Zápisnica
z hlasovania PER ROLLAM Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 12. 02. 2021

Program zasadnutia:
1. Informácia o príjmoch SŠZ za október, november, december 2020 a celý rok 2020
2. Informácie o čerpaní a vyúčtovaní dotácií za rok 2020
3 Vyhodnotenie výsledkov činnosti ŠK, TJ a OZ za rok 2020 a členské základne
4. Návrh na pridelenie finančných prostriedkov pre oblasť „Rozvoj telesnej kultúry“
z rozpočtu mesta na rok 2021
5. Športovec roka 2020 – prerokovanie výzvy
6. Rôzne
Zoltán Szelle, predseda komisie požiadal členov komisie v zmysle uznesenia č. 253-Z/2020 zo dňa
11.6.2020 o zaslanie vyjadrení per rollam najneskôr 12.2.2021 do 15:00 hod.
1. Informácia o príjmoch SŠZ za október, november, december 2020 a celý rok 2020.
- bez pripomienok
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch SŠZ za október,
november a december 2020 a celý rok 2020 berie na vedomie v pomere 6x za, 1x nehlasoval.
2. Informácie o čerpaní a vyúčtovaní dotácií za rok 2020.
Mgr. Juraj Bottka - Niektoré kluby nezúčtovali dotáciu 31.12.2020 Aké budú ďalšie opatrenie
voči klubom, ktoré nezúčtovali v danom termíne? Kluby mali v žiadostiach organizovanie turnajov,
ako je možné, že zúčtovali celú dotáciu a počas pandémie, ktorá trvá takmer rok? Prosím o
kontrolu poskytnutých dotácií hlavným kontrolórom.
Peter Tomič - Neplnenie vyúčtovania niektorých klubov treba sankcionovať a vyvodiť dôsledky
pre čerpanie na rok 2021.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o čerpaní a vyúčtovaní
dotácií za rok 2020 neberie na vedomie v pomere 3x za, 2x proti, 1x zdržal sa, 1x nehlasoval.
3. Vyhodnotenie výsledkov činnosti ŠK, TJ a OZ za rok 2020 a členské základne.
- bez pripomienok
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante Informatívnu správu o výsledkov
činnosti ŠK, TJ a OZ za rok 2020 a členské základne berie na vedomie v pomere 4x za, 2x zdržal
sa, 1x nehlasoval.

4. Návrh na pridelenie finančných prostriedkov pre oblasť„ Rozvoj telesnej kultúry“ z rozpočtu
mesta na rok 2021.

Mgr. Juraj Bottka – Navrhol: Mestský kolkársky klub znížiť z 10000€ na 9000€, BK Junior
Galanta znížiť zo 4300€ na 4000€, ŠK Arkádia znížiť z 25000€ na 20000€, MK Delfín znížiť zo
700€ na 500€, Footballandia znížiť z 8000€ na 4000€, Dogdancing Club Slovakia znížiť zo 700€ na
400€, Tenisový klub Galanta zvýšiť z 5500€ na 15000€( Organizovali 2 veľké turnaje pre deti), OZ
Capoeira Galanta zvýšiť z 1 000€ na 3 000€ ( mali aj ocenenie športovec roka a aktívne pracujú),
Miestná akčná skupina Galanta zvýšiť z 1 800€ na 1 900€( aktívne oz), FC Slovan Galanta ?
(nezúčtovali dotáciu), Branislav Šablatúra ? (aká je to aktivita v prospech pre našich obyvateľov?),
Klub priateľov turistiky zvýšiť zo 400€ na 500€, Galantská interliga zvýšiť z 2000€ na 4000€, KO
Box Club Galanta ? (nezúčtovali dotáciu), RC Bambulkovo zvýšiť z 1200€ na 3000€.
Zsolt Takáč -– Navrhol: Footballandia znížiť z 8000€ na 4000€, Gasto Galanta zvýšiť z 12 000€
na 13 500€, Galantská Interliga zvýšiť z 2000€ na 3000€, V - Kings zvýšiť z 0 na 500€, Biliardový
klub Galanta zvýšiť z 0 na 500€, OZ Cykloklub Galanta zvýšiť z 0 na 500€.
Volal som s Robom Hupkom, podľa jeho slov oni dotáciu 90.000 za minulý rok majú vyúčtovanú,
iba tých 32.000 zatiaľ nie keďže sa to týkalo dlžoby z roku 2019, kde sa účtovne rok kontroluje na
polícii. Preto si myslím, že klub ak vyúčtoval rok 2020 malo by to byť uznané. Tie predošlé
doplatky sa netýkali nového vedenia a ani vyúčtovania z roku 2020.
Milan Bičan - – Navrhol: BC Tvrdá päsť Galanta znížiť z 2000€ na 1000€, BK Junior Galanta znížiť zo
4300€ na 2300€, Footballandia znížiť z 8000€ na 4000€, Dogdancing klub Slovakia znížiť zo 700€ na 500€,
Gasto Galanta zvýšiť z 12 000€ na 13 200€, Boxing club Galanta zvýšiť zo 4000€ na 5000€, FC Slovan
Galanta zvýšiť zo 100 000€ na 110 000€, KO Box Club Galanta znížiť z 10 000€ na 5 000€,
Zoltán Szelle - – Navrhol: Mestský kolkársky klub znížiť z 10000€ na 9000€, BC Tvrdá päsť znížiť z
2000€ na 1500€, BK Junior Galanta znížiť zo 4300€ na 4000€, Footballandia znížiť z 8000€ na 6000€,
Dogdancing Club Slovakia znížiť zo 700€ na 500€, Miestny kynologický klub znížiť zo 700€ na 500€,
4200€ ponechať v rezerve.
Juraj Bottka, FC Slovan nemohol zúčtovať dotáciu, nakoľko musel odovzdať účtovné podklady na políciu
kvôli vyšetrovaniu. Neviem prečo si sa nespýtal prezidenta klubu p. Hupku, poskytne Ti presné info.
Budeme ich kôli tomu trestať? KO Box club - zúčtovali dotáciu, nie na čas a dostali pokutu, pravidelne
trénujú s veľkým množstvom detí, takže ja osobne nevidím problém Tenisový klub - zorganizovali 2
podujatia lebo mohli, ostatným klubom to nedovolila pandemická situácia. /napr. judo a karate nemohli
zorganizovať 24.ročník pretekov/ OZ Capoeira - trénovali v Arkádii, ale už asi rok tu nie sú. Mám
informáciu, že v Galante majú tréningy 2 x do týždňa, šport ktorý nemá na Slovensku širokú základňu.
Branislav Šablatúra - organizuje niekoľko nádherných podujatí, učí deti k láske k zvieratám. Podľa mňa toto
je prínos. A taktiež organizuje množstvo letných táborov. Galantská interliga - počet mužstiev neustále klesá,
veľa mužstiev mimo Galanty. Footballandia - veľké množstvo detí a to nielen v letnom tábore, ale aj florbal
FBK Galanta United. ŠK Arkádia - asi 200 detí judo, karate a gymnastika, ja som navrhol zníženie z 27440
na 25000. Tvoj návrh je podľa mňa veľký skok. Ale vec názoru.
Peter Tomič, nakoľko si hlasoval proti, očakával som Tvoj návrh.

Peter Tomič - chcel som si počkať na Tvoje vysvetlenia Zoli k niektorým klubom a tak isto Juraj mal
dobré postrehy, tak návrh úpravy je len minimálny. Navrhol: Mestský kolkársky klub znížiť z 10000€
na 9000€, BC Tvrdá päsť znížit z 2000€ na 1500€, BK Junior Galanta znížiť zo 4300€ na 4000€,
Footballandia znížiť z 8000€ na 6000€, Dogdancing Club Slovakia znížiť zo 700€ na 500€, Miestný
kynologický klub znížiť zo 700€ na 500€, 4200€ ponechať v rezerve.
Mgr. Juraj Bottka - FC Slovan - dali žiadosť o predĺženie obdobia zúčtovania? Ak áno je to v
poriadku. Už minule boli porušené pravidla a opäť sa poskytla dotácia. Hrám futbal ale mám
rovnaký meter na všetkých !
KO BOX - nespochybňujem prácu Tomiho, lebo je TOP. Dal žiadosť na neskoršie zúčtovanie ?
Zaplatil sankciu za neskoré zúčtovanie ? Ak áno je to v poriadku !
OZ Capoeira - boli ocenení, majú výsledky, majú dobrú základňu! Trvám na svojom návrhu

p. Šablatura- to je krásne, že učí deti k láske zvieratám , za ktoré si na podujatiach rodičia zaplatia a
my dáme dotáciu. Tak nech obyvateľ GA má zľavu s dieťaťom ! Potom beriem !
GA interliga - je tu mnoho ľudí v strednom veku, ktorí to robia s nadšením a so srdcom. A aj
mnoho GA. Ma to svoju tradíciu a postupne sa pričleňujú aj ďalšie družstva v mladšom veku!
SK Arkadia - nespochybňujem prácu klubov. Je pandémia a aj v minulom roku bola, neboli
zorganizované podujatia aj tak sa vyčerpali všetky dotácie. Ja si myslím, že je to primerane.
Footbalandia - Tibor robí veľa prace okolo toho a aj sa snaží. Minule sme mu dali 9000 € na
mantinely. Na fungovanie mu stačí Tá suma. Poberá taktiež členské. Ešte tu si viem predstaviť
max o 1000 € ísť hore.
K Tenisovému oddielu - Organizovali dve veľké a veľmi pekné podujatia pre mládež, snažia a
odvádzajú dobrú prácu. Fungovali takmer počas celej pandémie a dostali 5000 €, niektoré kluby
nefungovali a dostali dotácie 100000 , 30000.... a vyčerpali celu dotáciu! Ako je toto možné?
Rovnaký meter.
Ing. Milan Zeleňák - – Navrhol: BC Tvrdá päsť znížiť z 2000€ na 0€, BK Junior Galanta znížiť zo 4300€
na 0€, Paintball Galanta znížiť z 1600€ na 1000€, Hanza Galanta znížiť z 1000€ na 800€, Dogdancing Club

Slovakia znížiť zo 700€ na 500€, Miestny kynologický klub znížiť zo 700€ na 500€, Gasto Galanta
znížiť z 12000€ na 10000€, Tenisový klub Galanta znížiť z 5500€ na 4000€, Miestná akčná skupina
Galanta znížiť z 1800€ na 1000€, FC Slovan Galanta zvýšiť zo 100 000€ na 107 000€, Branislav
Šablatúra znížiť zo 700€ na 500€, Telovýchovná jednota Olympia Galanta zvíšiť zo 4000€ na
7000€, KO Box Club Galanta zvíšiť z 10000€ na 12200€, RC Bambulkovo znížiť z 1200€ na
1000€.
Peter Paška - toto hlasovanie je tragédia, samozrejme, neberiem nikomu z vás právo na vlastný

názor, ale v tejto chvíli to vyzerá, že nedostane nikto nič. Predpokladám, že to nebolo vašim
cieľom. Navrhujem fyzické stretnutie k veci, za prísneho dodržania bezpečnostných opatrení.
Zoltán Szelle - Vážení kolegovia, po zosumarizovaní Vašich návrhov prikladám tabuľku návrhov na

prerozdelenie dotácií na šport pre rok 2021. Pri doplňovaní Vami navrhovaných zmien, dľa
tabuľky, ktorú mi poslalo oddelenie školstva, som bral do úvahy názor väčšiny. Sumu 5 700,-EUR
ponechávam v rezerve.
Mgr. Juraj Bottka - nesúhlasím s rozdelením finančných prostriedkov! V prílohe prikladám môj
návrh a aj odôvodnenie. Sme v období pandémie a ešte aj budeme do konca júna, niektoré kluby
nefungujú takmer rok a žiadajú peniaze ako za bežného chodu! Potom ozaj čo má povedať Tibor
Drozd, ktorí je aj počas pandémie aktívny! Podľa toho ako ste to navrhli tak si Tibor zaslúži nie
5000 EUR ale 20000€!
Zoltán Szelle - Juraj beriem Tvoje pripomienky, ale ako som písal návrh som poslal na základe

všetkých členov komisie. Je to kolektívny orgán v ktorom máš 1 hlas. A ešte jedno vyjadrenie za
ŠK Arkádia. Štvrťročné náklady za prevádzku športového centra sú asi 4000,- € (elektrina, kúrenie,
nájom, účtovníctvo). Mesto nám nič neodpustilo, nakoľko poberáme dotáciu. Prvý štvrťrok sme
SŠzMG už aj zaplatili. Nemáme žiadny príjem ani z členských príspevkov a ani iných činností. V
minulom roku sme absolvovali niekoľko sústredení a naši pretekári reprezentovali mesto napriek
pandémii. Všetko sme riadne vyúčtovali, môžeš si to skontrolovať. A posledná poznámka, neviem
odkiaľ berieš, že obmedzenia budú do konca júna?
Mgr. Juraj Bottka - Boli tam návrhy aj kolegov, ktorí súhlasili aj s mojim návrhom. Doteraz som
nedostal odpovede na otázky ohľadne klubov, ktoré nezúčtovali ( okrem futbalu) Je to v poriadku,
že si mal úspechy, ale pýtať dotáciu ako keby si bol za bežného chodu sa mi tiež zdá scestné. Ďalšia
vec ako predseda komisie si schvaľuješ dotáciu pre svoj oddiel!!!! Kvôli tomuto by mala
rozhodovať nezávislá komisia ! Zopakujem to čo som povedal aj na komisii, zúčtovať sa dá všetko!
Ja za to hlasovať nebudem!

Zoltán Szelle - Juraj, všetky návrhy kolegov som zapracoval do nového návrhu, ja ako predseda

komisie mám len 1 hlas, tak ako Ty a neschvaľujem dotáciu. Schvaľuje ju 19 poslancov Mestského
zastupiteľstva, ja a aj Ty dávame len návrhy. Obráť sa oddelenie školstva p.Gešková Ťa bez
problémov bude informovať o všetkých vyúčtovaných dotáciách. Keď ja by som nemal byť členom
komisie, tak ani Ty, lebo si členom FC Slovan a predtým ani Zsolti, lebo on bol v čase určovania
členov komisií predsedom FC Slovan. Ja som v ŠK Arkádia len radovým členom, tak isto ako Ty v
FC Slovan.
Mgr. Juraj Bottka - Máš pravdu, som členom ako tréner a pozri akú dotáciu som navrhol pre
futbal! Taktiež ak si pamätáš som navrhoval, aby na dotácie bola vytvorená nezávislá
komisia! Zastupiteľstvo rozhodne.
Zoltán Szelle - Juraj, beriem Tvoj názor a rešpektujem ho. My však v klube máme 200 členov a z

toho 90% detí. (gymnastika 90, judo 70, karate 40) a aj tak som navrhol znížiť dotáciu z 27440 na
25000. Máme najviac členov a stačí si vypočítať koľko to vychádza na jedného. Gymnastky sú
vicemajsterky Európy, judo a karate má reprezentantov SR. Napriek tejto výške dotácie investujeme
nemálo prostriedkov do športového centra. Neviem aká je primeraná výška dotácie. Tak ako
hovoríš, zastupiteľstvo rozhodne.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante neodporúča MsZ schváliť návrh rozdelenia
dotácií v pomere 2x za, 2x proti, 2x zdržal sa, 1x nehlasoval
5. Športovec roka 2020 – prerokovanie výzvy

- bez pripomienok
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante súhlasí s uverejnením výzvy na predkladanie
návrhov na ocenenie „Športovec roka Mesta Galanta 2020“ v pomere 6x za, 1 nehlasoval.

6. Rôzne
a) Žiadosť ŠK Arkádia o finančnú podporu na rozšírenie telocvične vo výške 30 000€.

Zsolt Takáč - Ako projekt OK ale schválenie dotácie nemôžem posúdiť, keďže nepoznám ekonomickú
situáciu mesta, preto navrhujem rozhodnutie ponechať na finančnú komisiu. ďakujem za pochopenie.
Zoltán Szelle - 30.000 nepôjde z rozpočtu mesta, ale z prostriedkov poskytnutých spoločnosťou Samsung.
Tak to bolo povedané aj na poslednom MsZ. Nakoľko však Samsung poskytuje finančné prostriedky Mestu
Galanta malo by to prejsť cez rozpočet. Preto sa to rieši týmto spôsobom. Výzva na podporu športu hovorí
tak, že potvrdenie spoluúčasti musí byť potvrdené uznesením MsZ. Keď Samsung neposkytne Mestu
Galanta finančný dar, potom budeme riešiť iný spôsob spolufinancovania.
Milan Bičan – Patrilo by to do kompetencie SŠZ.
Mgr. Juraj Bottka - Viem si predstaviť využitie finančných prostriedkov aj na rozvoj mesta
prostredníctvom detských ihrísk alebo vytvorenia klubu pre mladých, obnova ihriska na Štefánikovej škole
alebo zateplenie niektorej zo škôlok.

Peter Tomič – Odporúčam prerokovať na zastupiteľstve.
Zoltán Szelle - - rozšírenie telocvične plánujeme hlavne kvôli klubu gymnastiky, kde chodí asi 100 detí.
Je ich tak veľa, že cez zimu trénujú v zime vo vstupnej hale športovej haly, v lete na štadióne na trávniku. A
prečo žiada ŠK Arkádia? So Štefanom Vargom sme sa dohodli, že on bude žiadať na rekonštrukciu Domu
športu a nie je dobré, aby jeden subjekt podal 2 žiadosti. Systém financovania je 50/50. Teda mesto pri
žiadosti 100000,- musí doplniť 50000. ŠK Arkádia nežiada od mesta nič, 30000 pôjde od spoločnosti
Samsung a 20000 dáme z vlastných zdrojov. My netlačíme na pílu, len je nám ľúto malých gymnastiek,
ktoré trénujú v zime a napriek tomu boli druhé na Majstrovstvách Európy v Maďarsku. V novom priestore
by mali špeciálnu časť len pre seba.
Mgr. Juraj Bottka - K žiadosti o 30000 mám svoj názor, že si viem predstaviť finančne prostriedky

využiť aj inak ako som už písal na obnovu detských ihrísk alebo zateplenie škôlky. Gymnastky sú šikovne čo
ich za to aj chválim, vieme im dať priestor v ktorejkoľvek našej ZS alebo v športovej hale.
Zoltán Szelle - Juraj Bottka, neberiem Ti Tvoj názor, ale gymnastiku nemôžeš cvičiť hocikde. Potrebuješ
cvičiť na žinenke a so špeciálnym náradím. Aj na Slovensku sú špeciálne gymnastické haly, napr. v
Šamoríne. Pre ilustráciu prikladám foto. Vieš to realizovať na niektorej škole, alebo športovej hale?
Investícia je do mestského majetku v starostlivosti SŠzMG. Napriek tomu ŠK Arkádia vloží 20000,- z
vlastných prostriedkov.

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante neodporúča MsZ schváliť žiadosť ŠK
Arkádia o finančnú podporu na rozšírenie telocvične vo výške 30 000€ v pomere 2x za, 2x proti, 2x
zdržal sa, 1x nehlasoval.
b) Žiadosť FOOTBALLANDIA o.z. o dlhodobý prenájom športoviska na ZŠ Štefánikova
Ulica v Galante
Mgr. Juraj Bottka - prosím o prejednanie so športovými odborníkmi na ihriská a prosím o
doplnenie vyjadrenia riaditeľa školy.
Ing. Tibor Drozd - posielam vyjadrenie riaditeľa ZŠ Štefániková k prenájmu ihriska. Komunikácia
so športovými odborníkmi na ihriská je zabezpečená.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante odporúča MsZ
schváliť žiadosť FOOTBALLANDIA o.z. o dlhodobý prenájom športoviska na ZŠ Štefánikova
Ulica v Galante v pomere 5x za, 1x proti, 1x nehlasoval.
Predseda komisie záverom poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť. Termín nasledujúceho
zasadnutia sa bude konať v zmysle programu komisie.
Zoltán Szelle v. r.
predseda komisie
V Galante 17.02.2021
Zapísal: Ing. Tibor Drozd

