Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 06. 09. 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia: 1. Informácia o príjmoch SŠZ za máj – júl 2017
2. Analýza rozpočtu za I. polrok 2017 - SŠZ
3. Analýza rozpočtu za I. polrok 2017 - oblasť športu
4. Vyhodnotenie športových podujatí počas GT
5. Rôzne
Otvorenie:
Mgr. Zsolt Barczi, predseda komisie, privítal na zasadnutí komisie športu, mládeže a telesnej
výchovy MsZ všetkých prítomných a oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
S navrhnutým programom zasadnutia všetci prítomní členovia komisie jednomyseľne súhlasili.
Bod č. 1) Informácia o príjmoch SŠZ za máj - júl 2017
Písomná správa bola zaslaná elektronicky.
Mgr. Zsolt Barczi – odovzdal slovo riaditeľovi SŠZ.
Štefan Varga – uviedol materiál, informoval o začínajúcich prípravách na halovú sezónu.
Rekonštrukcie sa týkajú nového osvetlenia v športovej hale, osadenia nových sedačiek na tribúne
a nasledujúcej výmeny radiátorov v Dome športu.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch SŠZ
za máj - júl 2017 berie na vedomie.
Bod č. 2) Analýza rozpočtu za I. polrok 2017 - SŠZ
Písomná správa bola zaslaná elektronicky.
Mgr. Zsolt Barczi – odovzdal slovo riaditeľovi SŠZ.
Štefan Varga – uviedol materiál - analýzu rozpočtu za I. polrok 2017, informoval že materiál bol
taktiež odsúhlasený na finančnej komisii. Taktiež porovnal analýzu s minulým rokom. Už sú
naplánované rekonštrukcie počas prestávok medzi súťažami.
Mgr. Zsolt Barczi – poďakoval za uvedenie materiálu, otvoril rozpravu k analýze rozpočtu.
Mgr. Jozef Gál – požiadal o vysvetlenie ohľadom chráneného pracoviska.
Štefan Varga – jedná sa o zamestnanie inv. dôchodcu z úradu práce, ktorý taktiež finančne
podporuje chránené pracoviská.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante analýzu rozpočtu za I. polrok
2017 – SŠZ berie na vedomie a odporúča ho MsZ v Galante schváliť v predloženej forme
a rozsahu.
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Bod č. 3) Analýza rozpočtu za I. polrok 2017 - oblasť športu
Materiál bol zaslaný spolu s pozvánkou.
Mgr. Zsolt Barczi –odovzdal slovo vedúcej oddelenia spoločenských služieb Mgr. Lívii Geškovej.
Mgr. Lívia Gešková – predložila analýzu rozpočtu za I. polrok 2017 za oblasť športu
a informovala, že čerpanie je úmerné.
Mgr. Zsolt Barczi – poďakoval za predložený materiál a za uvedenie.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante analýzu rozpočtu za I. polrok
2017 - oblasť športu berie na vedomie bez pripomienok a odporúča ho MsZ v Galante
schváliť v predloženej forme a rozsahu.
Bod č. 4) Vyhodnotenie športových podujatí počas GT
Materiál bol zaslaný elektronicky.
Mgr. Zsolt Barczi – odovzdal slovo riaditeľovi SŠZ.
Štefan Varga – informoval o tom, že každoročná akcia – sprievodné športové podujatia počas GT,
mala úspech vďaka zúčastneným športovým klubom:
BASKETBALOVÝ KLUB JUNIOR GALANTA – prezentácia basketbalu pre deti a mládež
FOOTBALLANDIA – športové hry pre deti a súťaže v parku
KO Box Club Galanta – Medzinárodné stretnutie boxu SVK - HU
Mestský kolkársky klub Slovan Galanta – Medzinárodný kolkársky turnaj Memoriál Jožka Pivku
Stolnotenisový oddiel T.J. ”G A S T O” Galanta – Medzinárodný turnaj v stolnom tenise
Tenisový klub Slovan Galanta – turnaj neregistrovaných hráčov
FC Slovan Galanta – zápas starých pánov FC Slovan Galanta
Tento rok sa uskutočnil i Stredoeurópsky pohár silných mužov pod záštitou primátora Galanty.
Mgr. Zsolt Barczi – potvrdil, že akcie ktorých sa zúčastnil boli skvelé a na dobrej úrovni.
Peter Tomič – súhlasí s pánom predsedom, tieto akcie sú na úrovni, ľudia ktorí sa na tom podieľali
s tým pracujú už roky.
Mgr. Lívia Gešková – oslovili sme všetky kluby, že majú možnosť sa zúčastniť slávnostného
sprievodu mestom počas GT. Z 24 klubov sa ozvalo, resp. odpovedalo dokopy 5 klubov a sprievodu
sa zúčastnili 3 kluby: BASKETBALOVÝ KLUB JUNIOR GALANTA, Paintball,airsoft klub
Galanta a Stolnotenisový oddiel T.J. ”G A S T O” Galanta. Za účasť im ďakujeme.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante vyhodnotenie športových podujatí
počas GT berie na vedomie.
Bod č. 5) Rôzne
Mgr. Zsolt Barczi – zaujíma sa, či sa našlo riešenie na žiadosť predsedu Mestského kolkárskeho
klubu MVDr. Kaigla.
Štefan Varga – opravu si financovali sami. Nejakú časť by mohlo doložiť aj SŠZ.
Mgr. Zsolt Barczi – z rezervy mesta by sa mohlo prispieť jednotlivým klubom a komisii doručili
ďalšie žiadosti GALANTSKÁ INTERLIGA a Klaudia Pivková. Navrhoval by rezervu rozpustiť
v októbri.
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Zsolt Takáč – navrhuje pouvažovať nad tým, kde sa najviac potrebujú financie.
Mgr. Lívia Gešková – upozornila, že sa musí dodržať VZN mesta.
Mgr. László Benkovics – najradšej by sa priklonil k zainvestovaniu. Uvítal by, keby SŠZ vedelo
požiadať o dotáciu na športové potreby. Profitovali by z toho skoro všetky kluby.
Mgr. Jozef Gál – najlepšie by bolo vypísať Výzvu č. 3 a špecifikovať.
Peter Tomič – mesto je tento rok veľmi štedré, nie sú to malé peniaze ktoré poskytlo, investícia pre
SŠZ by bola ideálna.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante doporučuje vypísať Výzvu č. 3
s vyhodnotením začiatkom októbra.
Mgr. Zsolt Barczi – Spoločnosť Samsung prostredníctvom svojho OZ prispieva finančnými
prostriedkami podľa Rámcovej zmluvy na podporu mládežníckeho futbalu a ostatné projekty, ktoré
sa týkajú rozvoja športu, by sa mali prerokovať na komisii športu.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante žiada prednostu MsÚ
o poskytnutie návrhu prerozdelenia financií, ktoré poskytne spoločnosť Samsung na podporu
športovej činnosti.
Predseda komisie záverom poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť, ďalšie stretnutie sa
uskutoční začiatkom októbra pred zasadnutím finančnej komisie.

Mgr. Zsolt Barczi v. r.
predseda komisie

V Galante 06.09.2017
Zapísala: K. Forrová
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