Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 04. 12. 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:

1. Informácia o príjmoch SŠZ za október 2018
2. Prerokovanie návrhu výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie
dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť „ROZVOJ ŠPORTU
A TELESNEJ KULTÚRY“
3. Návrh plánu práce komisie na rok 2019
4. Rôzne

Otvorenie:
Zoltán Szelle 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 október 2018
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle ospravedlnil riaditeľa SŠZ Štefana Vargu zo zdravotných dôvodov a informoval
prítomných o príjmoch SŠZ za uvedené obdobie.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch SŠZ
za október 2018 berie na vedomie.
Bod č. 2) Prerokovanie návrhu výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu
mesta na rok 2019 pre oblasť „ROZVOJ ŠPORTU A TELESNEJ KULTÚRY“
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle uviedol materiál a oznámil prítomným, že na rozdiel z minulých rokov sa upravil
názov výzvy aby korešpondoval s VZN mesta Galanta.
Mgr. Miroslav Psota sa vyjadril, že znenie výzvy či v starej, alebo v novej forme je v poriadku, lebo hlavný
zmysel je zachovaný.

Ing. Tibor Drozd uviedol, že v odseku FORMA A VÝŠKA POMOCI pribudla veta:
Intenzita pomoci – miera financovania projektov (financovanie z celkových oprávnených
nákladov projektu zo strany mesta)
NA „ROZVOJ ŠPORTU A TELESNEJ KULTÚRY“ maximálne 80%
Zsolt Takáč vyjadril spokojnosť s textom, ale zároveň sa vyjadril, že podľa neho budú mať
niektoré kluby problém dodržať stanovené podmienky.
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Mgr. Miroslav Psota sa vyjadril, že dotácia od mesta je na podporu činnosti klubov a nemá kryť celkový
ročný rozpočet.
Mgr. Juraj Bottka sa vyjadril, že podporuje názor Mgr. Miroslava Psotu a je za to, aby sa určite

podporila činnosť klubov, ktoré fungujú a tie kluby, ktoré nevedia vydokladovať dotáciu nemôžu
fungovať podľa platných pravidiel a tým pádom je ich podpora zo strany mesta nemožná.
Mgr. János Marsall sa vyjadril, že aj doteraz to fungovalo v poriadku a je presvedčený, že aj naďalej

to bude v poriadku. Znenie výzvy je jednoznačné.
Zoltán Szelle sa vyjadril, že znenie výzvy je síce v poriadku, ale mnoho klubov funguje tak, že do
žiadosti uvedú veci, ktoré potom nedodržiavajú. V každom prípade má v pláne si s klubmi sadnúť
a odprezentovať im jeho predstavu, ako si s nimi predstavuje spoluprácu do budúcnosti.
Milan Bičan sa vyjadril, že podľa neho treba citlivo pristupovať k prideľovaniu dotácií, lebo nie

každý klub sa môže preukázať veľkou členskou základňou a predsa dosahujú výborné výsledky
a zároveň už veľa klubov používajú mestské priestory neodplatne a to je tiež určitá forma podpory
zo strany mesta.
Mgr. Juraj Bottka sa vyjadril, že pri prideľovaní treba brať na zreteľ aj to, ako je klub aktívny počas

mestských akcií.
Peter Tomič navrhol zvolať stretnutie s klubmi čím skôr.

Zsolt Takáč sa vyjadril, že pravidlá sú jasné pre každého.
Zoltán Szelle sa poďakoval za vyjadrenia a navrhol hlasovať o návrhu výzvy na podanie žiadostí
o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť „ROZVOJ ŠPORTU A TELESNEJ
KULTÚRY“
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante Návrh výzvy na podanie žiadostí
o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť „ROZVOJ ŠPORTU
A TELESNEJ KULTÚRY“ s c h v á l i l a a predložený návrh jednomyseľne o d p o r ú č a.
Bod č. 3 ) Návrh plánu práce komisie na rok 2019
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle uviedol materiál, vyjadril spokojnosť s navrhovaným plánom práce a požiadal
prítomných o vyjadrenia.
Zsolt Takáč navrhol doplniť do plánu stretnutie s klubmi na deň 08.01.2019 o 17.00 hod.
v klubovni na mestskom futbalovom štadióne a následne ďalšie zasadnutie komisie 18.01.2019
o 15.00.
Zoltán Szelle sa poďakoval za vyjadrenie a navrhol hlasovať o doplnení uvedených bodov
a o odsúhlasení plánu práce komisie na rok 2019.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednohlasne odsúhlasila návrh
plánu práce komisie na rok 2019 aj s navrhovanými bodmi.
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Bod č. 4) Rôzne
Ing. Tibor Drozd informoval prítomných o pripravovaných akciách projektu FLOORBALL SK
LIGA 2018/2019 a o futbalovom turnaji detí z partnerských miest, ktoré je v pláne v januári 2019.
Ďalej informoval prítomných o zámere oddelenia OSS osloviť ŠK elektronickou poštou a zároveň
uverejniť na stránke mesta oznam pre ŠK a aj občanov o možnosti navrhovať športovca roka 2018.
Ing. Augustín Popluhár sa vyjadril, že prednedávnom sa uskutočnilo stretnutie s deťmi ZŠ, kde sa
deti vyjadrili, že by privítali aktivitu počas GT, napríklad formou prezentácie, kde by sa dali získať
informácie, aké kluby a aké možnosti športovania sú na území mesta Galanta
Zoltán Szelle sa vyjadril, že je to dobrý nápad. Uviedol, že podobná akcia sa už prednedávnom
organizovala na ihrisku Zornička, kde sa za pomoci Templars Slovakia o.z. uskutočnila ukážka
klubov so zameraním na sebaobranu a bojové športy.
Mgr. Juraj Bottka sa vyjadril, že sa to môže organizovať aj formou dňa otvorených dverí k každom

klube samostatne.
Zoltán Szelle zobral vyjadrenia na vedomie a poďakoval za vyčerpávajúce informácie.
Predseda komisie záverom poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť. Termín nasledujúceho
zasadnutia je stanovený v zmysle programu komisie.

Zoltán Szelle v. r.
predseda komisie
V Galante 04.12.2018
Zapísal: Ing. Tibor Drozd
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