Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 03. 04. 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Informácia o príjmoch SŠZ za december 2018, január 2019,
február 2019 a za rok 2018.
2. Športovec roka 2018 – vyhodnotenie návrhov.
3. Organizačné zabezpečenie 37. ročníka Behu Galantou
4. Analýza rozpočtu za rok 2018 – SŠZ
5. Analýza rozpočtu za rok 2018 - oblasť športu
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 december 2018, január 2019, február 2019 a za
rok 2018.
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – poprosil riaditeľa SŠZ o uvedenie materiálu.
Štefan Varga - informoval prítomných o príjmoch SŠZ za december 2018, január 2019, február
2019 a za rok 2018.
Zoltán Szelle - poprosil riaditeľa SŠZ o informácii o obsadenosti Domu športu.
Štefan Varga- vyťaženosť Domu športu je podobná ako za minulé roky. V prípad záujmu ďalšieho
klubu je možné sa dohodnúť. Stačí ma kontaktovať.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch SŠZ za
december 2018, január 2019, február 2019 a za rok 2018 berie na vedomie.
Bod č. 2) Športovec roka 2018 – vyhodnotenie návrhov.
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – požiadal športového referenta o uvedenie materiálu.
Ing. Tibor Drozd – uviedol predmetný materiál, informoval komisiu ohľadom navrhovaných
športovcov.
Milan Bičan – vyjadril podporu k oceneniu p. Rusnáka a požiadal o informáciu ohľadom o.z.
Capoeira.
Ing. Tibor Drozd – informoval prítomných o činnosti o.z. Capoeira.
Mgr. Juraj Bottka – Sa vyjadril, že mu medzi ocenenými chýbajú Beňuš a ďalšie deti a medzi
trénermi p. Gál a p. Tóth. Ďalej sa vyjadril, že podľa jeho názoru by do budúcnosti bolo treba do
VZN uviesť presnú definíciu úspešného športovca a že športový referent mesta by mohol údaje
o úspešných športovcoch zhromažďovať vo svojej databáze.

Mgr. Andrej Tábori – sa vyjadril, že p. Gál už bol navrhnutý v minulosti, ale odmietol a p. Tóth
už bol ocenený.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že sa rozhodol nominovať za svoj klub tak ak je v dokumentoch a má za
to, že do popredia treba dávať olympijské športy. Navrhol hlasovať o výbere z predložených
trénerov a športovcov do 18 rokov.
S navrhnutým prítomní členovia komisie súhlasili v pomere 5 za a 2 sa zdržali.
Zoltán Szelle – navrhol za trénera roka p. Tibora Jakodu
S navrhnutým prítomní členovia komisie súhlasili v pomere 4 za a 3 sa zdržali.
Zoltán Szelle – otvoril tému návrhu Športovca roka vek do 18 rokov.
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že je dehonestujúce zo strany mesta, že z predstaviteľov tu nikto nie je.
Je tu len športový referent. Dospejeme k tomu, že si do budúcnosti zle nastavíme latku. Športovec
roka musí byť výnimočný športovec. Mne tu chýba, že čo chce mesto. Nie je to len na komisii
športu, že kto bude ocenený. Nie je to systémové. Rád by som sa opýtal predstaviteľov mesta, že
koho by chceli oceniť oni. Koniec koncov nie je povinnosť oceniť športovca roka každý rok. Ďalej
uviedol, že podľa jeho názoru treba dať čas na zbieranie informácií na 3 roky a až potom
vyhodnocovať, lebo nie každý rok dosiahne športovec najlepší výsledok.
Mgr. Andrej Tábori – sa vyjadril, že každý rok sa výsledky menia a mali by sme sa sústrediť na
tohoročné návrhy.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že samozrejme treba oceňovať každý rok. Konkurencia v niektorých
športových odvetviach je neporovnateľná s ostatnými. Jeden rok môže byť športovec najlepší žiak
a na ďalší rok postúpi do dorasteneckej kategórie, kde mu bude trvať niekoľko rokov sa presadiť.
Uviedol, že na začiatku roka komisia odsúhlasila plán na rok 2019, tak by sa mala programu aj
držať.
Mgr. János Marsall - na začiatku roka sme nemysleli, že bude takýto stav v počte navrhovaných.

Zoltán Szelle – navrhol hlasovať za ocenenie športovca roka vek do 18 rokov Mareka Kováča,
Petra Takáča a Thomasa Paula Pačindu.
S navrhnutým prítomní členovia komisie súhlasili v pomere 6 za a 1 sa zdržal.
Bod č. 3) Organizačné zabezpečenie 37. ročníka Behu Galantou
Zoltán Szelle – dal slovo riaditeľovi pretekov Petrovi Tomičovi.
Peter Tomič - informoval prítomných o organizačnom zabezpečení 37. ročníka Behu Galantou.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante Informatívnu správu k
organizačnému zabezpečeniu 37. ročníka Behu Galantou berie na vedomie.
Bod č. 4) Analýza rozpočtu za rok 2018 – SŠZ
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – poprosil riaditeľa SŠZ o uvedenie materiálu.
Štefan Varga - uviedol predmetný materiál.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante analýzu rozpočtu za rok 2018 –
SŠZ berie na vedomie bez pripomienok a navrhuje MsZ na schválenie.

Bod č. 5) Analýza rozpočtu za rok 2018 - oblasť športu
Zoltán Szelle – požiadal športového referenta o uvedenie materiálu.
Ing. Tibor Drozd – uviedol predmetný materiál.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante analýzu rozpočtu za rok 2018 –
oblasť športu berie na vedomie bez pripomienok a navrhuje MsZ na schválenie.
Bod č. 6 ) Rôzne
Zoltán Szelle – otvoril tému ohľadom žiadosti Boxing klubu k finančnej podpore k vydaniu
publikácie pod názvom Spomienky na Galantský box.
Mgr. Juraj Bottka – položil otázku, či o tejto skutočnosti nevedeli, keď podávali žiadosť o dotáciu
na rok 2019. V tomto momente nemáme prostriedky v rozpočte na šport.
Milan Bičan – sa vyjadril, že sa netreba pýtať či vedeli, alebo nevedeli. Box zviditeľnil Galantu.
Skúsme vyriešiť, že odkiaľ sa im dá pomôcť. Celý tento negatívny stav je dôsledkom rozdelenia
boxerských klubov.
Mgr. János Marsall - komisia žiaľ nemá vytvorený rezervný fond.

Zsolt Takáč – peniaze sú rozdané. Žiadosť je adresovaná na OSS tak si myslím, že to musí byť
riešené na tomto oddelení.
Zoltán Szelle – Komisia v tomto momente nedisponuje žiadnymi prostriedkami. Ak by sa
v budúcnosti objavili nejaké peniaze, budeme sa snažiť pomôcť Boxing klubu, ale teraz navrhujem
sa zo žiadosťou obrátiť na OSS.
Zsolt Takáč – otvoril tému k trvaniu zbierania podkladov na oceňovanie športovcov. Navrhol
trvanie zbierania podkladov na tri roky a na konci trojročného cyklu zrealizovať verejné hlasovanie
na stránke mesta a športovcov oceňovať na základe tohto hlasovania.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že stačia dva roky a treba zmeniť aj VZN k oceňovaniu.
Zsolt Takáč – otvoril tému ohľadom zmlúv na dotácie na rok 2019. Vyjadril sa, že zmluva FC
Slovan Galanta, ale aj ostatných klubov sú riešené veľmi nešťastným spôsobom. Ešte sa nestalo, že
dotácie išli až v marci. VZN jasne definuje dokedy sa odovzdáva zúčtovanie dotácie a zmluvy
nekorešpondujú s VZN. V rozpore s VZN je aj obmedzenie použitia dotácie. Treba dať do poriadku
tieto náležitosti. Navrhol odporučiť právnikovi mesta skontrolovať všetky zmluvy určené na dotáciu
a následne zmluvy zoštíhliť a zosúladiť s VZN.
Ing. Tibor Drozd – informoval prítomných, že všetky zmluvy týkajúce sa dotácií boli
skontrolované a schválené právnikom mesta, ktorý sa vyjadril, že sú v súlade s VZN.
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 03.04.2019
Zapísal: Ing. Tibor Drozd

