Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 06. 07. 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Vyhodnotenie „AKČNÉHO PLÁNU PHSR 2015-2020“ za oblasť športu za rok 2020
2. Športovec roka 2020 – vyhodnotenie návrhov
3. Návrh na pridelenie dotácií pre oblasť „Rozvoj telesnej kultúry“ z rozpočtu mesta na rok
2021
4. Rôzne

Otvorenie:
Zoltán Szelle, predseda komisie, privítal na zasadnutí komisie športu, mládeže a telesnej výchovy
MsZ všetkých prítomných a oboznámil ich s programom.
Komisia jednohlasne odsúhlasila program zasadnutia.
Bod č. 1) Vyhodnotenie „AKČNÉHO PLÁNU PHSR 2015-2020“ za oblasť športu za rok 2020
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – požiadal Ing. Tibora Drozda o uvedenie predmetného materiálu.
Ing. Tibor Drozd - informoval prítomných o vyhodnotení „AKČNÉHO PLÁNU PHSR 20152020“ za oblasť športu za rok 2020
Mgr. Juraj Bottka – predniesol pripomienku ohľadom novovybudovaného športového ihriska na
sídlisku Nová Doba, nakoľko obyvatelia sídliska sa sťažujú na hlučnosť športovcov na ihrisku
v nočných hodinách. Požiadal o schválenie uznesenia komisie ŠM a TV o tom, aby v budúcnosti ak
sa bude spracovávať materiál budovania nového športoviska v meste, tento zámer bol predložený na
prejednanie aj na komisiu ŠM a TV.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že plne súhlasí s uvedeným návrhom.
Ing. Milan Zeleňák – navrhol doplniť do uznesenia aj to, aby obyvatelia mesta mali tiež možnosť
sa vyjadriť k návrhom nových športovísk.
Milan Bičan – sa vyjadril, že tiež plne súhlasil s uvedeným návrhom.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante sa jednomyseľne uzniesla, že
ak sa v budúcnosti bude spracovávať materiál budovania nového športoviska v meste (ORM
MsÚ, SŠZ, školou a pod.), aby tento zámer bol predložený na komisiu ŠM a TV
a konzultovaný aj s obyvateľmi dotknutých oblastí mesta.
Milan Bičan – Požiadal o schválenie uznesenia komisie ŠM a TV o tom, aby Mestský Úrad
neodkladne riešil konfliktnú situáciu vzniknutú na futbalovom ihrisku v Hodoch medzi
kynologickými klubmi a futbalistami a zároveň, aby mesto našlo miesto umiestnenia cvičiska psov
mimo futbalového štadióna.

Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že chápe vzniknutú situáciu, ale podľa jeho názoru sa na to treba
pozrieť z obidvoch strán a nie len zakázať cvičiť psov na ihrisku, ale aj ponúknuť alternatívu
kynológom cvičiť psov v inom priestore.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednomyseľne žiada vedenie
mesta, aby sa neodkladne zapodieval konfliktnou situáciou vzniknutou na futbalovom ihrisku
v Hodoch medzi kynologickými klubmi a futbalistami a zároveň, aby riešil miesto umiestnenia
cvičiska psov mimo hlavnej futbalovej plochy v Hodoch.
Komisia ŠM a TV MsZ v Galante jednomyseľne berie na vedomie Vyhodnotenie „PHSR
mesta Galanta na roky 2015-2020“ za oblasť športu za rok 2020.
Bod č. 2) Športovec roka 2020 – vyhodnotenie návrhov
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – uviedol predmetný materiál a zároveň sa vyjadril, že z dôvodu predchádzajúcej
epidemiologickej situácii nie je plnohodnotne možné vyhodnocovať športovcov za rok 2020,
nakoľko veľa športovcov v meste malo značne obmedzené možnosti športovať a dosahovať
vrcholové výkony v roku 2020. Navrhol, aby komisia zatiaľ počkala s vyhodnotením športovcov za
rok 2020 a riešila vyhodnotenie športovcov za rok 2019, ktoré sa ešte nevykonalo.
Ing. Tibor Drozd - informoval prítomných, že návrh komisie ohľadom ocenenia športovcov roka
2019 nebol zatiaľ mestským zastupiteľstvom schválený.
Milan Bičan – sa vyjadril, že ak sa vyhodnocovanie bude neustále odkladať, môže nastať situácia,
že nakoniec nebudú športovci vôbec ocenení za predchádzajúce roky.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednomyseľne o d p o r ú č a
MsZ schváliť na septembrovom zasadnutí „Ocenenie športovcov za rok 2019“ a zároveň
odkladá sa vyjadriť k návrhu na „Ocenenie športovcov za rok 2020“.
Bod č. 3) Návrh na pridelenie dotácií pre oblasť „Rozvoj telesnej kultúry“ z rozpočtu mesta
na rok 2021
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že už na zasadnutí, na ktorom sa schvaľovala časť financií do 30.6.2021
predpovedal problém s vyúčtovaním klubov. Teraz najviac na vzniknutú situáciu doplácajú
futbalisti a TJ Gasto, ktorým sa podľa informácií od štatutárov klubu teraz rozbiehajú súťaže, ale
financie, ktoré neminuli do 30.6.2021 museli poslať na základe zmluvy s mestom späť na účet
mesta.
Milan Bičan – sa vyjadril, že tu bol termín dokedy mali kluby vyúčtovať, niekto vyúčtoval, niekto
nevyúčtoval do termínu a sú postihnuté kluby, ktoré sa k tomu postavili chlapsky a vyúčtovali
a keby vtedy vedel dopredu, že vznikne táto situácia, by určite podporil návrh pána Zoltána
Szelleho, no keďže sa komisia vtedy rozhodla inak, tak musíme to akceptovať. Navrhol, že
organizácie, ktoré zúčtovali, dostali naspäť to, čo vrátili a organizácie, ktoré nezúčtovali, nedostali
financie na druhý polrok.
Zoltán Szelle – navrhol predĺžiť vyúčtovanie pre kluby do 30.8.2021.
Mgr. Juraj Bottka – navrhol, aby sa vypísala ďalšia výzva na prerozdelenie financií zo zostatku,
lebo teraz nie je jasné, na základe čoho sa prerozdelí zostatok.
Milan Bičan – sa vyjadril, že na základe výzvy sa prerozdelili financie a potom došlo k tomu, že
kluby dostali len polovicu, ale komisia navrhla schváliť celú sumu.
Ing. Milan Zeleňák – sa vyjadril, že klubom bolo povedané, že keď do 30.6.2021 zúčtujú pridelené
financie, sa im na druhý polrok poskytne rovnaká čiastka teda druhá polovica dotácie.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že suma je nenárokovateľná. Schválili sme 50%. Položil otázku,
prečo mesto má byť jediným sponzorom všetkých klubov.

Ing. Milan Zeleňák – sa vyjadril, že ak sa na to pozerá takto, tak to zrušme a hotovo.
Zoltán Szelle – informoval prítomných, že uznesením MsZ č. 385-Z/2021 zo dňa 31.3.2021 bolo
schválených prerozdelenie financií vo výške 96 650 € a suma 103 350 € bola ponechaná v rezerve
a podľa jeho názoru musí ísť znova výzva.
Milan Bičan – sa vyjadril, že podľa neho na základe týchto skutočností teraz budeme sankcionovať
tých, čo zúčtovali. Napríklad FC Slovan Galanta vrátil okolo 19 000 a teraz dostane teda koľko.
Mgr. Juraj Bottka – uviedol príklad, že rozpočet klubu FC Slovan Galanta podľa žiadosti je
165 000 € a mesto im dáva 100 000 €. Odkiaľ zoženú tých 65 000 €, keď sa teraz sťažujú, že
nemajú na činnosť, to znamená, že vlastné príjmy nemajú žiadne. To potom znamená, že žijú len
z dotácie.
Milan Bičan – sa vyjadril, že to je problém klubov, ako si poradia.
Mgr. János Marsall – sa vyjadril, že okrem dvoch klubov každý normálne zúčtoval dotáciu a čo
neminuli, vrátili. Teraz sa jedná o to, aby tie peniaze na druhý polrok dostali čím skôr. Tie organizácie, ktoré
splnili podmienky, dostanú ďalších 50% a na to treba uznesenie MsZ a komisia môže len navrhnúť, že na
ďalšom zasadnutí MsZ sa prerozdelí druhá časť financií.

Zoltán Szelle – sa vyjadril, že sa môže navrhnúť prerozdelenie tých 50% a aj tých peňazí, čo vrátili.
Mgr. János Marsall – sa vyjadril, že keď nepotrebovali, tak vrátili. Ani on nebude žiadať peniaze na
plaváreň, ktoré vrátil, lebo ich nepoužil v prvom polroku, tak ich vrátil a tým je to hotové. Ušetrili sme
1500 € pre mesto. Nemusíme rozdeľovať peniaze, ktoré sa teraz vrátili z dotácií za prvý polrok. To kluby
nepotrebovali a tým, že to vrátili, mesto ušetrilo do budúcnosti.

Ing. Tibor Drozd - informoval prítomných, že k dnešnému dňu z 23 poberateľov dotácie je len
jedna organizácia a to KO BOX CLUB GALANTA, ktorá nepodala správne zúčtovanie a ešte nemá
uzavreté zúčtovanie do dňa zasadnutia komisie.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že si váži prácu Tomiho Kida Kovácsa, ale na druhej strane je to
nezodpovednosť voči mestu, ak nezúčtuje správne. Prečo sa to zvezie tak, že im dáme pokutu a tým
sa na to zabudne. Naučme kluby správne hospodáriť s dotáciou a zúčtovať správne tým, že ak
nedodržia podmienky, tak im nedajme na ďalšie obdobie dotáciu. Mesto nie je dojná krava. Veď tie
financie raz môžu dôjsť, čo je pri momentálnom finančnom zaťažení mesta dosť pravdepodobné
a potom dotácia od mesta nebude a som zvedavý, že potom ako budú kluby reagovať.
Zoltán Szelle – navrhol nechať udelenie dotácie pre KO BOX CLUB otvorené a počkať si na
opravu zúčtovania, lebo Tomi Kid Kovács dosiahol historický míľnik, čo sa týka mesta Galanta. Dá
sa nová výzva a uvidíme, ako zúčtovali a podľa toho sa rozhodne.
Milan Bičan – sa vyjadril, že čiastočne súhlasí s pánom Mgr. Jurajom Bottkom a pokiaľ má niekto
problém so zúčtovaním, tak pán Drozd povedal, že nech sa obráti na neho a on je ochotný poradiť
a pomôcť mu.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že sa stretol s Tomim Kidom Kovácsom, ktorý sa vyjadril, že prežíva
veľmi hektické obdobie, lieta zo sústredenia na sústredenie a nemal čas sa plne venovať zúčtovaniu.
V čom ho úplne chápe a on by ho za to netrestal.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že by sa malo rozmýšľať aj nad tým, že možno príde ďalšie
uzatváranie športu a preto netreba teraz rozdať všetko a keď tá situácia nastane, tak potom ušetrené
financie by sa mali použiť napríklad na rekonštrukciu športovísk v školách.
Milan Bičan – sa vyjadril, že podľa jeho názoru by sa z financií komisie športu nemali dotovať
žiadne školy ani športoviská. Na to sú tam riaditelia a majú si žiadať na opravu. Teraz nemôžeme
povedať ľuďom, že vám zoberieme a nedostanete to, čo sme vám sľúbili v januári.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že veľa klubov vypláca z dotácie hlavne odmeny alebo nájom a to
nie je správne. Navrhol, aby sa vypísala ďalšia výzva na prerozdelenie financií zo zostatku.
Ing. Milan Zeleňák – sa vyjadril, že financie už boli prerozdelené komisiou a postup vyplácania
bol tiež schválený a netreba teraz vypisovať výzvu. Informoval sa, že kto zmenil tento postup.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že komisia len navrhovala a uznesenie v tej podobe ako je sa schválilo
na MsZ.
Milan Bičan – sa vyjadril, že komisia na zasadnutí na začiatku roka navrhla prerozdeliť celú
dotáciu a vyplatiť prvú polovicu do 30.6.2021. Kluby, ktoré nepoužijú celú čiastku z prvej polovice,
to vrátia a každý klub, ktorý mal úsporu, ju v druhom polroku dostane naspäť a plus druhú polovicu
dotácie.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že s tým on nemá problém, ale to musí prebehnúť aj legislatívne

správne. My môžeme vrátiť klubom ich úsporu z prvého polroku a plus druhú polovicu. Môžeme si
kluby zavolať a vyžiadať od nich informácie, ako fungovali v prvom polroku, len sa jedná o to, aby
sa dodržalo VZN a zákon.
Mgr. János Marsall – sa vyjadril, že komisia nenavrhla uznesenie v podobe, aké bolo schválené na MsZ.
My sme navrhli dať klubom 50%, nech si to vyúčtujú a potom sa uvidí, ako ďalej.

Peter Tomič – sa vyjadril, že je na nás, ako s tou výzvou naložíme.
Mgr. János Marsall – sa vyjadril, že žiadatelia žiadali financie na celý rok a dostali len 50% a majú
nárok na ďalších 50%.

Ing. Milan Zeleňák – sa vyjadril, že my sme obrali kluby o 50% a teraz sa ideme vyhovárať na
nejakú pandémiu.
Ing. Tibor Drozd – informoval prítomných, že mesto vyhotovilo zmluvy na základe uznesenia
MsZ, lebo tak muselo postupovať a teraz má komisia v rezerve neprerozdelené prostriedky. Aj
v minulosti sa stalo, že komisia neprerozdelila financie naraz a potom sa v priebehu roka vypísala
ďalšia výzva, ale tým komisia nestratí právomoc rozdeliť dotáciu.
Milan Bičan – sa vyjadril, že už je to rozdelené a netreba to meniť. Treba dať klubom druhú časť
a tým, čo vrátili z prvej časti, vyplatiť aj tú.
Ing. Milan Zeleňák – navrhol, aby sa klubom to, čo vrátili, bolo poslané späť na účet a plus sa im
vyplatila druhá polovica a na konci roka sa môže komisia baviť o tom, čo sa minulo a čo sa vrátilo
na účet tak ako komisia schválila na začiatku roka.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že komisia je len poradným orgánom MsZ. Je pravda, že komisia
navrhla prerozdeliť celú sumu, ale MsZ schválilo prerozdelenie 96 650 €.
Mgr. János Marsall – sa vyjadril, že všetci hlasovali na MsZ za, okrem neho, ale to uznesenie nie je vo
forme, ako to myslela komisia. Ďalej sa vyjadril, že podľa jeho názoru majú dostať kluby druhú polovicu
a to, čo vrátili, sa má ponechať v rezerve. Uznesenie nie je správne a treba to dať rýchlo do poriadku.

Zoltán Szelle – sa vyjadril, že ak MsZ rozhodne na zasadnutí o tom, že sa má klubom vyplatiť
druhá polovica, tak sa na základe toho môžu poslať peniaze.
Ing. Milan Zeleňák – navrhol hlasovať, aby sa klubom nevyužité finančné prostriedky z prvého
polroku, ktoré vrátili, boli poslané späť na účet a plus sa im vyplatila druhá polovica .
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante s výsledkom hlasovania 4 za, 2
proti o d p o r ú č a MsZ schváliť návrh rozdelenia dotácií nasledovne:
Klubom, ktoré nevyužité finančné prostriedky z prvého polroku vrátili, vyplatiť tieto
prostriedky späť a zároveň všetkým klubom vyplatiť druhú polovicu dotácie.
Bod č. 4) Rôzne
Ing. Tibor Drozd - informoval prítomných o stretnutí prezidenta Slovenského zväzu florbalu,
predsedu FBK Galanta United/ Footballandia a primátora mesta Galanta.
Na stretnutí bola predstavená primátorovi mesta možnosť budúcej spolupráce medzi SZFB, FBK
Galanta United a mestom Galanta pri výstavne novej Školskej športovej haly v priestoroch niektorej
základnej školy v Galante. Uvedené stretnutie bolo iniciované vedením Slovenského zväzu florbalu
prostredníctvom FBK Galanta United/Footballandia z dôvodu, že zväz si všimol obrovské pokroky
v napredovaní florbalového klubu v Galante a celoslovensky najväčší nárast členskej základne za
posledné obdobie a takto by chcel podporiť fungovanie klubu a dopomôcť k ďalšiemu rozvoju
florbalu v meste Galanta.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o stretnutí berie na
vedomie.

Zoltán Szelle – informoval prítomných o konaní športovej akcie dňa 17.7.2021 s názvom Otvorený

turnaj v Teqballe.
Zoltán Szelle – predniesol žiadosť o finančnej podpore plavca Jakuba Kozméra, ktorý sa
kvalifikoval na MS seniorov v plutvovom plávaní, ktoré sa koná v dňoch 3. – 8. júla 2021 v meste
Tomsk s predpokladanými nákladmi 1200€. Jakub Kozmér je študentom 8 ročného štúdia na
Gymnáziu Janka Matúšku v Galante.
Mgr. János Marsall – sa vyjadril, že v rozpočte komisie sú ešte financie, takže nevidí problém
v podpore.

Zoltán Szelle – navrhol hlasovať o doporučení komisie pre MsZ schváliť jednorazovú finančnú
podporu vo výške 1200€ pre menovaného.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante s výsledkom hlasovania 4 za, 2 sa
zdržal o d p o r ú č a MsZ schváliť jednorazovú finančnú podporu pre plavca Jakuba
Kozméra vo výške 1200€.
Členovia komisie pokračovali v diskusii. Predseda komisie sa 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 07.07. 2021
Zapísal: Ing. Tibor Drozd

