Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 07. 05. 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Informácia o príjmoch SŠZ za január, február, marec 2021
2. Analýza rozpočtu za rok 2020 – SŠZ
3. Analýza rozpočtu za rok 2020 - oblasť športu
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) Informácia o príjmoch SŠZ za január, február, marec 2021
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – požiadal Štefana Vargu o uvedenie predmetného materiálu.
Štefan Varga – informoval prítomných o príjmoch SŠZ za január, február, marec 2021
Zoltán Szelle – navrhol hlasovať o zobratí materiálu na vedomie.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante zobrala informáciu o príjmoch
SŠZ za január, február, marec 2021 na vedomie (hlasovanie: 4 za).
Bod č. 2) Analýza rozpočtu za rok 2020 – SŠZ
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – požiadal Štefana Vargu o uvedenie predmetného materiálu.
Štefan Varga – predniesol prítomným analýzu rozpočtu za rok 2020 - SŠZ
Milan Bičan – sa informoval, aká výška financií bola plánovaná na opravy športovísk v roku 2020
a aká výška sa vyčerpala.
Štefan Varga – uviedol, že plánovaných bolo 17 000€ a čerpalo sa do 13 000€ v prevažnej miere sa
financie použili na opravy v Dome Športu.
Zoltán Szelle – navrhol hlasovať o zobratí materiálu na vedomie.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante zobrala Analýzu rozpočtu za
rok 2020 – SŠZ na vedomie a odporučila MsZ Galanta schváliť v predloženej podobe.
(hlasovanie: 4 za)

Bod č. 3) Analýza rozpočtu za rok 2020 – oblasť športu
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – požiadal Ing. Tibora Drozda o uvedenie predmetného materiálu.
Ing. Tibor Drozd – predniesol prítomným analýzu rozpočtu za rok 2020 – oblasť športu
Zoltán Szelle - sa vyjadril, že podľa jeho názoru by bolo lepšie bulletiny ŠPORTOVÉ KLUBY
rozdať školám až na nový školský rok.
Milan Bičan –– navrhol prerozdeliť v čo najkratšom čase bulletiny ŠPORTOVÉ KLUBY, ktoré
vypracovalo oddelenie OSS v roku 2020 školám
Mgr. János Marsall – sa vyjadril, že odporúčanie ministerstva školstva je viesť telocvik len v teoretickej
rovine. Tiež sa vyjadril, že nechápe takéto nariadenia, nakoľko v okolitých krajinách deti v školách majú
telocvik bez obmedzení.

Zoltán Szelle – navrhol hlasovať o zobratí materiálu na vedomie.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante zobrala Analýzu rozpočtu za
rok 2020 – oblasť športu na vedomie a odporučila MsZ Galanta schváliť v predloženej
podobe. (hlasovanie: 4 za)
Bod č. 4) Rôzne
Štefan Varga – informoval prítomných, že rekonštrukcia umelej trávy, ktorá bola schválená
Slovenským futbalovým zväzom sa z dôvodu zmien v kritériách bude realizované až v roku 2022.
Ing. Tibor Drozd – oboznámil prítomných s materiálom „Tvorba Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Galanta na roky 2021 - 2027 s výhľadom do roku 2030“
a požiadal členov komisie o vyjadrenie sa k dotazníkom a k účasti v pracovnej skupine, ktorá bude
riešiť oblasť športu.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že ak ho komisia určí, je ochotný zastupovať členov v pracovnej
skupine, ktorá bude riešiť oblasť športu.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednohlasne odporúča Zoltána
Szelleho do pracovnej skupiny, ktorá bude riešiť oblasť športu.
Štefan Varga – sa vyjadril, že ak ho komisia určí, tiež by chcel byť súčasťou pracovnej skupiny,
ktorá bude riešiť oblasť športu.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednohlasne odporúča Štefana
Vargu do pracovnej skupiny, ktorá bude riešiť oblasť športu.
Zoltán Szelle – sa opýtal prítomných, či majú pripomienky k dotazníkom, ktoré sú súčasťou
materiálu „Tvorba Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Galanta na roky
2021 - 2027 s výhľadom do roku 2030“
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante nemá pripomienky k
dotazníkom, ktoré sú súčasťou materiálu „Tvorba Programu hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja mesta Galanta na roky 2021 - 2027 s výhľadom do roku 2030“. Materiál
berie na vedomie.
Zoltán Szelle – navrhol hlasovať za odporučenie mestu Galanta v čo najkratšom čase, ak to situácia
dovolí vyhodnotiť najlepších športovcov za rok 2019.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante (v pomere 5 za 1 sa zdržal)
odporúča v čo najkratšom čase, ak to situácia dovolí vyhodnotiť najlepších športovcov za rok
2019.

Zoltán Szelle – sa informoval, či sa plánuje Beh Galantou presunúť na jeseň 2021.
Peter Tomič – sa vyjadril, že žiaľ situácia to nedovoľuje a preto sa Beh Galantou preložil na apríl
2022.
Zoltán Szelle – navrhol otvoriť tému presunutia zúčtovania dotácie klubom na koniec augusta.
Ing. Milan Zelenák – sa vyjadril, že už to bolo schválené zastupiteľstvom do 30.6.2021 a netreba
sa už k tomu vracať.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že podľa jeho názoru sa na jeseň vrátime do situácie, keď budú
športoviská znovu uzavreté. Ďalej uviedol, že klubom, ktoré majú len nízku dotáciu vo výške 600€
až 2000 € netreba ubrať, nakoľko tieto kluby vedia finančnú pomoc bez problémov použiť
a zúčtovať bez ohľadu na situáciu s pandémiou, ale ku klubom, ktoré majú schválenú dotáciu vo
výške 10 000€ až 50 000€ treba pristupovať so zohľadnením aktuálnej situácie a možnosti čerpania
dotácie. V prípade, že im situácia nedovolí použiť financie v plnej výške, treba ich viesť k tomu,
aby nepoužitú časť dotácie vrátili, nech sa nestane, že klub vyúčtuje financie nasilu a minie dotáciu
na veci, ktoré v skutočnosti ani nepotrebuje.
Peter Tomič – sa vyjadril, že zo zúčtovania vie komisia presne zistiť, či kluby použili financie
hospodárne a na správny účel.
Mgr. Juraj Bottka – požiadal riaditeľa SŠZ spracovať zoznam, ktoré kluby a v akej výške platia
SŠZ režijné náklady za užívanie priestorov v jej správe.
Mgr. János Marsall – sa vyjadril, že po skúsenostiach z komisie školstva by bolo možno vhodné časť
financií určených na šport presunúť na školstvo do položky opráv, lebo je tam veľmi málo peňazí.

Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že sa prikláňa k tejto myšlienke.
Milan Bičan – sa vyjadril, že netreba brať zo športu, ale treba hľadať cestu, ako v školstve
v položke opráv navýšiť financie z rozpočtu.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že aj táto myšlienka je dobrá a k tomuto sa môže komisia vrátiť pri
ďalšom rozdeľovaní financií z rezervy.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že pri kontrole zúčtovaní bude treba byť oveľa prísnejší ako
v minulosti, a ak tam u niektorého klubu vznikne pochybnosť v správnom použití dotácie, treba mu
znížiť nasledujúcu dotáciu, alebo mu ďalšiu vôbec neposkytnúť.
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 07.05.2021
Zapísal: Ing. Tibor Drozd

