Zápisnica
z riadneho zasadnutia komisie mládeže, telesnej výchovy a športu MsZ
konaného dňa 19. 8.2014 v Galante
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:1. Analýza čerpania rozpočtu mesta na úseku športu za I. polrok 2014
2. Rôzne
Mgr. Zsolt Barczi predseda komisie privítal na zasadnutí všetkých prítomných, oznámil im, že
zasadnutie bolo zvolané z dôvodu toho, že MsZ bude zasadať skôr ako bolo plánované. Informoval
prítomných o zmene vedúcej odd. ŠkKaŠ, bola predstavená Mgr. Katarína Barcziová.
Oboznámil ich s programom zasadnutia. Návrh bol jednomyseľne schválený.
Bod č. 1) Analýza čerpania rozpočtu mesta na úseku športu za I. polrok 2014
Materiál bol doručený všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Katarína Barcziová podrobne informovala členov komisie o čerpaní rozpočtu v oblasti
športu za I. polrok 2014.
Komisia MTVaŠ MsZ „Analýzu čerpania rozpočtu mesta na úseku športu za I. polrok 2014
berie na vedomie bez pripomienok a o d p o r ú č a tento materiál MsZ v Galante
na schválenie v predloženom rozsahu.
Bod č. 2) Rôzne
Mgr. Katarína Barcziová - Informovala prítomných o doručení e-mailu dňa 2.7.2014 z VUC
Trnava s požiadavkou o spoluprácu pri príprave doplneného vydania publikácie Šport v TTSK.
Elektronickú verziu prvej časti môžete nájsť na stránke http: trnava-vuc.sk/publikácie (1).
Oddelením bol zaslaný e-mailom list všetkým ŠK,TJ a OZ na území mesta, aby v termíne do
25.8.2014 na odd. ŠkKaŠ zaslali návrhy na osobnosti z oblasti športu, ktorých mesto navrhne do
doplneného vydania publikácie.
Komisia MTVaŠ MsZ berie uvedenú informáciu na vedomie.
- uviedla, že na odd. ŠkKaŠ bolo dňa 23.7.2014 doručené oznámenie o zmene predsedu Tenisového
klubu Slovan od 15.5.2014 je novozvolený predseda p. Stojan, ktorý nahradil p. Báncziho.
Mgr. Zsolt Barczi
– vzhľadom k zvýšenému počtu účastníkov Behu Galantou 2014, navrhol pri príprave rozpočtu na
rok 2015 zvýšenie nákladov spojených pri organizovaní Behu Galantou 2015.
Komisia MTVaŠ navrhuje zvýšiť MsZ rozpočet na BG na rok 2015 ( odmeny pre
dobrovoľníkov, usporiadateľov ...),
- navrhol zistiť zmeny v Broks basketball clube ,
- navrhol na zasadnutie komisie v mesiaci september pozvať p. Popluhára predsedu novozaloženého
basketbalového klubu a pozvať predesdu FC Slovan Galanta.
Kladne vyhodnotil športové podujatia a zápasy jednotlivých ŠK,TJ a OZ za posledné obdobie
a vyzdvihol kvalitné výsledky ako napr:
- Majstrovstvá veteránov v jude 26. - 29.6.2014 v Prahe - Z. Szelle 3 miesto,
- Majstrovstvá Európy v silovom trojboji, 13. - 14.6. 2014 v Prešove – Rastislav Hanšút
2. miesto,

-

OH mládeže v Číne 16.8.2014 reprezentoval Michal Takács za BC Tvrdá päsť,
majster SR v stolnom tenise David Wiltschka - jún 2014 za TJ Gasto Metalfin Galanta,
Majstrovstvá Európy v boxe Sofia KO BOX Viliam Tanko - 3 miesto.

Komisia MTVaŠ navrhuje pri vyhodnotení športovca roka 2014 brať do úvahy dosahované
výsledky.
Predseda komisie záverom uviedol, že nasledujúce zasadnutie sa bude konať 23.9.2014 o 15.30
hod, poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Mgr. Zsolt Barczi v.r.
predseda komisie

V Galante 20.8.2014
Zapísala: H. Mészárosová

