Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 15. 02. 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:

1. Informácia o príjmoch SŠZ za január 2017
2. Športovec roka 2016 – vyhodnotenie a príprava podujatia
3. Rôzne

Otvorenie:
Mgr. Zsolt Barczi, 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 január 2017
Písomnú správu o príjmoch obdržali všetci členovia komisie na mieste.
Štefan Varga - informoval prítomných o príjmoch SŠZ za uvedené obdobie. Uviedol, že ihriská sú
plne využívané, skoro každý deň prebiehajú zápasy. Pripravujú sa na jarnú sezónu, začne III. liga.
Zatiaľ sa hrá na umelej tráve, aby sa trávnaté ihrisko šetrilo.
Mgr. Jozef Gál – vyzdvihol fantastické osvetlenie ihriska
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch SŠZ za
január 2017 berie na vedomie.
Bod č. 2) Športovec roka 2016 – vyhodnotenie a príprava podujatia
Materiál obdržali všetci členovia komisie na mieste.
Mgr. Zsolt Barczi – máme v rukách VZN, na základe ktorého môžeme uskutočniť udalosť
Športovec roka 2016. Podotýkam, že máme veľa dobrých športovcov a čulý športový život, chceli
by sme, aby to malo ráz. V rozpočte sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1 000 € a v zmysle
VZN sú kategórie ocenených nasledovné:
 športovec roka, vek do 18 rokov
 športovec roka, vek nad 18 rokov
 športový kolektív roka
 tréner roka
Návrh na udelenie ocenenia môže predložiť každý. Nakoniec návrhy komisia vyhodnotí, oddelenie
pripraví stručný materiál na zasadnutie MsZ na schválenie. Treba upresniť dátum podujatia
v termíne 20. – 25. 03.2017. Oddelenie spoločenských služieb oslovilo športové kluby, aby zaslali
svoje návrhy aj s popisom úspechov uvedených športovcov, klubov a trénerov.
Následne predseda navrhol vyhodnotiť navrhnutých športovcov jednotlivo s ich predstavením
a uvedením najväčších úspechov za rok 2016.
V kategórii športovec roka, vek do 18 rokov boli navrhnutí:
 Robert Repa, 2001 – 1. miesto majstrovstvá družstiev v behu
 Martin Repa, 2004 – štvornásobný majster SR v behu
 Patrik Dömötör, 2000 – víťaz behu Školské Majstrovstvá SR v atletike v TT
 Dominika Wiltschková, 2006 – 1. miesto Slovenský pohár mládeže v stolnom tenise
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 Roman Ditrich, 2003 – majster SR v boxe, víťaz Galavečer boxu Trnava a i.
V kategórii športovec roka, vek nad 18 rokov boli navrhnutí:
 Peter Eliáš, 1987 - futbalista
 Ádám Bukor, 1999 – trojnásobný juniorský majster sveta a rekordér v plávaní s plutvami
 Ing. Jozef Škoda, 1961 – 2. miesto v zimných halových majstrovstvách SR v tenise
a letných majstrovstvách SR v tenise v kategórii Seniori 55+
 Andrej Csemez, 1998 – majster SR v boxe, majster SR v kategórii ELITE muži
V kategórii športový kolektív roka, bolo navrhnuté:
 družstvo žiačok ZŠ SNP – víťazky na Školských Majstrovstvách SR v atletike
V kategórii športový tréner, boli navrhnutí:
 Mgr. Jozef Gál, TJ Olympia, tréner mladšieho, staršieho žiactva a dorastu, vedúci tréner
športových tried na ZŠ sídl. SNP
 Tibor Meszlényi, FC SLOVAN Galanta – tréner „A“ mužstva dospelých, držiteľ preukazu
najvyššej trénerskej UEFA Pro licencie.
 Mgr. Ladislav Tóth, TJ Olympia, tréner žiačok športových tried na ZŠ sídl. SNP
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante dáva návrh na predloženie týchto
športovcov na ocenenie na základe hlasovania členov komisie:
V kategórii športovec roka, vek do 18 rokov:
Martin Repa
Patrik Dömötör
Dominika Wiltschková
V kategórii športovec roka, vek nad 18 rokov:
Ádám Bukor
Andrej Csemez
V kategórii športový kolektív roka:
Družstvo žiačok TJ OLYMPIA Galanta
V kategórii športový tréner:
Tibor Meszlényi
Bod č. 3) Rôzne
Mgr. Zsolt Barczi – termín zasadnutia MsZ je 16.03.2017, kde sa budú schvaľovať navrhnutí
ocenení. Po podpísaní uznesenia primátorom upresníme termín konania podujatia Športovec roka
2016, ktorý by mal byť približne 3. marcový týždeň.
Mgr. Lívia Gešková – na koniec marca a začiatok apríla plánujeme a organizujeme ďalšie
podujatia: 28.03.2017 Deň učiteľov, 08.04.2017 Beh Galantou, kde naše oddelenie zabezpečuje
pozvánky, kultúrny program, ceny, občerstvenie, moderátora atď. Z toho dôvodu by nám vyhovoval
neskorší termín ako 3. marcový týždeň.
Opýtala sa komisie športu, koho treba pozvať na ocenenie športovcov, kto bude odovzdávať ceny
a či môže byť občerstvenie v podobe rautu.
Mgr. Zsolt Barczi – pozývať sa budú všetci poslanci, ocenení a dve ďalšie osoby z ich klubu
a rodinný príslušníci, primátor, vedúca OSS. Ceny môžu odovzdať primátor a člen komisie športu.
Občerstvenie má byť jednoduché. Moderovať sa má dvojjazyčne, navrhuje zabezpečiť kvalitného
moderátora.
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Mgr. Jozef Gál – na moderovanie navrhol a požiadal Petra Tomiča.
Túto myšlienku podporili aj Mgr. Andrej Tábori a Mgr. Ladislav Benkovics.
Peter Tomič – uskutočniť moderovanie nie je pre mňa problém, len vás prosím, aby podujatie bolo
uskutočnené po Behu Galantou.
Mgr. Zsolt Barczi – požiadal vedúcu OSS o zabezpečenie cien na oceňovanie a vypracovanie
materiálu na zasadnutie MsZ 16.03.2017.
Mgr. Lívia Gešková – Beh Galantou vo veľkom pripravujeme, návrh propozícií je pripravený
poprosím o pripomienkovanie.
Peter Tomič – o 11:40 hod. uviesť iba Beh zdravia. Novinky by sme mohli zvýrazniť červenou.
Čo sa vlani podarilo zabezpečiť, to chceme tento rok zachovať a vždy pridať niečo malé navyše.
Všetko musí byť na 100% spravené – cieľ 1 000 účastníkov.
Mgr. Zsolt Barczi – pohár v halovom futbale sa pravdepodobne uskutoční až v lete, informoval ho
o tom primátor.
Predseda komisie záverom poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť. Termín nasledujúceho
zasadnutia sa bude konať v zmysle programu komisie.

Mgr. Zsolt Barczi v. r.
predseda komisie

V Galante 15.02.2017
Zapísala: K. Forrová
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