA
GALANTA 2020

1.1. 2020 - 31.12.2020 SR a
zahraničie

29 500

12

Judo

/15 000/

Karate

/8 500/

Gymnastika

/6 000/

Športový klub ARKÁDIA
GALANTA

Memoriál Juraja Gyeváta v 12.09.2020 Športcentrum Arkádia
Galanta
silovom dvojboji

1 000

13

Telovýchovná jednota
Olympia GALANTA

Rozvoj pohybovo nadanej
mládeže v atletike

14

Modelársky klub "Delfín"
Galanta

Rozvoj modelárskych
aktivít

Galanta 1.1.2020 - 31.12.2020

800

15

OZ Feedrový klub Galanta

Podpora OZ Feedrový
klub Galanta - sezóna
2020

Galanta, 1.1.2020 - 31.10.2020

500

16

Klub priateľov turistiky

Dotácia na činnosť
a na 14. ročník Klubovej
kolkárskej ligy

Galanta, 01.01.2020 - 31.12.2020

500

17

TJ Galanta – MČ Hody

Športovanie obyvateľov
MČ Hody

MČ Hody, 01.01.2020 31.12.2020

0

18

Stolnotenisový oddiel T. J.
”G A S T O” Galanta

Zvýšenie kvality hry
súťažných družstiev,
reprezentácia mesta

Galanta, 1.1. 2020 - 31.12.2020

13 500

19

GALANTSKÁ INTERLIGA

Galantská Interliga 2020

SOŠT Galanta 4.5.2020 21.11.2020

5 000

Ranč na striebornom jazere,
Galanta 1.1.2020 – 31.12.2020

1 000

Tenisové kurty Slovan Galanta
1.1.2020 – 31.12.2020

6 000

RANČ NA
STRIEBORNOM JAZERE
GA, WESTERNOVÉ
PRETEKY
Rozvoj a podpora
športových aktivít
mládeže. Hladanie
tenisových talentov

Galanta

1.1.2020 - 31.12.2020

5 000

20

Branislav Šablatúra

21

Tenisový klub Slovan
Galanta

22

Miestny kynologický klub
Hody

Činnosť MKK Hody v roku
2020

Galanta, 1.1.2020 - 31.12.2020

1 000

23

Dogdancing Club Slovakia

Dogdancing v Galante

Galanta 1.1.2020 - 31.12.2020

800

24

KO Box Club Galanta

Športové podujatia v
Galante 2020

1.1. – 31.12. 2020 Galanta

11 000

25

CAPOEIRA GALANTA

CAPOEIRA GALANTA

Galanta, 1.1.2020 - 31.12.2020

2 500

Spolu rozdelené

218 000

Rezerva

2 000

V Galante 27.01.2020

