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Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 19. 10. 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

1. Informácia o príjmoch SŠZ za september 2016
2. Prerozdelenie rezervy - dotácia na podporu športovej činnosti
3. Harmonogram využitia ŠH - sezóna 2016/17 - časová dotácia
pre jednotlivé ŠK a TJ
4. Harmonogram využitia DŠ, kolkárne
5. Možnosti športových aktivít pre verejnosť v zariadeniach
v správe SŠZ
6. 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.
S navrhnutým programom zasadnutia všetci prítomní členovia komisie súhlasili.
Bod č. 1) Informácia o príjmoch SŠZ za september 2016
Písomnú správu o príjmoch obdržali všetci členovia komisie spolu s pozvánkou.
Štefan Varga - informoval prítomných o príjmoch SŠZ za uvedené obdobie. Spomenul slávnostné
otvorenie športového povrchu, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.09.2016. Ohlasy všetkých zúčastnených
i športovcov boli veľmi dobré a pozitívne. Začali plynúť prvé príjmy, aj ubytovňa je plne obsadená.
Mgr. Zsolt Barczi – sa pýtal, či ubytovňa poskytuje služby aj zahraničným pracovníkom.
Štefan Varga – áno, ubytovaní sú 20-ti pracovníci bulharskej národnosti, väčšinou manželské páry,
ich pobyt je bezproblémový, úzko sa spolupracuje s ich koordinátorom. Zmluvy majú do konca
roka. Príjmy ubytovne sa zvýšili v mesiaci september oproti roku 2015 z 3 300 € na 5 300 € v roku
2016, aj vďaka zahraničným robotníkom, ktorí tvoria polovicu celkovej kapacity.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch SŠZ za
september 2016 berie na vedomie.
Bod č. 2) Prerozdelenie rezervy - dotácia na podporu športovej činnosti
Mgr. Zsolt Barczi – Basketbalový klub junior /ďalej len BKJ/ žiadal o časť rezervy, nakoľko
položili špeciálne podklady na palubovku na vlastné náklady, aby mohli premiestňovať
basketbalové koše a nepoškodili palubovku.
Štefan Varga – koše boli umiestňované ešte na staré parkety, sú ťažké, ich presun spôsobuje
problémy. Vedenie BKJ vymyslelo, že na vlastné náklady zabezpečí kolajničky a podloží koše, tým
pádom presun košov nezanecháva stopy a povrch palubovky sa nepoškodí. Z tohto dôvodu
navrhujem dotáciu poskytnúť BJK.
Mgr. Zsolt Barczi – treba prebrať ešte ďalšie dve žiadosti o dotáciu, ktoré sme obdržali. Prvá
žiadosť je od klubu kulturistiky a silového trojboja, ktorý žiada MsÚ v Galante o finančnú podporu
pre pretekára Rolanda Hegedűsa na MS, ktoré sa uskutočnili v Nemecku v hodnote 900 €. Druhá
žiadosť je od KO BOX CLUB-u, ktorý organizuje dňa 17.12.2016 medzinárodný galavečer boxu,
pod názvom „POSLEDNÝ SONG“. Klub žiada o podporu v sume 2 000 €. Môžeme každému
poskytnúť finančnú podporu symbolicky, BKJ 200 € a ďalším dvom klubom po 100€?
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Mgr. László Benkovics – celých 400 € navrhuje pre BKJ, rozdelená suma nikomu nepomôže,
ale 400 € pre jeden klub áno.
Andrej Tábori – tiež podporuje návrh dotáciu poskytnúť v prospech BKJ, kolajničky tam ostanú,
tým pádom je podpora všeobecná a pre každého. Ostatné kluby museli vedieť dopredu
o uskutočňovaných akciách, prečo si nepožiadali o dotáciu ešte v januári?
Mgr. Jozef Gál – súhlasí s tým, nech sa dotácia nerozdeľuje. Kluby by sa mali dopredu pripraviť
na plánované akcie.
Peter Tomič – súhlasí s dotáciou pre BKJ, je to zároveň dotácia aj pre mesto a všetkých ktorí ŠH
využívajú.
Mgr. Lívia Gešková – upozornila prítomných, že by mali postupovať podľa VZN o poskytnutí
dotácie z rozpočtu mesta, v ktorom je uvedené, že jednej oprávnenej osobe môže mesto poskytnúť
finančnú dotáciu maximálne do 80% rozpočtových nákladov projektu, čo u basketbalistov činí
3 384€. V žiadosti uviedli celkové náklady na projekt 4 230 €, mesto im už poskytlo 3 000€.
Dodatkom zmluvy by mohli dostať maximálne 384 €. Požiadala členov, aby na to prihliadli pri
formulovaní uznesenia.
Andrej Tábori – dal návrh uznesenia v tomto znení, ktorý všetci členovia jednomyseľne
odsúhlasili.
Mgr. Zsolt Barczi - doporučil nájsť financie pre ostatných žiadateľov v iných kapitolách mesta.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante sa jednomyseľne u z n i e s l a
doplniť poskytnutú dotáciu pre BJK do maximálnej možnej výšky 80% sumy celkových
nákladov podľa VZN o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta.
Bod č. 3) Harmonogram využitia ŠH - sezóna 2016/17 - časová dotácia pre jednotlivé ŠK a TJ
Harmonogram využitia ŠH obdržali všetci členovia komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Zsolt Barczi – požiadal o prehľad, ako to vyzerá s harmonogramom využitia ŠH, či je to
dotiahnuté a či sú voľné termíny pre verejnosť.
Štefan Varga – športové kluby trénujú celoročne, SŠZ sa snaží každému vyjsť v ústrety, aby nikto
nemal námietky k tomu, v akých časoch trénujú. Trénuje sa od doobedňajších hodín od 9.00 hod. až
do 21.30 hod. a ŠH je denne zaplnená.
Mgr. Jozef Gál – je potrebné dať na stránky mesta kedy je obsadená ŠH. Rozpísať kto, kedy, ako sa
trénuje, koľko to stojí...
Štefan Varga – na stránke www.sszgalanta.sk sú všetky aktuálne informácie, takisto sa u neho dá
telefonicky informovať ohľadom termínov.
Andrej Tábori – veľa ľudí nevie o tom že takáto stránka existuje. Stránka Mesto Galanta je
neaktuálna a je problém nájsť a dostať sa na stránku SŠZ Galanta. Ideálne by bolo dať priamy link
na stránku SŠZ.
Štefan Varga – potrebovali by sme stále propagovať aktuálny program, ale nie je nikto, kto by to
aktualizoval, tak sa tam neprispieva. Všetky aktuality sú na stránkach SŠZ, Galantaonline
a Galantské noviny.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednomyseľne ž i a d a MsÚ
začleniť na úvodnú stranu web stránky mesta priamy link na SŠZ. Komisia sa kriticky
vyjadrila k stránke mesta ohľadom aktuálnosti a prehľadu.
Bod č. 4 ) Harmonogram využitia DŠ, kolkárne
Materiál s harmonogramom obdržali všetci členovia komisie spolu s pozvánkou.
Štefan Varga – predložil a uviedol materiál poslaný s pozvánkou.
Mgr. Zsolt Barczi – sa pýtal, ako by mohli občania využívať DŠ a kolkáreň v prípade záujmu.
Štefan Varga – nakoľko sa do kolkárne veľa investovalo, tak malo bývalé vedenie mesta takú
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požiadavku k SŠZ, aby za kolkáreň vykazovali čo najvyššie príjmy, preto okrem kolkárskeho
klubu tu trénujú 4 družstvá: Turistický oddiel Galanta, z okolitých miest - Slavoj Sládkovičovo,
Tlmače, Cabaj Čápor. Okrem nich aspoň raz týždenne priestory využíva aj päť ďalších
neprofesionálnych skupín. Možnosti sú otvorené aj pre obyvateľov Galanty, ale z uvedených
dôvodov s malým časovým priestorom a SŠZ nemá možnosť vydať kolkáreň bez inštruktora,
nakoľko občania nevedia narábať s obsluhou drahého stroja, ktorý sa tam zakúpil.
Mgr. Jozef Gál – navrhuje, aby boli zverejnené tie časy, ktoré sú obsadené tréningami uvedených
družstiev, aby občania vedeli kedy a v akom čase môžu využívať kolkáreň.
Štefan Varga – časový harmonogram je mesiac dopredu uverejnený. Kolkáreň je časovo najviac
vyplnená, snažia sa, aby každý dostal priestor na trénovanie.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante n a v r h u j e zverejniť rozvrh
tréningov.
Bod č. 5 ) Možnosti športových aktivít pre verejnosť v zariadeniach v správe SŠZ
Mgr. Zsolt Barczi – poprosil pána Vargu, aby uviedol, aké majú ľudia možnosti a čo majú ešte
v správe.
Štefan Varga – do správy by sme mali dostať nové ihriská v Hodoch, na sídl. Sever a workoutové
ihriská v Javorinke a na sídl. SNP. Ihriská sú voľne dostupné verejnosti. Uvidíme, čo bude obnášať
údržba týchto ihrísk.
Peter Tomič – vyzerá to tak, že na sídl. SNP nie je dokončená podlaha ihriska a už sa využíva. Má
obavy, aby si deti zatiaľ neublížili a aby sa podlaha nezničila. Treba zistiť, či je to skolaudované,
inak by to nemalo byť sprístupnené.
Mgr. Jozef Gál – je to nebezpečné, dlažba je betónová. Treba označenie a návod na používanie
workoutového ihriska.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednomyseľne o d p o r ú č a , aby
sa pokračovalo vo výstavbe workoutových ihrísk a lokalizovať ich v blízkosti alebo
nadväznosti k detským ihriskám. Komisia zároveň
d o p o r u č uj e
spravovať
workoutové ihriská TSMG.
Bod č. 6 ) Rôzne
Mgr. Jozef Gál – obrátil sa na mňa s dotazom p. Bičan z Hodov, či je ihrisko na vhodnom mieste,
je možné niečo v tejto veci urobiť?
Andrej Tábori – ihrisko je na dobrom mieste, pod rodičovským dohľadom /nadväznosť k detským
ihriskám/ a nedá sa len tak premiestniť, zasahuje do voľného priestranstva.
Mgr. Jozef Gál – čakáme ďalšie podnety.
Predseda komisie záverom poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť, ďalšie stretnutie sa
bude konať v zmysle nasledujúcej pozvánky.

Mgr. Zsolt Barczi v. r.
predseda komisie

V Galante 19. 10. 2016
Zapísala: K. Forrová

