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Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie mládeže, telesnej výchovy a športu MsZ v Galante
konaného dňa 17. 9. 2014.
Prítomní: dľa prezenčnej listiny
Program:
1) Informácia o príjmoch a výdavkoch za I. polrok 2014 - SŠZ.
2) Vyhodnotenie športových podujatí konaných počas GT 2014.
3) Rôzne.
Predseda komisie Mgr. Zsolt Barczi privítal na zasadnutí členov komisie, prizvaných hostí Ing.
Ottahela za FC Slovan Galanta , p. Popluhára a p. Kosára za Basketbalový klub Junior, p. Varguriaditeľa Správy športových zariadení, ako aj vedúcu oddelenia školstva, kultúry a športu MsÚ Mgr.
Barcziovú. Oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý členovia komisie jednomyseľne schválili.
1) Informácia o príjmoch a výdavkoch za I. polrok 2014 - SŠZ.
Materiál, spracovaný SŠZ, bol zaslaný členom komisie spolu s pozvánkou.
Pán Varga- riaditeľ SŠZ, podrobne informoval členov komisie o plnení príjmov a výdavkov za I.
polrok 2014, ako aj aktuálne za mesiac august 2014. Uviedol, že výdavky za energie a materiálne
náklady sa podarilo znížiť. Príjmy sú plnené, okrem príjmov za prenájom ihriska s umelou trávou,
čo určite spôsobilo aj otvorenie dvoch nových ihrísk v blízkom okolí Galanty. Informoval členov
komisie, že SŠZ z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebude môcť v tomto roku
zabezpečiť nákup novej kosačky na štadión, po dohode s finančnou komisiou MsZ bude táto
položka zahrnutá do rozpočtu na rok 2015.
Komisia mládeže, telesnej výchovy a športu MsZ v Galante prerokovala „Informáciu
o príjmoch a výdavkoch SŠZ za I. polrok 2014“, materiál berie na vedomie bez pripomienok.
2) Vyhodnotenie športových podujatí konaných počas GT 2014.
Materiál, spracovaný oddelením školstva, kultúry a športu MsÚ v tabuľkovej forme, bol zaslaný
členom komisie spolu s pozvánkou.
Vedúca oddelenia Mgr. Barcziová stručne informovala o poskytnutých dotáciách na športové
aktivity konané počas jubilejného XXX. ročníka Galantských trhov.
Členovia komisie podporili aj nové aktivity, ako bola športová akcia BMX 4 ALL3, odporučili aj
do budúcich ročníkov GT konanie takýchto nových športových podujatí, napr. aj streetballu.
Komisia mládeže, telesnej výchovy a športu MsZ v Galante prerokovala „Vyhodnotenie
športových podujatí konaných počas GT 2014“, materiál berie na vedomie a o d p o r ú č a
na budúci rok:
- osloviť všetky športové kluby na území mesta, či majú záujem organizovať sprievodné
športové podujatie počas GT
- navýšiť rozpočet na sprievodné športové podujatia GT
3) Rôzne.
A)
Pán Popluhár-predseda Basketbalového klubu Junior informoval členov komisie, že po tom, čo pán
Brooks zmenil pôsobisko a odišiel do Bratislavy, kde si preniesol so sebou aj názov klubu, bolo
potrebné založiť nové občianske združenie s iným názvom, členská základňa detí ale zostala,
záujem je aj od nových. V súčasnosti je v klube cca 40 detí, trénuje ich spolu s pánom Kosárom,
podrobne informoval aj o výsledkoch, ktoré dosiahli. Uviedol, že trénujú aj hrajú naďalej v
prenajatých priestoroch ZŠ Gejzu Dusíka, mesačne je to 30 hodín. Keďže cenu za prenájom majú
určenú na 7 EUR/hod., finančne je to pre klub veľmi náročné a požiadal členov komisie, či by
mesto nemohlo túto sumu znížiť. Ďalej uviedol, že sezónu začali, na vybavenie a nutné náklady by
potrebovali finančné prostriedky od mesta.
Členovia komisie vzhľadom na skutočnosť, že finančné prostriedky určené na dotácie pre športové
kluby sú už na rok 2014 vyčerpané, odporučili pánovi Popluhárovi, aby sa obrátil s touto žiadosťou
na pána primátora, ako aj so žiadosťou o zníženie poplatku za prenájom priestorov na ZŠ G.Dusíka.
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Zároveň členovia komisie odporučili vedúcej oddelenia ŠkKaŠ Mgr. Barcziovej, aby preverila
a zistila podmienky prenájmu priestorov na školách v meste pre športové kluby. V záujme
zabezpečenia objektívnosti odporučili, aby tieto ceny boli pre všetky športové kluby mesta rovnaké.
Predseda komisie poďakoval p. Popluhárovi a p. Kosárovi za účasť, za podané informácie a poprial
im v basketbalovom klube veľa úspechov a energie.
B)
Ing. Ottahel-predseda FC Slovan predložil informáciu o fungovaní mládežníckych družstiev a
„A“ mužstva. Uviedol, že finančných prostriedkov nie je dostatok, zháňajú sponzorov, od
Samsungu dostali na podporu mládeže FC Slovan dotáciu vo výške 6 000 EUR, 90% celých
nákladov činnosti „A“ mužstva hradí sponzor pán Paška z vlastných financií. V „A“ mužstve je t.č.
11 kmeňových hráčov, ostatní sú hráči na polročné hosťovanie. Pán Ottahel zároveň informoval, že
podal žiadosť na mesto, či by bolo možné, aby bar na štadióne prevádzkoval FC Slovan.
Keďže táto záležitosť je v kompetencii správcu objektu SŠZ, členovia komisie mu odporučili, aby
to riešil s pánom Vargom.
Pán Varga uviedol, že žiadosť mu bola odstúpená, odpoveď zašle. V súčasnosti je na tieto priestory
uzatvorená platná nájomná zmluva, s nájomníkom sú spokojní, pre SŠZ je to príjem 2500 EUR
ročne, nesúhlasí s výpadkom tohto príjmu.
C)
Mgr. Barcziová informovala prítomných, že boli oslovené športové kluby aj kultúrne inštitúcie,
aby zaslali svoje návrhy na ocenenie „Cena primátora mesta 2014“, slávnostné podujatie sa
uskutoční 3. 12. 2014.
D)
Pán Szelle predložil návrh vizualizácie úpravy zelene okolo športovej haly, prerokoval to aj
s pánom Vargom, ŠK Arkádia sponzorsky upraví tento priestor vrátane odstránenia starého
orgovánového plotu, za dodržania všetkých náležitostí týkajúcich sa ochrany životného prostredia.
E)
Pán Varga podal informáciu, že sa dnes zúčastnil zaujímavej konferencie v Bratislave, kde lektori
z MŠVVaŠ informovali o príprave nového zákona o športe a o možnostiach získania finančných
prostriedkov na šport.

Termín ďalšieho zasadnutia komisie je 8. 10. 2014 ( utorok), bude spresnený pozvánkami.

Mgr. Zsolt Barczi v. r.
predseda komisie

V Galante dňa 18. 9. 2014
Zapísala: E. Poláková

