Zápisnica
zo zasadnutia komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ
konaného dňa 20.4. 2016 v Galante
Prítomní:
/ podľa prezenčnej listiny/
Program zasadnutia: 1. Informácia o príjmoch a výdavkoch SŠZ za marec 2016,
2. Vyhodnotenie 34. ročníka Behu Galantou-Behu oslobodenia,
3. Vyhodnotenie športovca roka – stanovenie kritérií a pravidiel,
4. Obhliadka priestorov SŠZ – ŠH, Dom športu, štadión, - /plánované
rekonštrukcie/,
5. Rôzne.
Otvorenie
Mgr. Zsolt Barczi predseda komisie privítal všetkých prítomných na zasadnutí komisie športu, mládeže
a telenej výchovy MsZ a oboznámil ich s programom zasadnutia.
S navrhnutým
programom
zasadnutia
všetci
prítomní
členovia
komisie
súhlasili.
Zasadnutie komisie sa uskutočnilo v klubovni Športovej haly z dôvodu, aby členovia komisie mohli
uskutočniť prehliadku športovísk a priestorov, ktoré sú spravované SŠZ Galanta.
Bod č. 1) Informácia o príjmoch a výdavkoch SŠZ za marec 2016
Písomná správa o príjmoch a výdavkoch bola doručená členom komisie s pozvánkou.
p. Varga – informoval prítomných o príjmoch a výdavkoch SŠZ za uvedené obdobie, ktoré porovnal
s predošlým rokom.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch a výdavkoch SŠZ
za marec 2016 berie na vedomie.
Bod č. 2) Vyhodnotenie 34. ročníka Behu Galantou – Behu oslobodenia ( ďalej BG)
Mgr. Lívia Gešková – uviedla, že dňa 19.4.2016 sa konalo vyhodnotenie 34. ročníka BG. Vyjadrila
spokojnosť s organizáciou.
p. Tomič – podal informáciu o športovom podujatí konanom dňa 9.4.2016. Celkovo sa behu zúčastnilo 825
bežcov. Uviedol, že budúci rok bude BG 8.4.2017 a plánuje sa dať vyrobiť jubilejná medaila pre
súťažiacich s logom BG na jednej strane a erbom mesta na druhej strane. Odporúča navýšenie rozpočtu na
uvedené športové podujatie v roku 2017. Poďakoval všetkým, čo sa podieľali na organizácii behu. Očakával
väčší záujem zo strany garanta podujatia p. primátora. Uviedol, že na vyhodnotení BG sa vytýčili nové
úlohy, ktoré budú zapracované do organizačného zabezpečenia jubilejného 35. ročníka v roku 2017.
Mgr. Barczi – uviedol, že pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 treba myslieť na navýšenie finančných
prostriedkov pre jubilejný 35.ročník BG. Vyslovil spokojnosť s organizáciou a propagáciou športového
podujatia. Poďakoval organizátorom za prácu a vyslovil spokojnosť.
Mgr. Gál – vyslovil spokojnosť s masívnou reklamou, kladne hodnotil účasť menších žiakov, uviedol
slabšiu účasť starších žiakov a žiačok. Uviedol prekvapivý záujem rodín v Behu zdravia a vyslovil
spokojnosť s účasťou dospelých bežcov. Doporučuje zvážiť zvýšenie finančných odmien pre bežcov.
Schvaľuje výrobu pamätnej medaile a navrhuje vyrobiť 1 000 ks. Do budúcnosti poprosil o zosúladenie
termínov zápasov futbalistov s termínom BG. Navrhuje budúci rok pozvať známeho atléta / napr. p.
Plachého / a vyriešiť absenciu hlavného rozhodcu.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ berie na vedomie podanú správu o vyhodnotení
Behu Galantou-Behu oslobodenia.
Bod č. 3) Vyhodnotenie športovca roka – stanovenie kritérií a pravidiel
Mgr. Barczi – navrhuje každý rok oceniť najlepšieho športovca roka. Začiatkom budúceho roka je potrebné
osloviť športové kluby, aby predložili podnety a komisia vyberie ocenených.
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Mgr. Benkovics - uviedol, že s kategóriami nie je problém, je potrebné stanoviť hodnotiace kritériá.
Mgr. Gál – odporúča, aby členovia komisie na nasledujúce zasadnutie pripravili kategórie a kritériá.
Bude potrebné zohľadniť usporiadanie takého podujatia i pri tvorbe rozpočtu na rok 2017.
/ Na cenu primátora navrhuje na ocenenie p. Tomiča za doterajšiu prácu v oblasti športu. /
p. Tomič – navrhol návštevy jednotlivých športových klubov počas roka. Navrhuje vyžiadať do septembra
2016 tréningové časy, kde a kedy trénujú.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ sa uzniesla podporiť aktivitu vyhodnotenia
najlepších športovcov roka. Presné pravidlá a kritéria stanoví na svojom ďalšom zasadnutí.
/Slávnostné vyhodnotenie športovca roka 2016 sa uskutoční v 2.-3. mesiaci roka 2017, finančné
zabezpečenie bude čerpané z rozpočtu Mesta za rok 2017 /.
Bod č. 4). Obhliadka priestorov SŠZ - /plánované rekonštrukcie/
Prítomní sa presunuli do ŠH. p. Varga – uviedol, že sa pokazili žiariče v ŠH, vykurovací a chladiaci systém
bude riešiť z príjmov SŠZ. Uviedol, že na podlahu bol navýšený rozpočet, bolo zahájené verejné
obstarávanie a počíta, že práce prebehnú v mesiacoch jún až august 2016.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu ohľadom opráv na ŠH berie
na vedomie.
Bod č. 6) Rôzne
Mgr. Barczi – informoval prítomných o doručení oznámenia na MsÚ 21.3.2016 o zaregistrovaní
športového klubu Paintball, airsoft . Založenie bolo zverejnené na web stránke mesta.
Mgr. Benkovics – informoval prítomných o zmene vedenia FC SLOVAN Galanta, štatutárnym zástupcom
bol zvolený p. Zsolt Takáč.
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a uviedol, že ďalšie zasadnutia komisie sa uskutoční
18.5.2016. Pozvánka s materiálmi bude doručená e-mailom.

Mgr.Zsolt Barczi v.r.
predseda komisie

V Galante 21.4. 2016
Zapísala: H. Mészarosová
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