Zápisnica
z riadneho zasadnutia komisie mládeže, telesnej výchovy a športu MsZ
konaného dňa 20. 5. 2015 v Galante
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia: 1. Informácia o príjmoch a výdavkoch za apríl 2015 - SŠZ
2. Vyhodnotenie činnosti členov komisie
3. Sprievodné športové podujatia počas Galantských trhov
4. Vyhodnotenie 33. ročníka Behu Galantou – Behu oslobodenia
5. Rôzne
Otvorenie:
Mgr. Zsolt Barczi predseda komisie privítal na zasadnutí komisie športu, mládeže a telesnej
výchovy MsZ vedúcu odd. ŠkKaŠ Mgr. Katarínu Barcziovú, riaditeľa SŠZ Štefana Vargu ako i
všetkých prítomných členov komisie a oboznámil ich s programom zasadnutia. Navrhnutý program
zasadnutia bol jednomyseľne schválený.
Bod č. 1) Informácia o príjmoch a výdavkoch za apríl 2015 – SŠZ
Písomnú správu o príjmoch a výdavkoch obdržali všetci členovia komisie na zasadnutí.
p.Varga – informoval prítomných o príjmoch a výdavkoch SŠZ za obdobie apríl 2015.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy berie na vedomie podanú správu bez
pripomienok.
Bod č. 2) Vyhodnotenie činnosti členov komisie
Mgr. Zsolt Barczi - predniesol návrh vyplatenia odmien za I. polrok 2015 pre členov komisie –
odborníkov z radov občanov.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy jednohlasne odsúhlasila návrh na vyplatenie
odmien.
Bod č. 3) Sprievodné športové podujatia počas Galantských trhov
Tabuľku s rozpisom sprievodných športových podujatí počas 31. ročníka GT obdržali všetci
členovia komisie na zasadnutí.
Mgr. Barcziová - informovala členov komisie, že výška finančných prostriedkov v rozpočte mesta
na sprievodné športové podujatia počas 31. ročníka GT bola MsZ schválená vo výške 2 500 € a na
základe žiadostí ŠK po schválení riaditeľstvom GT a primátorom mesta bola dotácia prerozdelená
nasledovne:
ŠK,TJ
čiastka
TJ Gasto Metalfin
350 €
KO BOX club
800 €
Mestský kolkársky klub
450 €
Hanza - Freestyle bmx
300 €
Futbal starí páni
300 €
Footballandia
100 €
Tenisový klub Galanta
200 €
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy berie na vedomie podanú informáciu bez
pripomienok.

Bod č. 4) Vyhodnotenie 33. ročníka Behu Galantou – Behu oslobodenia /BG/
Záznam z vyhodnotenia BG ako i tabuľku účasti žiakov na BG obdržali všetci členovia komisie na
zasadnutí.
Mgr Zsolt Barczi - uviedol, že BG je najvýznamnejšie športové podujatie , kladne zhodnotil
tímovú prácu organizátorov, spoluúčasť sponzorov a všetkých čo sa podieľali pri organizácii BG.
Mgr. Jozef Gál – vyslovil kladné hodnotenie bežcov mimo Galanty, navrhuje na BG pozývať aj
zakladateľov BG. Ako nedostatok uviedol málo čísiel pre žiakov a potrebu zosúladiť dobeh žiakov.
Navrhuje zvážiť zvýšenie finančných odmien pre víťazov BG a žiada na vyhodnotenie BG pozývať
aj členov komisie športu.
p. Štefan Varga – uviedol, že časomiera meria len hlavné preteky a pri deťoch sú vyhodnocovaný
len prvý traja.
p. Zsolt Takáč – navrhol potrebu vylepšiť odovzdávanie cien, určiť čas v programe.
Bod č. 6) Rôzne
p. Štefan Varga – informoval o potrebe riešiť havarijný stav okien a strechy na Športovej hale.
Odporúča najprv opravu strechy, ktorú by SŠZ vedela zabezpečiť a potom opravu okien.
p. Zsolt Takáč – uviedol, že je potreba riešiť uvedený havarijný stav ŠH, preverí možnosť dotácie
z Eurofondov a odporúča uvedený havarijný stav riešiť na mimoriadnom zasadnutí MsZ
vyčlenením finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na odstránenie havárie ŠH.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy odporúča havarijný stav strechy a okien riešiť
na mimoriadnom zasadnutí MsZ.
p. Štefan Varga –
informoval prítomných o nedostatku pracovných síl v SŠZ, nestíhajú sa
zabezpečovať všetky potrebné práce ako kosenie v ZŠ, udržovanie športovísk v meste, požiadal
o prijatie jedného prevádzkového pracovníka.
p. Zsolt Takáč – súhlasí s návrhom prijať jedného multifunkčného pracovníka do SŠZ.
Mgr. László Benkovics – navrhuje dať návrh finančnej komisii na prejednanie prijatia pracovníka
v SŠZ na udržovanie športovísk v meste.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy doporučuje finančnej komisii prejednať prijatie
jedného prevádzkového pracovníka v SŠZ od 1.1.2016.
Mgr. Jozef Gál – informoval prítomných o konaní školských majstrovstiev v atletike dňa 19.5.2015
na štadióne v Galante. Pochválil SŠZ za udržovanie poriadku počas športového podujatia.
Predseda komisie záverom poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Mgr. Zsolt Barczi v.r.
predseda komisie

V Galante 21.5.2015
Zapísala: H. Mészárosová

