Zápisnica
zo zasadnutia komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ
konaného dňa 17.5. 2016 v Galante
Prítomní:
/ podľa prezenčnej listiny/
Program zasadnutia: 1. Informácia o príjmoch za apríl 2016 - SŠZ
2. Vyhodnotenie činnosti členov komisie
3. Sprievodné športové podujatia počas Galantských trhov
4. Vyhodnotenie športovca roka – stanovenie kritérií a pravidiel
5. Rôzne
Otvorenie
Mgr. Zsolt Barczi predseda komisie privítal na zasadnutí komisie športu, mládeže a telesnej výchovy
všetkých prítomných členov komisie a oboznámil ich s programom zasadnutia. Navrhnutý program
zasadnutia bol jednomyseľne schválený.
Bod č. 1) Informácia o príjmoch a výdavkoch SŠZ za apríl 2016
Písomná správa o príjmoch a výdavkoch bola doručená členom komisie s pozvánkou.
p. Varga – informoval prítomných o príjmoch SŠZ za uvedené obdobie, ktoré porovnal s predošlým rokom.
Informoval prítomných o ukončení halovej sezóny v ŠH z dôvodu opravy palubovky. Verejným
obstarávaním bola na realizáciu opravy palubovky určená firma zo Senca. Práce budú realizované
v priebehu mesiacov jún-august 2016. Úhrada opravy bude realizovaná splátkami v priebehu troch rokov.
Plánuje sa tiež oprava podlahy v dome športu.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch SŠZ za apríl 2016
berie na vedomie.
Bod č. 2) Vyhodnotenie činnosti členov komisie
Mgr. Zsolt Barczi - predniesol návrh vyplatenia odmien za I. polrok 2016 pre členov komisie – odborníkov
z radov občanov.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy jednohlasne odsúhlasila návrh na vyplatenie odmien.
Bod č. 3) Sprievodné športové podujatia počas Galantských trhov
Tabuľka s rozpisom sprievodných športových podujatí počas 32. ročníka GT bola predložená členom
komisie na zasadnutí.
Mgr. Lívia Gešková - informovala členov komisie, že výška finančných prostriedkov v rozpočte mesta na
sprievodné športové podujatia počas 32. ročníka GT bola MsZ schválená vo výške 2 500 €, ktorá sa
rozdelila medzi ŠK na základe ich žiadostí po dohode s riaditeľom SŠZ a po schválení primátorom mesta.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy berie na vedomie podanú informáciu bez pripomienok.
Bod č. 4). Vyhodnotenie športovca roka – stanovenie kritérií a pravidiel
Mgr. Zsolt Barczi - podal návrh na doplnenie VZN mesta v Galante č. 68/2001 o verejných uznaniach.
Mgr. László Benkovics - navrhol spresniť, kto môže podať návrh na ocenenie napr. občan mesta, upresniť,
komu môže byť ocenenie udelené, napr. športovcom, ktorí reprezentujú ŠK pôsobiace na území mesta
Galanta, ako aj určiť vekové kategórie: športovec jednotlivec do 18 rokov, nad 18 rokov, kolektív a talent
roka.
Mgr. Zsolt Barczi – návrh na ocenenie doteraz mohol podať primátor, poslanci, ŠK a občania čo navrhuje
ponechať v pôvodnom znení. Ocenenými by mihli byť aj takí občania mesta, ktorí pôsobia v kluboch mimo
Galanty.
Mgr. Jozef Gál – súhlasí s návrhom p. Benkovicsa, doporučuje kategórie doplniť ocenením veterána roka
a trénera roka.
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Komisia sa uzniesla na nasledovnom:
- návrh na športovca roka môže podať primátor, poslanci, športové kluby pôsobiace na území mesta
a obyvatelia mesta,
- navrhnuté kategórie - športovec roka , vek do 18 rokov – max 5 športovcov,
- športovec roka , vek nad 18 rokov - max 5 športovcov,
- športový kolektív roka , max. 3 kluby,
- športový talent roka do 21 rokov/žiaci, dorastenci, juniori/ - max. 1 športovec,
- tréner roka – max. 2 tréneri.
Mgr. Lívia Gešková – požiadala členov komisie o poskytnutie informácie, koho navrhujú na ocenenie.
Ocenení športovci majú byť členmi ŠK pôsobiacich na území mesta Galanty alebo nie?
Mgr. Zsolt Barczi – uviedol, že o návrhoch rozhoduje komisia, pri výbere športovca roka môže posúdiť aj
túto otázku.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy doporučuje prednostovi MsÚ zapracovať uvedené
návrhy do novelizácie VZN o oceneniach.
Bod č. 6) Rôzne
Mgr. Zsolt Barczi – požiadal vedúcu OSS Mgr. Geškovú o podaní informácie, kedy sa bude konať pohár
mesta v minifutbale.
Mgr. Lívia Gešková – uviedla, že pohár mesta bol plánovaný na mesiac február a bol odložený na mesiac
jún 2016.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy žiada vedúcu OSS Mgr. Geškovú o podaní informácie o
konaní 24. ročníka pohára Mesta .
Mgr. Zsolt Barczi - dal návrh na preverenie možnosti úpravy výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na
rozvoj športu v tom zmysle, či výdavky na občerstvenie mohli byť oprávnenými výdavkami.
Jeho myšlienku podporil p. Varga.
Mgr. Jozef Gál – uviedol, že Slovenský atletický zväz neakceptuje zúčtovanie výdavkov na občerstvenie.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy žiada vedúcu OSS Mgr. Geškovú o preverenie
horeuvedenej možnosti.
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a uviedol, že termín ďalšieho zasadnutia komisie sa
spresní pozvánkou. Pozvánka s materiálmi bude doručená e-mailom.

Mgr.Zsolt Barczi v.r.
predseda komisie

V Galante 18.5. 2016
Zapísala: H. Mészarosová
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