Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 13. 09. 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rekonštrukcia existujúceho športového ihriska na ul. Krásna.
Rekonštrukcia futbalového ihriska s antukovou dráhou na ZŠ Štefániková ulica.
Informácia o príjmoch SŠZ za apríl – august 2021.
Analýza rozpočtu za I. polrok 2021 – SŠZ.
Analýza rozpočtu za I. polrok 2021 – oblasť športu.
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.
1. Bod č. 1) Rekonštrukcia existujúceho športového ihriska na ul. Krásna
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – požiadal Evu Vašákovú o uvedenie predmetného materiálu.
Eva Vašáková – predstavila prítomným projekt rekonštrukcie existujúceho športového ihriska na
ul. Krásna.
Zoltán Szelle – sa informoval, že či financie na projekt idú z rozpočtu mesta.
Eva Vašáková – sa vyjadrila, že financie sú zabezpečené zo Samsung o.z.
Zoltán Szelle – prečítal postrehy a otázku neprítomného poslanca Mgr. Juraja Bottku, ktoré zaslal
elektronickou formou. Pán poslanec Mgr. Juraj Bottka sa vyjadril, že Ihrisko na ulici Krásnej by
bolo lepšie, ak by podklad nebol z umelého trávnika, ale by bol gumený a tak by bolo využitie
ihriska na viacero športov. Taktiež to oplotenie na Krásnej je v dobrom stave, takže nové oplotenie
tam netreba realizovať. Bol niekto zhodnotiť technický stav?
Eva Vašáková – sa vyjadrila, že technický stav je zhodnotený na základe stanoviska SŠZ
a oplotenie je potrebné zvýšiť na 4m kvôli bezpečnosti.
Zoltán Szelle – sa informoval, že kde je najbližšie podobné ihrisko.
Eva Vašáková – sa vyjadrila, že najbližšie je na sídliskách Revolučná a Nová Doba.
Mgr. János Marsall – sa informoval, že či sú už financie na účte mesta.
Eva Vašáková – sa vyjadrila, že sa práve pripravuje zmluva medzi mestom a Samsung. o. z. a po
jej podpise sa prevedú financie na účet mesta.
Milan Bičan – sa informoval, že odkiaľ sa prišlo k tomu, že sa bude rekonštruovať práve toto
ihrisko.
Eva Vašáková – sa vyjadrila, že sa vychádza z plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Galanta.

Peter Paška - sa vyjadril, že Samsung o.z. oznámil mestu, že je pripravené sponzorovať mesto
sumou vo výške 60 000€, ktoré ale treba použiť do konca 2021. Ako sa pamätáte, prednedávnom
som dal kárne opatrenie riaditeľovi SŠZ a riaditeľovi ZŠ Štefániková za to, že nedotiahli projekt
rekonštrukcie areálu v škole do konca. Mali sa tam vybrať všetky obrubníky okolo oválu a následne
sa tam mala vytvoriť veľká zelená plocha, ale začali vtedy zavlažovaním, ktoré bolo ale nedorobené
a až potom tam mali ísť ťažké mechanizmy. Takže tam pôjde teraz investícia 30 000€, aby sa
projekt dotiahol do úspešného konca a zároveň nás Samsung o. z. požiadal, aby sme vytipovali
ďalšie možné lokality, kde by sa mohla realizovať rekonštrukcia. Nakoľko sa už realizovala
rekonštrukcia v rôznych častiach Galanty, ale na lokalitu okolo ulice Krásna sa pozabudlo, tak teraz
sa zameriame na túto lokalitu.
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že súhlasí s realizáciou uvedeného projektu.
Zoltán Szelle – navrhol hlasovať za vyjadrenie podpory projektu zo strany komisie ŠM a TV
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante sa jednomyseľne uzniesla, že
podporuje projekt rekonštrukcie existujúceho športového ihriska na ul. Krásna.
Bod č. 2) Rekonštrukcia futbalového ihriska s antukovou dráhou na ZŠ Štefániková ulica
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – požiadal Evu Vašákovú o uvedenie predmetného materiálu.
Eva Vašáková – predstavila prítomným projekt rekonštrukcie futbalového ihriska s antukovou
dráhou na ZŠ Štefániková ulica.
Zoltán Szelle – prečítal postrehy a otázku neprítomného poslanca Mgr. Juraja Bottku, ktoré zaslal
elektronickou formou. Pán poslanec Mgr. Juraj Bottka sa vyjadril, že opäť sa ide pomáhať iba
jednému športu, prečo si klub nezabezpečí sponzorov na vybudovanie tohto ihriska? Má FC Slovan
zmluvu so školou o využívaní tohto ihriska? Platí za prenájom Obdobný prípad sme riešili s
vybudovaním telocvične pri športovej hale. Je tam multifunkčné ihrisko, ktoré je v havarijnom
stave, prečo to nie je prvoradé? Navrhujem tiež gumený povrch. V učebných osnovách má škola na
TV aj vyučovanie atletiky, ako bude učiť atletiku, keď tam bude všetko zrušené?
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že uvedené ihrisko bude využívať aj škola nie len FC Slovan Galanta.
Peter Paška - sa vyjadril, že táto rekonštrukcia je zo sponzorského daru.
Milan Bičan – sa vyjadril, že je veľká škoda, že pán poslanec neprišiel na komisiu a nepredniesol
uvedené otázky osobne. My máme možnosť obnovy športoviska, tu prezentujeme, že pre deti
rekonštruujeme, aby mali kde športovať a keď máme niekoho, kto nám to vybuduje my budeme
proti?
Eva Vašáková – sa vyjadrila, že škola nevyužíva atletickú dráhu.
Peter Paška - sa vyjadril, že osobne zohnal škridlu na opravu dráhy a škola aj tak nezrealizovala
rekonštrukciu dráhy.
Mgr. Lívia Gešková – sa vyjadrila k otázkam pána poslanca Mgr. Juraja Bottku, že FC Slovan na
ZŠ Štefánikovej netrénuje, to znamená, že nemajú nájomnú zmluvu.
Ing. Milan Bičan – sa vyjadril, že je zaujímavé, že kým bol poslanec Bottka vo futbale, bol ticho
a teraz, keď už tam nie, je stále zbrojí proti futbalu.
Mgr. János Marsall – sa informoval na spôsob financovania.

Peter Paška - sa vyjadril, že celá suma určená na rekonštrukcie ihrísk pôjde zo Samsung o. z.,
dokonca predbežne to vychádza tak, že by mohli ostať zo sponzorského daru nejaké financie na
detské ihrisko do TC Galandie, ale to ešte musí schváliť Samsung o. z.
Milan Bičan – informoval prítomných, že včera deti z TJ Olympia Galanta na atletickej súťaži
v Trnave získali zlaté medaile v kategórii mladších žiakov. Porazili veľké mestá, ako je Nitra, či
Nové Zámky. Takže je za to, že pokiaľ sa dá treba nejaké finančné prostriedky určiť aj na
vylepšenie tréningových priestorov aj im.

Zsolt Takáč – sa vyjadril, že sa nedá povedať, že ak sa na ZŠ Štefániková vytvorí trávnatá plocha, to budú
používať len z FC Slovan Galanta. Tam sa bude dať všeličo robiť. Aj atletická príprava.

Milan Bičan – sa vyjadril, že vďaka interligistom a SŠZ bolo Hodské ihrisko udržiavané na veľmi
dobrej úrovni a informoval sa, či pán primátor podpísal žiadosť Kynologického klubu o prenájom
ihriska.
Peter Paška - sa vyjadril, že nepodpísal žiadosť, nakoľko sa hľadá riešenie vytvoriť cvičisko pre
psov za železničnou traťou.
Zoltán Szelle – požiadal prítomných, aby sa vrátili k prerokovávaniu aktuálneho bodu.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante sa jednomyseľne uzniesla, že
podporuje projekt rekonštrukcie futbalového ihriska s antukovou dráhou na ZŠ Štefániková
ulica.
Bod č. 3) Informácia o príjmoch SŠZ za apríl – august 2021
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – z dôvodu neprítomnosti riaditeľa SŠZ oboznámil prítomných s materiálom.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ na svojom zasadnutí dňa 13. 09. 2021
prerokovala „Analýzu čerpania rozpočtu Správy športových zariadení za I. polrok 2021“.
Materiál berie na vedomie bez pripomienok a o d p o r ú č a ho MsZ v Galante schváliť
v predloženej forme a rozsahu.
Bod č. 4) Analýza rozpočtu za I. polrok 2021 – SŠZ
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – z dôvodu neprítomnosti riaditeľa SŠZ oboznámil prítomných s materiálom.
Mgr. János Marsall – sa informoval, že čo znamená položka chránená dielňa.

Zoltán Szelle – sa vyjadril, že to sú financie z Úradu práce pre zamestnancov so ZŤP..
Mgr. János Marsall – sa informoval, že čo znamená v tabuľke č.13 štadión, položka č. 691 Dotácia z MsU
vo výške 42 500€. Znamená to, že my dotujeme futbal 100 000€ a plus 42 500€ cez SŠZ?

Zoltán Szelle – sa vyjadril, že 100 000€ je na činnosť a SŠZ dostáva ďalšie financie ešte na údržbu
štadióna.
Mgr. János Marsall – sa vyjadril, že v tomto prípade je podpora na futbal 100 000€ na činnosť a keď sa
pozrieme na tabuľku č. 13 z Analýzy SŠZ tak na prevádzku štadióna ide ešte 79 675€.
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že to asi nebude úplne tak a asi to bude zle napísané, lebo sú tam určite aj
financie, ktoré sa použili aj na údržbu ostatných ihrísk a treba požiadať riaditeľa SŠZ, aby presne vyčíslil
financie, ktoré priamo súvisia s údržbou štadióna.
Mgr. János Marsall – sa vyjadril, že všetko je zvlášť vyčíslené. Zvlášť je športová hala, Dom športu,
štadión v Hodoch, prímestské športoviská, aj štadión a preto sa pýta, či to môže tak vysvetľovať, že na
údržbu štadióna FC Slovan ide okrem dotácie na činnosť aj ďalších 79 675€.
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že treba dať túto otázku na riaditeľa SŠZ na nasledujúcom zasadnutí komisie
ŠMaTV.

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante sa jednomyseľne berie analýzu
rozpočtu za I. polrok 2021 – SŠZ na vedomie.

Bod č. 5) Analýza rozpočtu za I. polrok 2021 – oblasť športu
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – požiadal Mgr. Líviu Geškovú o uvedenie predmetného materiálu.
Mgr. Lívia Gešková – oboznámila prítomných s analýzou rozpočtu za I. polrok 2021 – oblasť
športu.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ na svojom zasadnutí dňa 13. 09. 2021
prerokovala „Analýzu rozpočtu mesta Galanta za I. polrok 2021 - oblasť športu“.
Materiál berie na vedomie bez pripomienok a o d p o r ú č a ho MsZ v Galante schváliť
v predloženej forme a rozsahu.
Bod č. 6) Rôzne
Ing. Milan Zelenák - informoval prítomných o projekte futbalovej akadémie v mestskej časti
Javorinka.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o projekte futbalovej
akadémie v mestskej časti Javorinka berie na vedomie.
Zoltán Szelle – požiadal komisiu o schválenie ocenenia pre Andreja Csemeza a Aleny Kánovej za
vzornú reprezentáciu mesta Galanta na olympiáde.
Mgr. János Marsall – sa vyjadril, že istotne ich treba oceniť, ale podľa jeho informácií ešte neboli
odovzdané ocenenia ani z roku 2019.
Ing. Tibor Drozd – sa vyjadril, že návrh na ocenenie športovcov za rok 2019 je aktuálne v programe
nasledujúceho MsZ a zároveň informoval prítomných, že sa zatiaľ do programu nezaradil návrh na udelenie
ceny mesta pre pána Ivana Zelenáka.

Zoltán Szelle – navrhol pridať bod do MsZ na základe uznesenia komisie ŠM a TV návrh ocenenia
Ivana Zelenáka za celoživotné dielo v oblasti športu a Andreja Csemeza a Alenu Kánovú za vzornú
reprezentáciu mesta Galanta na olympiádach.
Mgr. Lívia Gešková – sa vyjadrila, že tieto ocenenia Andreja Csemeza a Aleny Kánovej by bolo
vhodné riešiť v rámci oceňovania športovcov za rok 2021.
Ing. Milan Zeleňák – sa vyjadril, že treba na ďalšej komisii pri prerokovávaní ocenení športovcov
za rok 2021 navrhnúť tieto mená.
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že súhlasí s pani Geškovou.

Zoltán Szelle – sa vyjadril, že on by bol naozaj rád, aby sa pán Ivan Zelenák ocenil.
Peter Paška – navrhol v rámci odovzdávaní cien športovec roka 2019 pozvať aj olympionikov a
odovzdať im ďakovný list za vzornú reprezentáciu mesta a neskôr ich oceniť aj ako športovcov roka
2021.
Zoltán Szelle – navrhol hlasovať za návrh ocenenia Ivana Zelenáka cenou mesta za celoživotné
dielo v oblasti športu na základe uznesenia komisie ŠM a TV zo dňa 04.03.2020.
.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ na svojom zasadnutí dňa 13. 09. 2021
navrhla oceniť Ivana Zelenáka cenou mesta Galanta“ za celoživotné dielo na základe
uznesenia komisie ŠM a TV zo dňa 04.03.2020.
Zoltán Szelle – sa informoval ohľadom projektu nekrytej ľadovej plochy na ZŠ G. Dusíka.
Peter Paška – sa vyjadril, že zo strany TTSK bolo mesto oslovené vstúpiť do projektu krytej haly
s ľadovou plochou a mesto aj prejavilo záujem. Následne ale prišla informácia na mesto, že
pokračuje aj výzva ohľadom nekrytej ľadovej plochy zo strany hokejového zväzu a keďže v meste
je značný problém s pozemkami, sa rozhodlo, že sa bude riešiť nekrytá ľadová plocha schválená už
MsZ na ZŠ G. Dusíka.

Mgr. János Marsall – sa vyjadril, že otvorená ľadová plocha je využiteľná tak najviac 3 mesiace v roku a či
by nebolo lepšie projekt realizovať na ZŠ Štefánikovej.

Peter Paška – sa vyjadril, že na ZŠ Štefániková nie je na to priestor. Pôvodne na tej škole mala byť
postavená školská športová hala, ale teraz sa tam bude robiť ihrisko s trávnatou plochou. Na Severe
pribudli parkovacie miesta, aj preto je tá lokalita vhodnejšia.
Milan Bičan – sa vyjadril, že aj do Hodov by sa mohlo dať takéto ihrisko napríklad na štadión, kde
pozemok z väčšej polovice patrí mestu.
Peter Paška – sa vyjadril, že v Hodoch nie sú vysporiadané pozemky pod štadiónom tak, aby sa
tam zmestila ľadová plocha.
Mgr. Lívia Gešková – pozvala prítomných na udalosť „Deň bez áut na Hlavnej“, ktorá sa bude
konať 19.9.2021 od 10,00 do 16,00 na Hlavnej ulici v rámci ETM 2021.
Ďalej pozvala prítomných aj na vyhodnotenie ETM 2021 a DPNB 2021, ktoré sa bude konať
22.9.2021 od 16,00 pred MsU.
Ing. Tibor Drozd - oboznámil prítomných s programom udalostí „Deň bez áut na Hlavnej“
a vyhodnotenie ETM a DPNB 2021.
Zoltán Szelle – sa informoval, že ako sa pokračuje v projekte multifunkčnej školskej športovej haly
v spolupráci so Slovenským zväzom florbalu, lebo podľa neho tento projekt je z pohľadu
športových klubov asi viac využiteľný, ako nekrytá ľadová plocha.
Ing. Tibor Drozd - oboznámil prítomných, že ohľadom multifunkčnej športovej haly prebehla
pracovná porada, kde oddelenie rozvoja mesta dostalo úlohu spracovať projektovú dokumentáciu
s lokáciou na pozemku mesta 1107/131za spoločnosťou Galantaterm s.r.o..
Peter Paška – sa vyjadril, že je to v štádiu získavania cenových ponúk na uvedený projekt.
Ing. Milan Zeleňák – sa vyjadril, že nevie prečo všetkých straší hokej. On keď bol na základnej
škole, hral na ulici hokej. Nepamätá sa, že by bol medzi personálom školy tréner hokeja a predsa
hokej prekvital. Veľa zápasov sa hralo v Trnave. Nikomu nevadilo, že tam nebol tréner hokejista. Je
to kolektívny šport a čím bude viac možností športovať, tým bude lepšie. Nevymýšľajme si nejaké
umelé prekážky, že napríklad nemáme trénerov na hokej. Kto učí plávanie na gymnáziu?
Mgr. János Marsall – sa vyjadril, že to učí učiteľ telesnej výchovy, ktorý má na to navyše kvalifikáciu.

Zoltán Szelle – sa vyjadril, že čo bolo vtedy a čo je teraz sa nedá porovnať. Nikto vám nedovolí
hrať ligu bez kvalifikovaného trénera. Nie som proti projektu, len pripomínam úskalia, ktoré s tým
prídu.
Peter Paška – sa vyjadril, že ak sa dokončí projekt nekrytej haly sa v dobe, keď tam nebude ľad, sa
plocha bude dať používať aj na iné športy.
Milan Bičan – sa vyjadril, že sa prikláňa k názoru pána poslanca Ing. Milana Zeleňáka.
Peter Paška – sa vyjadril, že súčasťou projektu je aj metodická práca SZLH. Štyria tréneri budú
súčasťou projektu.
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 17.09. 2021
Zapísal: Ing. Tibor Drozd

