Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 11. 11. 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Informácia o príjmoch SŠZ za august - október 2019.
2. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2020 – oblasť športu
3. Rôzne
Otvorenie:
Zoltán Szelle, predseda komisie, 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 august - október 2019.
Materiál obdržali všetci členovia komisie v tlačenej forme.
Zoltán Szelle – poprosil riaditeľa SŠZ o uvedenie materiálu.
Štefan Varga - informoval prítomných o príjmoch SŠZ za august, september a október 2019.
Zoltán Szelle – sa informoval ohľadom rozpočtu SŠZ na rok 2020
Štefan Varga – sa vyjadril, že po poslednom zasadnutí finančnej komisie sa rozpočet dostal na
akceptovateľnú úroveň, aj keď položka na opravy by mohla byť vyššia. Zároveň informoval
prítomných, že má v pláne si zavolať predstaviteľov boxerských klubov, aby sa s nimi dohodol
o zrušení starého ringu, ktorý sa už v poslednej dobe nevyužíva a na jeho mieste má v pláne
vytvoriť ďalšiu plochu na stolnotenisový stôl, a zároveň vykonať revitalizáciu uvedenej miestnosti.
Zoltán Szelle – skonštatoval vysokú úroveň stolnotenisových zápasov a súhlasil s nápadom upraviť
priestor v stolnotenisovej telocvični.
Mgr. Juraj Bottka – sa informoval, kde a ako často sa konajú tréningy boxu a koľko akcií mali
v roku 2019.
Štefan Varga – sa vyjadril, že box sa trénuje v boxerskej telocvični. Starý ring sa už nevyužíva.
Mgr. Juraj Bottka – položil otázku, že ak boxeristi v roku 2019 neurobili žiadnu akciu, nevenovali
sa mládeži, na čo sa im dáva dotácia.
Zoltán Szelle - sa vyjadril, že odkedy box neriadi p. Horváth, tento šport upadá.
Milan Bičan – sa vyjadril, že kým bude v Galante box rozpoltený do viacerých klubov, bude stále
upadať.
Mgr. Lívia Gešková – sa vyjadrila, že oddelenie každoročne predkladá pri schvaľovaní dotácií na
šport prehľad výsledkov klubov, ich členskú základňu a plán športových aktivít na rok 2020 a bude
len na členoch komisie ako sa rozhodnú dotácie prideliť.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že by sa malo viac chodiť na kontrolu činností klubov počas
kalendárneho roka.
Ing. Milan Zeleňák – sa vyjadril, že by na sedenia komisie mali chodiť aj predstavitelia klubov
a podľa neho futbal zbytočne odčerpáva polovičku rozpočtu na dotáciu a klubom by sa financie
nemali dávať len preto, že existujú.
Peter Tomič – sa vyjadril, že je to na členoch športovej komisie a na športovom referentovi
vykonávať kontrolu fungovania klubov.
Milan Bičan – vyjadril pochvalu zámeru OSS vytvoriť v roku 2020 informačný bulletin o kluboch
v Galante a zároveň sa vyjadril, že sa mu nepáči skutočnosť, že keď sa vo futbale nejaké dieťa
ukáže ako talentované, okamžite odchádza do iného klubu.

Zsolt Takáč - sa vyjadril, že ak sa rozhodneme ísť cestou výchovy mládeže a na mužstve
dospelých nebude záležať, chce uvedené rozhodnutie počuť od členov komisie, aby predstavitelia
klubu neboli v budúcnosti kritizovaní za výsledky dospelých. Vyjadril názor, že ak sa porovná
futbal a box, tak na každé dieťa vo futbale sa dáva oveľa menšia dotácia ako v boxe. Navrhol, aby
sa vykonala analýza klubov, aby rozdelenie dotácií bolo spravodlivé.
Zoltán Szelle – vyjadril prekvapenie ohľadom informácie, že sa starý ring už nevyužíva a zároveň
požiadal prítomných, aby sa vrátili k téme bodu č.1. Informoval sa, v akom stave je zúčtovanie
MRM Motorsport.
Mgr. Lívia Gešková – sa vyjadrila, že zúčtovanie je odstúpené na právne oddelenie a podľa
posledných informácií ešte stále neodovzdali správne a kompletné zúčtovanie.
Mgr. Juraj Bottka – sa informoval, či nenastane pokles ubytovaných v Dome športu kvôli
zvýšeniu ceny ubytovania.
Štefan Varga – na zvýšenú cenu ubytovania sa zatiaľ žiadni hostia nesťažovali
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch SŠZ za
august - október 2019 berie na vedomie.
Bod č. 2) Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2020 – oblasť športu
Materiál obdržali všetci členovia komisie v elektronickej podobe.
Zoltán Szelle – uviedol predmetný materiál a zároveň navrhol odsúhlasiť navýšenie dotácie na
šport na 220 000€.
Mgr. Lívia Gešková – sa vyjadrila, že medzičasom sa výška dotácie na šport prejednala na
finančnej komisii, kde sa navrhla na schválenie zastupiteľstvom suma 220 000€.
Mgr. Juraj Bottka – sa informoval ohľadom položky Pohár mesta Galanta.
Petr Tomič - sa vyjadril, že uvedený turnaj sa založil pred viac ako 20 rokmi.
Mgr. Lívia Gešková – sa vyjadrila, že v roku 2019 sa uvedený turnaj zatiaľ ešte nekonal, ale pán
primátor vyjadril záujem organizovať ho naďalej.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že turnaj v minulosti stratil úroveň a ak sa má konať, tak sa musí
dbať na udržanie vysokej úrovne turnaja a bol by rád, keby sa tradícia obnovila.
Štefan Varga – sa vyjadril, že sa zatiaľ v minulosti o. z. Hanza zorganizovala 23 turnajov, ale
predminulý rok sa tradícia prerušila kvôli navýšeniu štartovného na 500€, čo bola z pohľadu o. z.
Hanza suma, ktorú nedokázali uhradiť a ani ostatní záujemcovia o účasť s ňou nesúhlasili
a odhlásili sa z turnaja.
Ing. Milan Zeleňák – sa vyjadril, že podľa neho suma 500€ je dosť vysoká suma, radšej by sa malo
nastaviť štartovné 10€ na účastníka.
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že ak to je mestský turnaj, tak by sa nemali zdierať účastníci turnaja.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že donedávna sa štartovné riešilo takou formou, že účastníci
turnaja sa napríklad podieľali na zakúpení športového materiálu pre športujúce deti v Galante.
Zoltán Szelle – položil otázku na prítomných, či majú záujem podporiť organizáciu uvedeného
turnaja.
Štefan Varga – sa vyjadril, že pri týchto podmienkach nemajú záujem sa spolupodieľať na
organizácii turnaja.
Zsolt Takáč – navrhol na ďalšie zasadnutie komisie predložiť zo strany OSS propozície
a podmienky turnaja, aby sa vedelo kto to bude nakoniec organizovať.
S navrhnutým všetci prítomní členovia komisie súhlasili.

Zsolt Takáč – sa vyjadril, že suma 32 000€ pre FC Slovan Galanta, ktorá ešte nebola klubu
vyplatená ako dotácia na 2019 je už teraz v tomto momente nepotrebná na tento rok a navrhol
výšku dotácie z 220 000€ navýšiť o 32 000€ účelovo pre FC Slovan Galanta na rok 2020.
Lívia Gešková – sa vyjadrila, že zatiaľ mesto Galanta a FC Slovan Galanta majú platnú zmluvu na
rok 2019 a k dnešnému dňu nevieme povedať, či dotácia nebude vyčerpaná do konca roku 2019
v celkovej výške.
Mgr. Juraj Bottka – navrhol prítomným uložiť úlohu pre právne oddelenie, aby sa do ďalšieho
zasadnutia komisie športu vyjadrilo, či nedošlo k porušeniu tejto zmluvy neodoslaním ďalšej časti
dotácie.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednomyseľne ukladá právnemu
oddeleniu MsU vyjadriť sa, či nedošlo k porušeniu zmluvy medzi mestom Galanta a FC
Slovan Galanta.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednomyseľne odporúča schváliť
MsZ návrh rozpočtu na 2020 – časť športu s pripomienkami :
-

Súhlasí s návrhom finančnej komisie navýšiť dotáciu na 220 000€.
Obnoviť pôvodné podujatie O pohár mesta Galanta.

Bod č. 3) Rôzne
Zoltán Szelle – požiadal OSS na ďalšie zasadnutie komisie pripraviť výzvu na rozdelenie dotácií
v oblasti športu.
Mgr. Lívia Gešková – položila otázku, či výzvu má oddelenie OSS vypracovať podľa aktuálneho
VZN, alebo počkať na nové VZN, na ktorom už právnik mesta Galanta pracuje v zmysle záverov
kontroly NKU.
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že to je na meste, kedy predloží návrh VZN, dovtedy platí pôvodné
znenie.
Mgr. Juraj Bottka – navrhol na budúcom zasadnutí sa zaoberať aj s pracovným plánom komisie so
zreteľom na plánované termíny MsZ. Zároveň sa vyjadril, že nesúhlasí s ustavičným napádaním
zamestnancov mesta, lebo oni nemajú v moci meniť rozhodnutia svojich nadriadených.
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 11.11.2019
Zapísal: Ing. Tibor Drozd

