Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 22. 03. 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:

1. Informácia o príjmoch SŠZ za február 2018
2. Informatívna správa k revitalizácii SŠZ
3. Analýza rozpočtu za rok 2017 – SŠZ
4. Analýza rozpočtu za rok 2017 – oblasť športu
5. Organizačné zabezpečenie 36. ročníka Behu Galantou
6. Rokovanie s predsedami tenisových klubov
7. Rôzne

Otvorenie:
Mgr. Zsolt Barczi, predseda komisie, privítal na zasadnutí komisie športu, mládeže a telesnej
výchovy MsZ všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia, kde uviedol, že bod
č. 6 presúva za bod č. 2.
S navrhnutým programom zasadnutia všetci prítomní členovia komisie súhlasili.
Bod č. 1) Informácia o príjmoch SŠZ za február 2018
Písomnú správu obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Mgr. Zsolt Barczi – dal slovo riaditeľovi SŠZ.
Štefan Varga - informoval prítomných o príjmoch SŠZ za uvedené obdobie.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch SŠZ
za február 2018 berie na vedomie.
Bod č. 2) Informatívna správa k revitalizácii SŠZ
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Mgr. Zsolt Barczi – poprosil riaditeľa SŠZ o uvedenie materiálu.
Štefan Varga – uviedol zoznam rekonštrukcií jednotlivých športovísk. Z projektu SZF
a so spoluúčasťou mesta Galanta sa prebudovali šatne, práčovňa, toalety a v II. etape sa obnoví
fasáda štadióna.
Mgr. Zsolt Barczi – ďakuje za vyčerpávajúce informácie.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informatívnu správu
k revitalizácii SŠZ berie na vedomie.
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Bod č. 3 ) Rokovanie s predsedami tenisových klubov
Mgr. Zsolt Barczi – privítal zástupcov tenisových klubov, pána Zelenáka, pána Tušku, pána
Stojana a dal im priestor vyjadriť sa k téme zlučovania tenisových klubov.
p. Stojan – dňa 26.09.2017 malo prebehnúť generálne zhromaždenie, na ktorom sa mali dohodnúť,
že by bolo dobré spojiť dva kluby kvôli deťom. Zhromaždenie zvolal p. Karafa, ale nie každý bol
pozvaný. Z 21 členov sa zúčastnili iba 10-ti, spravila sa iba členská schôdza. 2/3 členov nepotvrdili
účasť, preto to nebolo generálne zhromaždenie. Navrhli body ako majú postupovať, keď sa zlúčia
kluby a pán Zelenák tvrdil, že sa nedá previesť extraliga s novým IČO-m, že musia byť pod ich
pôvodným IČO-m, ale ja som zistil, že sa IČO dá zmeniť. Mali sme sa vzdať prenájmu tenisových
kurtov, ale toto sa na členskej schôdzi nepreberalo. Schôdza bola nezákonná, ak by sme akceptovali
uznesenia, bolo by to v rozpore so stanovami. Chceme nové zasadnutie. TK sa pripravuje na novú
sezónu a po 40 - ročnej tradícii členovia nechcú odovzdať kurty. Chcú pokračovať po starom.
p. Zelenák – v zápisnici stojí, že p. Stojan mal zvolať zasadnutie a je tam veta, ktorú každý
podpísal - schôdza je uznášania schopná – aj pán Stojan, pán Karkuš a pán Karafa + 20 členovia.
Prečo pán Stojan potom nedal vlastný zoznam členov? Po schôdzi sa už pán Stojan vyhýbal
komunikácii. Som členom tenisovej rady a budem informovať prítomných, že sa nedá preniesť klub
v extralige s novým IČO-m, pán Stojan zavádzal s tým, že sa dá previesť extraliga na Galantu.
Neviem prečo je pán Stojan proti, keď on prišiel ako prvý za mnou s prosbou o zlúčenie klubov.
Zsolt Takáč – ten klub musí fungovať, musí sa o kurty starať, treba vedieť kto to bude viesť ďalej.
Dať do poriadku priestory, aby všetko napredovalo. Ľudsky si treba sadnúť a dohodnúť sa. Sú
ľudia, ktorí majú záujem zainvestovať do klubov.
Mgr. Zsolt Barczi – myslel si, že už budú mať konkrétne riešenia, že sa predsedovia už dohodli.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante odporúča zvolať generálne
zhromaždenie oboch klubov spoločne, aby sa dohodli a podali písomný výstup komisii
o výsledkoch zasadnutia.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante bude rešpektovať výstup zo
spomínaného zhromaždenia.
Bod č. 4) Analýza rozpočtu za rok 2017 – SŠZ
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Mgr. Zsolt Barczi – odovzdal slovo riaditeľovi SŠZ
Štefan Varga – obšírne popísal celý rok SŠZ, plnenie rozpočtu v príjmovej a výdavkovej oblasti
podľa použitia finančných prostriedkov.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante predloženú Analýzu rozpočtu
za rok 2017 – SŠZ berie na vedomie a doporučuje ju predložiť na rokovanie do MsZ.
Bod č. 5) Analýza rozpočtu za rok 2017 – oblasť športu
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Mgr. Zsolt Barczi – odovzdal slovo Mgr. Geškovej, vedúcej OSS.
Mgr. Lívia Gešková – predložila vypracovaný materiál, informovala, že žiadna položka nebola
prekročená, čerpanie je všade do 100%.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante predloženú Analýzu rozpočtu
za rok 2017 – oblasť športu berie na vedomie a doporučuje ju predložiť na rokovanie do
MsZ.
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Bod č. 5) Organizačné zabezpečenie 36. ročníka Behu Galantou
Propozície obdržali všetci členovia komisie na mieste.
Mgr. Zsolt Barczi – dal slovo predsedovi organizačného výboru BG, Mgr. Miroslavovi Psotovi.
Mgr. Miroslav Psota – informoval, že príprava na Beh Galantou je vo vysokom štádiu
rozpracovanosti. Všetko sa spravilo preto, aby aj tento ročník bol dôstojný a všetko sa zabezpečilo
podľa predstáv. Trať je predĺžená na 10 000m, všetko je zabezpečené a objednané, takisto
spolupráca s PZ a MsP Galanta. Pán Tomič a pán Varga zabezpečili dobrovoľníkov, takisto nimi
budú aj zamestnanci MsÚ, nakoľko bude beh po prvýkrát spoplatnený – beh zdravia 3€, hlavný beh
5€ a štafeta 10€. Podarilo sa nám dohodnúť so spoločnosťou SAMSUNG na podpore podujatia
a podpísali sme zmluvu na 7 000€, ktoré sú účelovo určené - každý bežec BG obdrží tričko
s logom, zabezpečený bude takisto kultúrny program, televízory do tomboly, atď. Ďalšími
sponzormi podujatia sú COOP Jednota, ktorá poskytla balíčky pre deti a TESCO, ktoré poskytlo
vecné ceny pre deti, minerálky a pod. Všetkých Vás pozývam a srdečne očakávam na 36. ročníku
Behu Galantou dňa 14.04.2018 o 9:30 hod. na slávnostné otvorenie podujatia.
Mgr. Zsolt Barczi – ďakuje za informácie, je vidieť že sa na podujatí dôkladne pracuje.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o organizačné
zabezpečenie 36. ročníka Behu Galantou na vedomie.
Bod č. 6) Rôzne
Štefan Varga – začínajú sa vynárať problémy medzi boxerskými klubmi. Najnovší klub mal
požiadavku, že chce trénovať v ŠH, čo im bolo umožnené. Teraz žiadajú šatne, ale SŠZ nemá voľné
priestory. Dohodli sa s druhým boxerským klubom že sa budú striedať, ale nefunguje to. Predseda
jedného klubu vymenil zámok na šatni.
Zsolt Takáč – bufet pri štadióne, ktorý mal v prenájme Bubo, sa od 01.04.2018 uvoľní, bude to
vyčistené a svojpomocne sa spraví interiér, do mesiaca by to malo byť hotové, bufet bude vonku
naďalej fungovať.
Predseda komisie záverom poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť. Termín nasledujúceho
zasadnutia bude stanovený v zmysle programu komisie.

Mgr. Zsolt Barczi v. r.
predseda komisie
V Galante 22.03.2018
Zapísala: K. Forrová
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