Zápisnica
z riadneho zasadnutia komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ
konaného dňa 1. 4. 2015 v Galante
Prítomní:
/ podľa prezenčnej listiny/
Program: 1. Informácia o príjmoch a výdavkoch SŠZ za február a marec 2015.
2. Analýza rozpočtu za rok 2014 – oblasť šport.
3. Organizačné zabezpečenie 33. ročníka Behu Galantou – Behu oslobodenia
4. Vyhodnotenie činnosti jednotlivých športových klubov.
5. Rôzne.

Otvorenie
Mgr. Zsolt Barczi predseda komisie privítal na zasadnutí komisie športu, mládeže a telesnej
výchovy MsZ, p. primátora Petra Pašku , vedúcu odd. ŠkKaŠ Mgr. Katarínu Barcziovú,
nečlena komisie poslanca Ing. Františka Gauliedera, p. Štefana Vargu ako i všetkých členov
komisie a oboznámil ich s programom zasadnutia. Navrhol doplnenie programu v bode č. 2
analýza Správy športových zariadení a uviedol, že k bodu č.4 boli pozvaní predsedovia
jednotlivých ŠK, TJ a OZ. S navrhnutým programom zasadnutia všetci prítomní členovia
komisie súhlasili.
Bod č. 1) Informácia o príjmoch a výdavkoch SŠZ za február a marec 2015.
p.Varga – informoval prítomných o príjmoch a výdavkoch SŠZ za obdobie február a marec
2015. Na základe požiadavky komisie z minulého zasadnutia predložil vypracovaný sumár
tréningových hodín športových klubov v priestoroch Správy športových zariadení, ktoré
dostávajú od mesta Galanta bezplatne.
Sumár tréningových hodín bol všetkým členom komisie doručený e-mailom spolu
s pozvánkou.
Komisia berie na vedomie predložené správy bez pripomienok.
Bod č. 2) Analýza rozpočtu za rok 2014 – oblasť šport, SŠZ.

Analýzy boli doručené všetkým členom komisie e-mailom spolu s pozvánkou.
Mgr. Katarína Barcziová - informovala komisiu športu, mládeže a telesnej výchovy o
analýze rozpočtu za rok 2014 – oblasť športu.
p. Varga - predložil za SŠZ analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom
mesta za rok 2014.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy berie predložené analýzy rozpočtu na
vedomie a odporúča ich MsZ v Galante schváliť v predloženej forme a rozsahu.
Bod č. 3). Organizačné zabezpečenie 33. ročníka Behu Galantou – Behu oslobodenia
Mgr. Zsolt Barczi – informoval, že na porady zamerané na organizačné zabezpečenie Behu
Galantou – Behu oslobodenia boli pozývaní členovia komisie a boli oboznámení s priebehom
zabezpečenia BG.
Mgr. Katarína Barcziová – uviedla, že podujatie bude podporovať okrem firmy Samsung
aj TESCO s.r.o. a v dňoch od 8.4. do 10.4.2015 bude organizačný štáb denne riešiť
ostávajúce úlohy.
p.Tomič – uviedol, že sa očakáva okolo 700 bežcov, je potrebné doriešiť dodávateľa
občerstvenia na podujatie, ktorý by sa mal zúčastniť porady k BG dňa 8.4.2015 s upresnením
podmienok výdaja guláša.
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p. Varga – dodávateľ minulý rok vyhovoval, je potrebné dodržať podmienky výdaja guláša,
účasť bežcov záleží od počasia,
p. Takáč – uviedol, že s dodávateľom gulášu je potrebné prejednať technicko-organizačné
podmienky. Pre zabezpečenie účasti detí na BG by bolo potrebné vopred upozorniť prezidenta
Futbalového klubu o preložení zápasu v termíne konania BG.
p. Paška, primátor mesta – informoval prítomných, že dodávateľ z minulého roku nedodržal
určené podmienky, verejné obstarávanie bude ukončené 2.4.2015, podmienky boli
definované.
Mgr. Zsolt Barczi – požiadal členov komisie o podporu pri tombole pri BG.
Mgr. Gál – kladne hodnotil zapojenie Tesca s.r.o. pri BG.
Ing. Gaulieder – uviedol, že pri BG je prioritou účasť žiakov škôl.
Komisia MTVaŠ berie na vedomie podanú informáciu.
Bod č. 4) Vyhodnotenie činnosti jednotlivých športových klubov
Správy s vyhodnotením činnosti jednotlivých ŠK,TJ a OZ boli členom komisie e-mailom
doručené spolu s pozvánkou.
Mgr. Zsolt Barczi – privítal na zasadnutí prítomných predsedov ŠK, TJ a OZ, predstavil im
komisiu a oboznámil ich s náplňou komisie, ktorá je poradným orgánom mesta a predkladá
návrh na prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta primátorovi na základe žiadostí jednotlivých
ŠK,TJ a OZ. Podal informácie aj o nepriamych dotáciách - poskytnutie priestorov DŠ,ŠH
a štadióna bezplatne pre ŠK,TJ a OZ. Požiadal predsedov o zabezpečenie účasti členov na BG
a prípadný príspevok do tomboly.
p. Paška, primátor mesta – informoval prítomných o návrhu nového zákona ohľadom
financovania športu, čo by malo zvýšiť dotáciu od mesta na šport. Bude podporovať šport
v meste, motivovať podnikateľov.
Mgr.Benkovič – požiadal o vyjadrenie k systému prideľovania dotácií na podporu športu
v Galante.
p. Takáč – uviedol, že mesto nie je na financovanie všetkých nákladov na šport, mestské
športoviská sú poskytnuté bezodplatne, je potreba viac financií na podporu športu, mesto bude
hľadať možnosti a prioritou je podpora športu mládeže. Právomoc delenia dotácií je
u primátora mesta.
P. Kollarovič - TJ Galanta, mestská časť Hody – nie je zlý systém, iné mestá majú viac
financií.
Ing. Gaulieder – navrhuje na prerozdelenie dotácií vypracovať v spolupráci s ŠK,TJ A OZ
metodiku s kritériami prerozdeľovania. Ďalej navrhuje vyhodnotenie činnosti ŠK
špecifikovať pre ŠK a zaradiť do plánu práce komisie na mesiac január pred prerozdeľovaním
dotácie na činnosť.
p. Takáč – BC Tvrdá päsť – informoval o zlých podmienkach v ŠH, netečie teplá voda.
p. Varga – problém sa riešil, je tam nastavovanie vody.
p. Lauro – Boxing club – odporúča vytvorenie kritérií, usmerniť kluby či viac úspechov,
cvičencov.
p. Szelle – ŠK Arkádia – uviedol, nie úspechy ale práca s mládežou je prvoradá, mesto by sa
malo snažiť vytvoriť podmienky pre športovanie, skvalitnenie tréningových možností
DŠ,ŠH.
p. Kováč – KO BOX club – uviedol, že plánuje zriadiť v Galante Centrum olympijského
športu pre zlepšenie podmienok pre športovcov, je potrebná pomoc mesta, uviedol že začal
spolupracovať so zariadením Čistý deň v Hodoch.
p. Gál – kladne hodnotil súdržnosť medzi ŠK a zapojenie obyvateľov do športu.
Ing. Butko – MKK – je potrebné spracovať stratégiu obnovy športových zariadení.
p. Takáč – uviedol dva spôsoby financovania opráv, každý rok vyčleniť z rozpočtu určitú
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čiastku a zrušiť výzvy na dotácie z mesta na šport, druhá možnosť zobrať mesto úver na
opravy.
p. Varga – uviedol že je vypracovaný plán opráv športových zariadení.
Ing. Gaulieder – navrhuje vypracovať koncepciu revitalizácie športových zariadení v meste.
p. Szelle – sa informoval, prečo je poplatok pri podujatiach v ŠH a na štadióne a v DŠ sa
neplatí.
p. Varga – uviedol, že je vypracovaná koncepcia, podujatia nad rámec sa platia.
Mgr. Zsolt Barczi ukončil diskusiu a poďakoval prítomným predsedom športových klubov
za účasť na zasadnutí komisie.
5) Rôzne – revitalizácia športovísk
p. Takáč – odprezentoval zámer alternatívneho riešenia územného plánu štadióna.
Ing. Gaulieder – odporúča dať do Galantských novín informatívnu správu o uvedenom
projekte, prípadne odporúča verejnú diskusiu.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy berie „ Zámer alternatívneho riešenia
územného plánu štadióna“ na vedomie a odporúča ho MsZ v Galante na prerokovanie.
Havarijný stav strechy Športovej haly
Materiál bol doručený členom komisie e-mailom s pozvánkou.
p. Varga - oboznámil prítomných o havarijnom stave strechy ŠH, predošlé roky boli
vykonávané malé opravy- fľakovanie. Stav sa zhoršil zateká cez strechu aj cez okná. Bola
daná žiadosť formou výzvy na výmenu okien. Ak budú financie na okná, oprava strechy bude
vykrytá z financií SŠZ.
p. Paška - primátor mesta – uviedol, že je prísľub z MŠVVaŠ na poskytnutie dotácie na
výmenu okien v ŠH.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy berie uvedenú správu na vedomie.
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a uviedol, že májové zasadnutie komisie sa
uskutoční 20. 5. 2015 o 1530 hod. Materiál a pozvánka budú doručené e-mailom.

Mgr. Zsolt Barczi v.r.
predseda komisie

V Galante 2.4.2015
Zapísala: H. Mészarosová
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