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Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 22. 9. 2016.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:

1) Informácia o príjmoch SŠZ za august 2016
2) Revitalizácia športovísk a športových zariadení v meste Galanta
/ aktualizácia, plán na rok 2017/
3 ) Vyhodnotenie sprievodných športových podujatí GT
4 ) FC Slovan Galanta – prehľad hospodárenia
5 ) Prerozdelenie rezervy – dotácie na podporu športovej činnosti
6 ) Rôzne

Otvorenie:
Mgr. Zsolt Barczi predseda komisie privítal na zasadnutí komisie športu, mládeže a telenej
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 august 2016
Písomnú správu o príjmoch obdržali všetci členovia komisie spolu s pozvánkou.
Štefan Varga - informoval prítomných o príjmoch SŠZ za uvedené obdobie.
Mgr. Zsolt Barczi – sa pýtal, či už prebehla kolaudácia a otvorenie. V akých častiach sa plánujú
ďalšie opravy a koľko to bude stáť.
Štefan Varga – v rámci otvorenia sa bude konať športový deň, kde sa chcú ukázať v rôznych
športových disciplínach, s cieľom, aby záujemci videli aké majú možnosti a aby sa vedeli dohodnúť
s trénermi. Otvorenie by sa konalo 24.09.2016 o 10.30 hod. a podujatie by trvalo do 18.00 hod. Čo
sa opravy týka, jedná sa o nový povrch palubovky za 95.000€, ktorý je teraz veľmi dobrý, na
vysokej úrovni.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch SŠZ za
august 2016 berie na vedomie.
Bod č.2) Revitalizácia športovísk a športových zariadení v meste Galanta /aktualizácia, plán
na rok 2017/
Dokumenty boli členom komisie poslané spolu s pozvánkou.
Štefan Varga – vynárajú sa stále nové veci na opravu, nakoľko je všetko staré, ale ide sa podľa
programu: -výmena okien minulý rok
- oprava strechy – pôvodne 27 000€ ale podarilo sa vysútažiť za 17 000€
- oprava palubovky – pôvodne 150 000€ podarilo sa vysúťažiť za 95 000€
- opravená časť strechy nad Arkádiou, do konca roka oprava aj tej časti, ktorá zateká
- treba opraviť ešte celé poschodie, osvetlenie...
Začne sa s opravou strechy nad šatňou rozhodcov, ktorá zateká, 3.10.2016 nastupuje firma a bude
opravovať aj schodisko, možnosť menších rekonštrukcií.
Mgr. Zsolt Barczi – poradie podľa dôležitosti
Zsolt Takáč – chváli materiál a komplexný prehľad, vyzdvihol, akým spôsobom sa pracovalo za
minulé roky, koľko peňazí sa preinvestovalo a je rád, že príde na rad aj futbalový štadión a najviac
navštevovaný športový stánok. Verí, že sa aspoň opravia verejné toalety, lebo sú v katastrofálnom
stave /zatekanie, izolácia... nájsť na to cca 5000€ v rozpočte, nakoľko to dáva nelichotivý obraz
o meste/. Je spokojný s tým, ako nasledujú opravy a všetkým ďakuje za schválenie a realizáciu.
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Mgr. László Benkovics – pýta sa, či sa ešte prevádzkuje bar na futbalovom štadióne a či by
nájomca nemohol tiež zainvestovať do opravy toaliet, nakoľko ich využívajú aj zákazníci baru.
Tibor Meszlényi – navrhuje plán na zrušenie baru a znovu založenie klubovne, kde by boli
víťazné poháre a pamätné fotky ako predtým. Ďalej navrhuje spraviť altánok s občerstvením pri
vchode, čo nie je veľká investícia, ďalej vybudovanie vyhradeného miesta pre rodičov s deťmi pri
časomiere - konkrétne zopár hojdačiek, šmýkačku, kde by sa zatiaľ deti mohli hrať.
Mgr. Jozef Gál – bude potrebné pripraviť materiál na rok 2017 a postupne rekonštruovať - štadión
musí slúžiť každému, pre deti, pre rodičov, pre všetkých. Verí tomu, že sa nájdu fin. prostriedky aj
pre hráčov na motiváciu a teší sa na priaznivé športové výsledky.
Mgr. Zsolt Barczi – čo sa baru týka, treba dať pozor na výpovednú lehotu a zmluvu o prenájme
nepredĺžiť, alebo včas vypovedať.
Zsolt Takáč – navrhuje zmluvu z dôvodu rekonštrukcie štadióna nepredlžovať. Keby tam mal bufet
FC Slovan Galanta, mohli by im z toho plynúť príjmy do klubu.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o revitalizácii
športovísk a športových zariadení v meste Galanta berie na vedomie a n e o d p o r ú č a
predĺžiť nájomnú zmluvu /riešiť v zmysle výpovednej lehoty/
Bod č. 3) Vyhodnotenie sprievodných športových podujatí GT
Písomné vyhodnotenie obdržali od 6 športových klubov všetci členovia komisie s pozvánkou.
Mgr. Lívia Gešková – vníma uskutočnené podujatia a ich následné vyhodnotenie pozitívne.
Mgr. Zsolt Barczi – Basketbalový klub junior Galanta, športová hala nebolo práve atraktívne
miesto pre športové podujatie.
Štefan Varga – súhlasí, prvýkrát nevedeli, kde by bolo ideálne podujatie zorganizovať, preto sa
rozhodli pre športovú halu, ale na budúci rok by sa radi presunuli do centra mesta, napr. pred
Univerzál alebo podobne.
Mgr. Zsolt Barczi – hodnotí sprievodné športové podujatia počas GT na úrovni, odporúča
pokračovať naďalej v tomto zmysle.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o vyhodnotení
sprievodných športových podujatí GT 2016 berie na vedomie a o d p o r ú č a pre
basketbalové podujatie nájsť vhodnejšiu lokalitu.
Bod č. 4 ) FC Slovan Galanta – prehľad hospodárenia
Materiál bol rozdaný všetkým členom komisie na mieste.
Mgr. Zsolt Barczi – poprosil pána Meszlényiho o vyjadrenie
Zsolt Takáč – prevzal uvedenie – opísal prácu trénerov/manažérov, ktorí sa snažia
o transparentnosť a podať podrobný prehľad v dianí. Informoval o výmene dvoch trénerov.
Upravili sa ročníky rozdelenia mladších a starších žiakov, čo uvítali i rodičia a čo prinieslo aj
pozitívne výsledky. Dohliadajúci na výber žiakov je pán Meszlényi. Čo sa finančnej časti
hospodárenia týka, je vďačný za podporu sumou 25 000€, bez ktorej by bol projekt stratený.
Samsung takisto podporí klub sumou 15 000€ a vyskytol sa aj sponzor, ktorý bude prispievať
mesačne na činnosť klubu.
Ďalej uviedol, že budú hľadať nových sponzorov na vyriešenie fin. problémov v klube /vizuál
štadióna – nový návštevníci, zvyšovanie príjmov/. „Finančne sme skonsolidovaný, máme dobrý
prehľad, dobrú komunikáciu s rodičmi, všetko je pod kontrolou a zodpovedne vyhlasujem, že je tam
poriadok.“
Mgr. Zsolt Barczi – sa ho opýtal, či zmluva so Samsungom je v poriadku.
Zsolt Takáč – nie je to ešte vysporiadané. Mesačný náklad na chod klubu je 10 000€, potrebujeme
viac minoritných sponzorov. Do konca roka potrebujeme ešte 30 000€. Samsung prisľúbil 45 000€,
z toho na FC Slovan Galanta 15 000€.
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Mgr. Zsolt Barczi – sú to ďalšie peniaze na šport?
Zsolt Takáč – na všetko aj šport aj kultúru.
Tibor Meszlényi – nie je jednoduché získať sponzorov, nakoľko si sponzori kladú podmienky.
Chce robiť v prvom rade futbal a nie politiku. Bol by rád, keby sa časom posunuli do 2. ligy. Trvá
na neustálom vzdelávaní trénerov.
Mgr. Jozef Gál – podporiť aj ostatné športy na úrovni / futbal. základňa je obrovská, veľa detí,
dorast odchádza preč. Chce jedno kvalitné družstvo, kvalitný futbal – potom bude ochotný podporiť
zvýšenie rozpočtu, aby tu kvalita zostala.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o FC Slovan Galanta –
prehľad hospodárenia, berie na vedomie.
Bod č. 5) Prerozdelenie rezervy – dotácie na podporu športovej činnosti
Mgr. Zsolt Barczi – ak niekto vie o nejakom podujatí, združení, činnosti, kde by potrebovali
športové kluby dotáciu, treba dať vedieť. Spýtal sa pani Mgr. Geškovej, či bola doručená nejaká
žiadosť.
Mgr. Lívia Gešková – bez výzvy nemohli byť žiadosti doručené.
Mgr. Zsolt Barczi – prostriedky netreba hneď minúť, najneskôr do novembra.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante prerozdelenie rezervy na dotácie
presunula na ďalšie zasadnutie.
Bod č. 6 ) Rôzne
Štefan Varga – čo sa týka akcií v ŠH, SŠZ by bola rozhodne proti diskotékam. Arkádia žiadala
informáciu, či povolíme 6. ročník oldies disco, koncom novembra. Aký postoj má SŠZ zaujať?
Povoliť? Palubovka je nová. Na ďalší deň je tam zas akcia detí, palubovka sa prekrýva. Treba to
prekrytie vyskúšať.
Zsolt Takáč – ani sa nejedná tak o tanec ako o vylievanie nápojov a rozbité sklo. Arkádii niekedy
stačili aj priestory baru. Osobne s tým nesúhlasím aby sa tam uskutočňovali diskotéky.
Mgr. Jozef Gál – a dvere ktoré sú prechodné do bufetu?
Štefan Varga – to je únikový východ
Mgr. Jozef Gál – kam? Treba zabezpečiť, aby neboli prechodné z haly do baru, či už z titulu
roznášania a vylievania nápojov, ako aj zamedzeniu zadymenia priestoru fajčením.
Mgr. Zsolt Barczi – novú víziu haly treba riešiť zároveň s týmito problémami.
Štefan Varga – navrhuje dať prekrytie na stálo za obe brány, lebo tam stoja diváci a odkladajú sa
tam veci. Dvere by ostali zamknuté, otvorili by sa iba v prípade potreby, ako únikový východ.
Zsolt Takáč – nechodiť na palubovku, navrhujem predĺženie mantinelu.
Predseda komisie záverom poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a uviedol, že termín
ďalšieho zasadnutia sa bude konať v októbri.

Mgr. Zsolt Barczi v. r.
predseda komisie
V Galante 22.09. 2016
Zapísala: K. Forrová

