Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 31. 05. 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia: 1. Kontrola uznesení – predloženie materiálu k revitalizácii SŠZ
2. Informácia o príjmoch SŠZ za apríl 2017
3. Vyhodnotenie 35. ročníka Behu Galantou
4. Vyhodnotenie predložených žiadostí v zmysle Výzvy č. 1/2
5. Vyhodnotenie činnosti členov komisie
6. Rôzne
Otvorenie:
Mgr. Zsolt Barczi, predseda komisie, privítal na zasadnutí komisie športu, mládeže a telesnej
výchovy MsZ všetkých prítomných a MVDr. Karola Kaigla, predsedu MKK Slovan Galanta, ktorý
poprosil o dovolenie predložiť žiadosť klubu o dotáciu na výmenu kolov a úpravu strojovej časti
kolkárne. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
S navrhnutým programom zasadnutia a s prítomnosťou MVDr. Karola Kaigla všetci prítomní
členovia komisie jednomyseľne súhlasili.
Bod č. 1) Kontrola uznesení – predloženie materiálu k revitalizácii SŠZ
Písomná správa bola zaslaná spolu s pozvánkou.
Mgr. Zsolt Barczi – odovzdal slovo riaditeľovi SŠZ.
Štefan Varga – v materiáli sú uvedené podrobnosti, kompletne sú spravené strechy, okná, tento rok
doriešime vykurovací systém a keď sa podarí tak aj výmenu sedačiek. Rieši sa vždy podľa stavu
nutnosti a plánu revitalizácie. Plánujeme výmenu sedačiek na štadióne, opraviť záchody a keby sme
dostali dotáciu od vlády na obnovu futbalového štadiónu, tak by sa spravili šatne a fasáda.
Mgr. Zsolt Barczi – poprosil o postupné doplňovanie materiálu revitalizácie a vyjadril potešenie,
že sa darí uskutočňovať plány podľa potreby.
Štefan Varga – tento rok sa vymení aj osvetlenie za LED svetlá v ŠH, nakoľko dosiahli dohodu
3 – ročného financovania. Náklady po výmene klesnú na 20% z toho čo je teraz. Investícia
je 12 000 €.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante predloženie materiálu
k revitalizácii SŠZ berie na vedomie.
Bod č. 2) Informácia o príjmoch SŠZ za apríl 2017
Písomná správa bola zaslaná spolu s pozvánkou.
Štefan Varga – informoval o príjmoch SŠZ za uvedené obdobie.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch SŠZ za
apríl 2017 berie na vedomie.
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Bod č. 3) Vyhodnotenie 35. ročníka Behu Galantou
Materiál bol zaslaný spolu s pozvánkou.
Mgr. Zsolt Barczi – dal slovo predsedovi organizačného výboru BG.
Mgr. Miroslav Psota – informoval, že všetky výdaje sú uvedené v materiáli a podotkol,
že z rozpočtu 8 000 € a bez sponzorov, by sa nevedelo toto športové podujatie uskutočniť. BG
je neúnosne nákladný bez akéhokoľvek príjmu. Tento rok ešte prebiehal v starých koľajach,
ale budúci rok sa začne BG plánovať už od septembra a spraví sa nový modul so štartovným.
35. ročník sa zvládol na naozaj výbornej úrovni. Vyjadril potešenie, že pracuje s ľuďmi na ktorých
je spoľahnutie.
Peter Tomič – čo sa štartovného týka, za deti sa platiť nebude. Za peniaze ktoré sa získajú na
štartovnom sa beh určite skvalitní.
Mgr. Jozef Gál – súhlasí s názorom pána Tomiča. Pamätné medaily nemusia byť, ale nejaká
maličkosť určite áno. Vyslovil som sa, že si prednosta zaslúži poďakovanie, ale aj oddelenie
spoločenských služieb s pani vedúcou Mgr. Geškovou, si zaslúži pochvalu za organizáciu.
Mgr. Miroslav Psota – ďakuje za uznanlivé slová a presvedčil sa, že všetko funguje aj vďaka
ľuďom ako pán Varga, pán Tomič, Mgr. Gešková.
Mgr. Zsolt Barczi – ďakuje za príspevok.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante vyhodnotenie 35. ročníka Behu
Galantou berie na vedomie.
Bod č. 4) Vyhodnotenie predložených žiadostí v zmysle Výzvy č. 1/2
Materiál bol zaslaný spolu s pozvánkou.
Mgr. Zsolt Barczi – mesto vypísalo 2. časť Výzvy č. 1, boli oslovené všetky ŠK. Zareagovalo 5
klubov. Oslovil ho aj pán Hegedűs, z KLUBU KULTURISTIKY A SILOVÉHO TROJBOJA
(KKaST GYEVÁT) GALANTA, ktorý sa kvalifikoval na najprestížnejšiu súťaž na svete vo
Federácii WRPF v Rusku v Moskve a dostal pozvánku na štart. Žiadosť tohto klubu obdržali tiež.
Poprosil Mgr. Geškovú o uvedenie žiadostí.
Mgr. Lívia Gešková – predniesla materiál s požiadavkami jednotlivých klubov ktoré podali
žiadosť.
Mgr. Jozef Gál – na základe prehodnotenia všetkých žiadostí predložil nasledovný návrh:
KLUB KULTURISTIKY A SILOVÉHO TROJBOJA (KKaST GYEVÁT) GALANTA
(cestovné náklady, ubytovanie)
Športový klub ARKÁDIA GALANTA
Paintball,airsoft club Galanta
(strelivo, ceny)
Mestský kolkársky klub Slovan Galanta
KO Box club Galanta
Spolu:

1 000 €
1 000 €
200 €
500 €
1 000 €
3 700 €

Komisia prerokovala žiadosti klubov, návrhy prítomných členov a dohodli sa na predloženom
návrhu s ktorým všetci súhlasili.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante vyhodnotila predložené žiadosti
v zmysle Výzvy č. 1/2 a o d p o r ú č a MsZ schváliť návrh rozdelenia dotácií.
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Bod č. 5) Vyhodnotenie činnosti členov komisie
Mgr. Zsolt Barczi – predniesol návrh vyplatenia odmien v plnej výške za I. polrok 2017 pre členov
komisie – odborníkov z radu občanov.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante odsúhlasila návrh na vyplatenie
odmien v plnej výške.
Bod č. 6) Rôzne
Mgr. Zsolt Barczi – dal slovo MVDr. Kaiglovi na uvedenie žiadosti.
MVDr. Kaigl – kolkáreň je 3 roky v prevádzke plnohodnotne využívaná, súťažné stretnutia tam má
8 družstiev. Hracie koly a gule je potrebné meniť každý rok. Po troch rokoch sú niektoré súčiastky
opotrebované až nepoužiteľné. Je to pre klub veľká investícia a preto prosia o príspevok mesto na
opravu náhodových dosiek, spevnenie bočných stien dopadliska, nákup kolov a gulí a výmenu
poškodených gumených stien hracieho priestoru.
Mgr. Zsolt Barczi – ďakuje za uvedenie. Kolkáreň patrí pod SŠZ a zaujíma ho, či sa to nedá
vykryť z jej rozpočtu?
Štefan Varga – majú naplánované iné rekonštrukcie. Teoreticky by vedeli pomôcť, ale príspevok
by padol vhod.
Mgr. Jozef Gál – klub dostal dotáciu 7 000 € na činnosť. Nemohlo by sa z tejto sumy prispieť na
rekonštrukciu?
MVDr. Kaigl – kolkáreň má najužšiu členskú základňu 40 ľudí, hrá a zúčastňuje sa množstva
súťaží, z vlastných príjmov to neutiahnu, vedeli by investovať 1 000 €.
Mgr. Miroslav Psota – kolkáreň je majetkom mesta, ktorú spravuje SŠZ. Mesto by malo
investovať do opravy, ale športové náradie ako hracie koly a gule si zabezpečuje športový klub sám.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante žiadosť Mestského kolkárskeho
klubu Slovan Galanta berie na vedomie a bude hľadať možnosť, ako im vyjsť v ústrety
v spolupráci so SŠZ Galanta.
Lucia Galambosová – touto cestou srdečne pozýva členov komisie ŠMaTV a všetkých prítomných
na slávnosti mesta Galanta MsKS a zároveň aj vyhodnotenie športovcov na nádvorí neogotického
kaštieľa.
Predseda komisie záverom poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť v I. polroku.

Mgr. Zsolt Barczi v. r.
predseda komisie

V Galante 31.05.2017
Zapísala: K. Forrová
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