Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 11. 06. 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:

1. Informácia o príjmoch SŠZ za marec a apríl 2018
2. Informatívna správa k 36. ročníku Behu Galantou
3. Informácia o sprievodných športových podujatiach počas GT 2018
4. Vyhodnotenie činnosti členov komisie
5. 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 marec a apríl 2018
Mgr. Zsolt Barczi – dal slovo riaditeľovi SŠZ.
Štefan Varga - informoval prítomných o príjmoch SŠZ za uvedené obdobie.
Peter Tomič – sa informoval o priebehu rekonštrukcie športovej haly.
Štefan Varga – informoval prítomných o pláne rekonštrukcie hľadiska v športovej hale.
Mgr. Zsolt Barczi – sa informoval o priebehu rekonštrukcie oplotenia futbalového štadióna.
Štefan Varga – je to v pláne, ale momentálne sa rieši projekt cyklotrasy, kde je zahrnutá aj uvedená
rekonštrukcia daného oplotenia.
Zsolt Takáč – doplnil informáciu, že od 18.6.2018 sa začne rekonštrukcia vchodovej brány
futbalového štadióna.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch SŠZ
za marec a apríl 2018 a o rekonštrukčných prácach berie na vedomie.
Bod č. 2) Informatívna správa k 36. ročníku Behu Galantou
Mgr. Zsolt Barczi – odovzdal slovo Mgr. Lívii Geškovej a Petrovi Tomičovi.
Mgr. Lívia Gešková, Peter Tomič – obšírne informovali prítomných o zdarnom priebehu
pretekov.
Mgr. Zsolt Barczi – ďakuje za vyčerpávajúce informácie.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informatívnu správu k 36.
ročníku Behu Galantou berie na vedomie.
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Bod č. 3 ) Informácia o sprievodných športových podujatiach počas GT 2018
Mgr. Zsolt Barczi – odovzdal slovo Mgr. Lívii Geškovej, vedúcej OSS.
Mgr. Lívia Gešková – predložila vypracovaný materiál a zároveň obšírne informovala o priebehu
sprievodných podujatí počas GT – 2018, ktoré sú klubmi plánované väčšinou na piatok. Výnimku
tvoria tenisový a kolkársky klub, ktoré plánujú svoje dvojdňové podujatie na piatok a sobotu.
Mgr. Zsolt Barczi – sa informoval, či všetky organizácie, ktoré v minulosti prejavili záujem
organizovať sprievodné športové podujatie podali tento rok žiadosť o dotáciu.
Mgr. Lívia Gešková – uviedla, že sprievodné športové podujatia budú podobné ako minulý rok.
Neprihlásili sa „basketbalisti“. Nové podujatie sa neplánuje. Pre medzinárodné stretnutie v boxe
KO box klub ešte rieši miesto konania. Celkový rozpočet na podujatia je 2 200 €.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o sprievodných
športových podujatiach počas GT 2018 berie na vedomie.

Bod č. 4) Vyhodnotenie činnosti členov komisie
Mgr. Zsolt Barczi – konštatoval dobrú prítomnosť na predošlých zasadnutiach a predniesol návrh
vyplatenia odmien v plnej výške za I. polrok 2018 pre členov komisie – odborníkov z radu občanov.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednohlasne odsúhlasila návrh na
vyplatenie odmien v plnej výške.
Bod č. 5) Rôzne
Mgr. Lívia Gešková – predložila žiadosť o odsúhlasení presunu finančných prostriedkov z rezervy
na dotácie vo výške 4 x 200 EUR formou sponzorského daru všetkým základným školám, ktoré sa
prihlásili do projektu Nadácie TV JOJ ,,Floorball SK LIGA 2018/2019“. Uviedla, že mesto bolo
oslovené nadáciou TV JOJ o možnosti zapojiť základné školy do uvedeného projektu. Následne sa
uskutočnilo spoločné stretnutie so 4 riaditeľmi ZŠ, ktoré potom svoje školy prihlásili do projektu.
Do jedného tímu v základnom kole sa zapájajú mestské alebo okolité školy po 4, na čo v meste
máme ideálne podmienky, keďže máme presne 4 školy v zriaďovateľskej pôsobnosti. Vlaňajší
školský rok sa už do projektu zapojila ZŠ na ul. Štefánikovej, ale ona cestovala aj mimo Galanty,
nakoľko ostatné školy v jej tíme neboli galantské.
Mgr. Andrej Tábori – informoval prítomných o systéme súťaže, konštatoval, že súťaž prebieha
hlavne cez víkendy a preto uvedená súťaž je dosť časovo náročná. Vyjadril presvedčenie, že najprv
treba poslať z každej školy učiteľa zodpovedného za uvedenú súťaž na školenie, aby nevznikali
kolízne situácie počas zápasov medzi súpermi a až potom treba začať súťažiť. Zhodli sa na tom
s Mgr. Ladislavom Benkovicsom, že školy by sa mali zapojiť do floorballu nie cez nadáciu TV
JOJ, ale do oficiálnych súťaží vypísaných MŠVVaŠ SR začiatkom každého šk. roku.
Mgr. Jozef Gál - ich škola dostala športové potreby k tomuto športu, ale zatiaľ sa nevie vyjadriť,
či súťaž bude systematická, vyjadril záujem o uvedený šport, ale zároveň konštatoval, že najprv
treba vytvoriť oficiálny klub a potom nebude proti podpore uvedenej súťaže.
Mgr. Zsolt Barczi – navrhol vrátiť sa k uvedenej téme na ďalšej komisii KŠMaTV, kde žiada
predložiť kompletnú dokumentáciu a propozície k súťaži Nadácie TV JOJ ,,Floorball SK LIGA
2018/2019“. Vyjadril sa že v podstate nemá nič proti novému športu floorball, nie je problém ani
s fin. prostrietkami, len komisia potrebuje viac informácii o tomto projekte.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednohlasne odsúhlasila návrh na
nasledujúce zasadnutie predložiť propozície a pravidlá súťaže.
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Zsolt Takáč – otvoril tému možného zatrávnenia priestorov za bránkami na hlavnej ploche
futbalového štadióna.
Mgr. Jozef Gál - tento návrh rezolútne odmietol, s konštatovaním, že okresný štadión je všetkých,
nie len futbalistov a v budúcnosti budú naďalej tieto priestory potrebné počas atletických, ale aj
iných pretekoch.
Predseda komisie záverom poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť. Termín nasledujúceho
zasadnutia bude stanovený v zmysle programu komisie.

Mgr. Zsolt Barczi v. r.
predseda komisie
V Galante 11.06.2018
Zapísal: Ing. Tibor Drozd
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