
Školská a športová komisia pri MsZ v Seredi 

Zápisnica č. 4 
zo zasadnutia  komisie dňa 21. marca 2012   

 

      Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Prehodnotenie výšky dotácie pre HK Slávia OA.        

3. Rôzne 

4. Záver   

 

      Prítomní členovia: 

Ing. Norbet Kalinai (NK), Mgr. Silvia Kováčová (SK), Božena Vydarená (BV), PaedDr. 

Jaroslav Čomaj (JČ), Róbert Stareček (RS), Ing. Ľubomír Kyselý (ĽK), Pavlína 

Karmažínová(PaK), Pavol Kurbel (PK)  

 

      Hostia: 

JUDr. Horváth, Mgr. Novák 

        
Začiatok komisie:     17,00 hod 

Ukončenie komisie:  18,30 hod 

 

1. Otvorenie: 

Predseda komisie Ing. Norbert Kalinai privítal prítomných členov na zasadnutí. 

 

2. Prehodnotenie výšky dotácie pre HK Slávia 
NK – vítam  predstaviteľov HK Slávia p. Horvátha a p. Nováka na dnešnom zasadnutí. Ak 

máte podľa obdržaných materiálov nejaké otázky na hostí je teraz možnosť. 

p. Horváth – ja by som najprv objasnil, ako budeme fungovať po rozdelení Od Nitry vo 

WHIL. Či Sereď zostane v reklamnom názve sa dorieši na spoločnom stretnutí s Nitrou.               

Za 1. polrok musíme Nitre hradiť polovicu nákladov, ako nás zaväzuje zmluva. V druhom 

polroku sa už spolufinancovanie skončí. Ženy začnú hrať 2. ligu od druhého polroku 2012                 

a prípravu na 2. ligu musia ženy absolvovať už od mája 2012, aby sa končiace hráčky 

v doraste zapracovali k ženám.  

ROZPRAVA 

SK – mňa zaujíma, čo je zahrnuté v tabuľke v položke pri družstve žien pod Rôzne poplatky, 

štartovné. 

p. Horváth – štartovné sú poplatky, ktoré musíme platiť hráčkam. Je to u nás v klube tak, že 

tieto poplatky hráčkam platí  klub. 

NK – vidím, že ste upravili aj sumu za prenájom oproti žiadosti o dotáciu. Teraz uvádzate, že 

halu využívate 10 hod. týždenne a k tomu samozrejme 2,5 až 3 hod. na majstrovské zápasy, 

ktoré hráte v Seredi. 

p. Horváth – keď už spomíname halu, platíme tam veľké peniaze za vodu, teplo, svetlo aj 

keď nič z toho v podstate nevyužíváme. Hala nevyhovuje ani kritériám. Je to začarovaný kruh 

s poplatkami v hale. Na tento problém poukazujeme už veľmi dávno.  

ROZPRAVA 

JČ – na našej škole sme boli k 1.3.2012 nútení zrušiť dva záujmové útvary : hádzaná-mladšie 

žiačky a hádzaná-staršie žiačky pretože sme dostali písomné stanovisko o tom, že príspevky 

na čiastočnú úhradu nákladov v ŠSZČ na január – jún 2012 nebudú uhradené. Taktiež za 

obdobie september - december 2011 neuhradilo príspevok 7 žiačok z týchto zájmových 

útvarov. 

p. Novák – nebudeme platiť za to, že nevyužíváme ani telocvičňu školy a ešte aj platíme                 

za školské stredisko. Ja radšej nebudem brať plat zo školy, ale vyriešim si to v klube. O to sa 

navýši čerpanie v klube. 

ROZPRAVA 

JČ – ja som si dal tú námahu a prepočítal som vaše náklady podľa prepočtov basketbalistov. 

Aj cestovné aj náklady na súťaže… Mám tu úplne iné čísla oproti číslam HK Slávie. 
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ROZPRAVA 

NK –  túto tému prokonzultujeme len medzi členmi komisie. Ak už nemá nikto otázky na 

našich hostí, ďakujem im za účasť aj za doplnenie údajov o ktoré sme ich žiadali. 

p. Horváth – ja by som vás chcel požiadať, aby ste od nás nežiadali súpisky potvrdené 

zväzom, lebo v hádzanej sa súpisky na zväze nepotvrdzujú bežne. 

ROZPRAVA 

NK – ako pristúpime k navýšeniu klubu, aké máte návrhy? Budeme prerozdeľovať aj 

ostatným klubom a meniť naše návrhy z predchádzajúcej komisie, alebo siahneme                         

na nerozdelenú rezervu z rozpočtu? 

JČ – najprv rozhodnime na čo im dotáciu pridelíme. 

NK – ako je to s tým prepočtom podľa basketbalistov? 

JČ – podľa mojich prepočtov by mali mať náklady na nájom a ostatné náklady 6 540 €.  

PK – aj iné kluby dávajú stravné?  

JČ – basketbalisti nedostávajú nič, iba ak ideme na viac dní.  

PK - môj návrh je 7 000 €. 

SK – ja by som navrhla navýšenie podľa ich žiadosti o 3 500 € a zabezpečila im chod do júna 

a potom podľa rozpočtu rozhodneme o ďalšej výške dotácie. Môj návrh je teda 8 800 € a 

podľa mňa navýšenie by malo ísť z rezervy a ostatné kluby už nechať tak, ako sme ich  

prerozdelili na predchádzajúcej komisii. 

ROZPRAVA 

BV – tak im dáme aj na 1. polrok pre WHIL Nitra? 

NK – treba ich určite podporiť. Podľa vašich návrhov by som zvolil kompromis a môj návrh 

je 7 600 €. Navýšenie podľa vašich vyjadrení bude z rezervy. 

ROZPRAVA 

NK – dávam hlasovať postupne o našich návrhoch, začneme prvým 7000 €. 

 

Uznesenie č.13/2012 

Školská a športová komisia navrhuje dotáciu na činnosť HK Slávie OA navýšiť o 1 700 € a to 

na celkovú sumu 7 000 €. 

 

Hlasovanie:  Za             5   JČ, PKa, PK, RS, BV 

                     Proti          3   NK, SK, ĽK 

                     Zdržal sa   0 

 

NK – prvý návrh bol schválený, preto už k ďalším hlasovaniam nie je potrebné pristúpiť. 

 

      5. Záver 

Predseda školskej a športovej komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí. 

Ďalšie zasadnutie je predbežne naplánované na 11. apríla o 17.00 hod.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Norbert Kalinai, v.r. 

predseda Školskej a športovej komisie pri MsZ 

        

 

 

 

 

V Seredi dňa 22. 03. 2012 

zapísala: Kavoňová 

 


