Mesto Sládkovičovo
925 21 Sládkovičovo, Fučíkova329
Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve Sládkovičovo
__________________________________________________________

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve Sládkovičovo
V súlade s§ 15 zákona SNR číslo369/1990 Zb. oobecnomzriadení v znení zmien
a doplnkov predseda Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve Sládkovičovo (ďalej len
„komisia“) zvolal 1. zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo:
Dátum konania:14.2. 2019 (štvrtok) o 17.00 hod.
Miesto konania: zasadačka Mestského úradu Sládkovičovo č. dv. 13
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia dozornej rady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Plán činnosti komisie na rok 2019
Dotácie pre športovú činnosť na rok 2019
Športové aktivity v roku 2019
Rôzne
Záver

K bodu 1)
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Koloman Hrdlica, predseda komisie a oboznámil
prítomných s programom zasadnutia. Komisia bola schopná uznášať sa o všetkých bodoch
programu. Konštatoval, že sú prítomní zástupcovia športových klubov a organizácií okrem
zástupcov organizácie DO Fenix a Fitnes klubu. Ďalej uviedol, že programom zasadnutia
komisie je prerokovať a predložiť návrh na rozdelenie dotácií pre športové kluby mestskému
zastupiteľstvu. V rozpočte mesta je vyčlenených 25 000 €.
K bodu 2)
Predseda komisie predložil Plán činnosti komisie na rok 2019, podľa ktorého zasadnutia sú
plánované na máj a september 2019. V prípade potreby budú zvolané mimoriadne zasadnutia.
K plánu činnosti nemali prítomní žiadne pripomienky.
K bodu 3)
Prítomní členovia komisie ‒ zástupcovia športových klubov a organizácií, žiadatelia o dotáciu
informovali o činnosti, dosahovaných výsledkoch, o práci s mládežou, použití dotácií
v predchádzajúcom roku a predloženom projekte na rok 2019.

Stolnotenisový oddiel Slavoj Sládkovičovo – Bohuslav Németh:
 súťažia tri družstvá,
 dotáciu žiadajú na prenájom telocvične, účasť na súťažiach a činnosť klubu,
 aktivity – Memoriál Emila Dovalovského, súťaže,
 spolupráca s Ivančicami, CVČ,
 problém s mládežou, predtým sa jej venoval E. Dovalovský, čiastočný nezáujem,
venuje sa jej p. Madarászová v CVČ,
 v budúcnosti plánujeme zintenzívniť prácu s mládežou.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta – Dominik Gál mal záujem venovať sa mládeži, boli
prerokované podmienky, vrátane finančných, žiaľ nemá dostatok času. Vhodné by bolo
zriadiť samostatné krúžky v slovenskej aj maďarskej základnej škole. V súčasnosti trénujú iba
súťažiaci a v telocvični sú k dispozícii stoly pre amatérov. Obnoviť prácu s mládežou je úloha
pre p. Németha. Na dotazy ohľadne nájomného - p. primátor vysvetlil, že telocvičňa funguje
v inom režime ako futbalový štadión, škola prevádzkuje telocvičňu z vlastného rozpočtu.
p. Hrdlica – možnosť finančného ohodnotenia trénerov detí,
p. Dömötör – výsledky majú fantastické, vysoké je nájomné na telocvičňu,
p. Sabler– zapojiť deti v rámci riadnych tréningov.
Fenix a Junior – zástupcovia sa nezúčastnili zasadnutia.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta– nesúhlasí, aby jedna skupina za FP mesta organizovala
aktivity pre seba, mesto môže poskytnúť dotáciu len na konkrétne akcie. Žiadajú FP na
autobus a ubytovanie, ale primátor vyslovil podozrenie, že tieto financie budú využité na
„súkromné“ účely a navrhol poskytnúť pre obidva subjekty po 500 € výhradne na prácu
s mládežou. V prípade potreby môže byť táto dotácia navýšená.
Ďalej uviedol, že z projektu je zrejmé, kto žiada dotáciu pre seba a kto na rozvoj športovej
činnosti.
p. Dömötör – pracujú s mládežou, organizujú splavy a turistické akcie,
p.Sudová– informovala sa o predloženom projekte, ktorý však nebol komisii predložený, tak
ako aj vopred požadované informácie o tom, na čo boli v roku 2018 využité dotácie
jednotlivých klubov.
Futbalový klub Slavoj Sládkovičovo – Viliam Brunner, prezident FK:
 tri mužstvá – dospelí, prípravka, žiaci, dorast sa vlani rozpadol, ale je snaha ho
obnoviť,
 „A“ mužstvo absolvuje cca 80 tréningov, 28 zápasov,
 práca je náročná, hráči odchádzajú za vyšším finančným ohodnotením nielen dobrí
hráči, ale aj slabší, po neúspechu ukončia futbal, je potreba nahradiť hráčov, chýba
lokálpatriotizmus,
 v niektorých obciach majú na futbal vyššie dotácie,
 dotácia je na činnosť, tréningy v Galante, nakoľko na našom ihrisku sa v zimnom
období nedá trénovať, školské ihrisko nie je vhodné,
 hráme v okresnom kole, chceme pokračovať, v prípade postupu potreba ďalších FP.
p. Sudová – upozornila na nepomer v poskytnutej dotácii v porovnaní s ostatnými klubmi,
dotácia + prevádzka budovy na ihrisku + ďalšie nevyčíslené náklady (kosenie, opravy, mzdy),
ktoré však neboli komisii predložené,
p. primátor – v súčasnosti majú deti veľa aktivít, mesto investovalo do obnovy ihriska za
školou, škola však toto ihrisko neudržiava a tak mesto bude problém riešiť s riaditeľkou
školy.

p. Sabler, p. Brunner, p. Sudová, p. Hrdlica – využitie ihriska za školou, údržba, ihriska,
využitie umelého ihriska, možnosť obnovenia interligy, súčinnosť rodičov je potrebná.
Fitnes klub
 využívajú priestory v prenájme, dosahujú výborné výsledky,
p. primátor – musia reprezentovať Sládkovičovo ak je poskytnutá dotácia,
Ing. Brunner-Eduard Šido je majster sveta.
Kolkársky klub – Miroslav Halaši:
 dotácia na prenájom kolkárne v Galante a činnosť, najmä súťaže,
 dve mužstvá, výsledky dobré,
 práca s mládežou ťažká, nemajú záujem.
p. primátor – návrh na vybudovanie drevenej dvojdráhy s prístreškom v parku, petang pre
dôchodcov a ďalšie športové atrakcie pre mládež, návrh na využívanie ihriska za školou,
zabezpečenie dozoru, bude sa riešiť, poukázal na vandalizmus, tiež bude potreba
zabezpečenia dozoru, navrhol udeliť cenu mesta 1. kozmonautovi Ivanovi Bellovi pri
príležitosti 20. výročie letu do vesmíru,
p. Sudová – ponúknuť škole spoluprácu, preveriť záujem, zatraktívniť športy, ktoré majú
v meste tradíciu, zavolať na športový deň športové osobnosti, využiť kontakty,
p. Hrdlica – skúsiť zobrať na tréningy alebo súťaže raz za polrok deti a preveriť ich záujem o
jednotlivé športy,
p. Halaši – súhlasí s návrhom preveriť záujem, napríklad vziať 10–20 detí na tréning,
p. Dömötör – deti nevedia, čo sú kolky, hasiči a dospelé skupiny na školskom ihrisku
zanechajú poriadok, CVČ i napriek dozoru nie.
Letecký deň – Otvorenie neba – p. Szalay
 žiadosť ešte nebola predložená,
 akcia s veľkou účasťou,
p. primátor – podporuje návrh na dotáciu tak, ako vlani, je potrebné predložiť projekt, opäť
zdôraznil, že bude podporovať činnosť a športové akcie, dotáciu na dopravu a ubytovanie
nebude podporovať,
p. Sabler – navrhol zvýšiť dotáciu kolkárom.
K bodu 4)
Plán športových aktivít na rok 2019 je prílohou tejto zápisnice.
p. Sudová – spropagovať v mestských novinách, navrhuje, aby sa prijímatelia dotácii viac
podieľali na akciách mesta, aby organizovali, resp. sa zúčastňovali na súťažiach, napr. v rámci
kultúrnych dní a organizovali akcie pre mládež.
K bodu 5)
p. primátor – predložil návrh štatútu a rokovacieho poriadku komisií, ktorý bude predložený
na schválenie MsZ.
PhDr. Terézia Pethőová– poukázala na VZN o poskytovaní dotácií, kde je vymedzený účel
a podmienky poskytnutia dotácie,

Uznesenie č. 1/KŠ-2019
A. Berie na vedomie
1) Informáciu o žiadostiach o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta.
2) Plán športových aktivít v mesta Sládkovičovo na rok 2019.
B. Schvaľuje
1) Program zasadnutia bez pripomienok.
2) Plán činnosti komisie na rok 2019.
3) Návrh komisie na rozdelenie dotácií pre športové kluby a organizácie v meste
Sládkovičovo na rok 2019.
C. Odporúča
1) Mestskému zastupiteľstvu schváliť dotácie pre jednotlivé športové kluby
a organizácie tak ako je uvedené v návrhu komisie.
2) Schváliť návrh štatútu a rokovacieho poriadku komisií MZ v Sládkovičove.
Hlasovanie: za: 8

zdržali sa: 0

proti: 0

nehlasovali: 0

K bodu 6)
Keďže žiadny z členov komisie nepredložil ďalšie návrhy a pripomienky, predseda
komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Sládkovičove dňa15.2. 2019

predseda komisie:
Koloman Hrdlica

zapisovateľ:
Mgr. Norbert Mészáros

