Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 26. 04. 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:

1. Informácia o príjmoch SŠZ za marec 2017
2. Priebežná informácia k vyhodnoteniu 35. ročníka Behu Galantou
3. Sprievodné športové podujatia počas GT 2017 – predloženie žiadostí
4. Rôzne

Otvorenie:
Mgr. Zsolt Barczi, predseda komisie, privítal na zasadnutí komisie športu, mládeže a telesnej
výchovy MsZ všetkých prítomných, oboznámil ich s programom zasadnutia.
S navrhnutým programom zasadnutia všetci prítomní členovia komisie súhlasili.
Bod č. 1) Informácia o príjmoch SŠZ za marec 2017
Písomná správa o príjmoch SŠZ bola zaslaná spolu s pozvánkou.
Mgr. Zsolt Barczi – odovzdal slovo riaditeľovi SŠZ.
Štefan Varga - informoval prítomných o príjmoch SŠZ za uvedené obdobie. Ešte prebiehajú
súťaže, sezóna sa chýli ku koncu. V priebehu leta chcú zrealizovať potrebné opravy a rekonštrukcie.
Mgr. Zsolt Barczi – ako je na tom hala s klimatizáciou?
Štefan Varga – práve sa opravili žiariče, ale chceli by vymeniť tepelné čerpadlo, ktoré chladí v lete
a kúri v zime. Jedná sa o vysokú investíciu cca 60 000 €. Ideálne by bolo rozloženie na 3 – 4
splátky, alebo keby sa dali postupne namontovať. Žiariče by sa dali použiť na dokurovanie
v prípade potreby. Bolo by skvelé, keby sa dala naraz vybaviť aj klimatizácia a mohla by sa
používať už aj v lete.
Mgr. Zsolt Barczi – spýtal sa na umelý trávnik.
Štefan Varga – údržba prebieha 2x za rok, na jar a na jeseň. Životnosť majú umelé trávniky cca 10
rokov, mal by vydržať ešte 5 – 6 sezón.
Mgr. Jozef Gál – robil sa už prieskum trhu ohľadom výmeny tepelného čerpadla?
Štefan Varga – áno, má aj cenovú ponuku. Snaží sa vybaviť to podobne ako palubovku, s min.
3 ročným financovaním. Bude vyhlásené verejné obstarávanie.
Mgr. Jozef Gál – prikláňa sa k etapovému riešeniu z vlastných zdrojov aby dokázali, že si na to
vedia zarobiť a investovať, aby nezaťažili rozpočet mesta.
Štefan Varga – bolo by to 20 000 € – 30 000€ na rekonštrukciu, nechce na to obrátiť všetky
peniaze, keďže sa počas roka môže hocičo vyskytnúť.
Mgr. Zsolt Barczi – bol vypracovaný koncept, v zmysle ktorého sa pracuje.
Štefan Varga – áno, čo je najnutnejšie, tým sa začne.
Mgr. Zsolt Barczi – na ďalšom zasadnutí sa vyhodnotí materiál revitalizácie SŠZ.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch SŠZ za
marec 2017 berie na vedomie.
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Bod č. 2) Priebežná informácia k vyhodnoteniu 35. ročníka Behu Galantou
Mgr. Zsolt Barczi – poprosil pána Tomiča o slovo.
Peter Tomič – prioritou bolo pokoriť hranicu 1 000 pretekárov, čo sa nám aj podarilo. Ďalšou
novinkou boli aj pamätné medaile pre 1100 štartujúcich. Pretekárom s chýbajúcou medailou sa
venoval priamo na trati, zasielal ich aj poštou každému, kto sa ohlásil, rozdal dokopy 24 medailí od
pretekárov, ktorí dostali medailí viac a vrátili ich, za čo im ďakuje. Štartovalo dokopy 480 detí, 121
škôlkarov. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa podujali na BG, s divákmi bolo dokopy okolo 2 000 ľudí.
Mgr. Zsolt Barczi – otvoril rozpravu.
Lucia Galambosová – všetky nedostatky, ktoré sa objavili pri týchto akciách sa budeme snažiť
odstrániť.
Peter Tomič – ďakuje aj Julke Gálovej a Templárom za vrátenie medailí v prospech pretekárov.
Mgr. Jozef Gál – na stránke SAZ nevidel výsledky, pravdepodobne preto, že trať nie je
certifikovaná. Kde všade môže výsledky nájsť?
Peter Tomič – sú na 9 stránkach od VOS TPK až po beh.sk
Mgr. Jozef Gál – je to aj úspech pána prednostu, ktorého by vyzdvihol, všetko prebiehalo podľa
scenára. Táto akcia bola veľmi úspešná.
Lucia Galambosová – každý, kto sa zapojil do organizovania BG, si zaslúži pochvalu.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante priebežnú informáciu
k vyhodnoteniu 35. ročníka Behu Galantou berie na vedomie.
Bod č. 3) Sprievodné športové podujatia počas GT 2017 – predloženie žiadostí
Materiál bol zaslaný spolu s pozvánkou.
Mgr. Zsolt Barczi – dal slovo riaditeľovi SŠZ
Štefan Varga – informoval, že sprievodné športové podujatia budú skoro také isté ako minulý rok.
Začínajú stolnotenisti s medzinárodným turnajom, nasleduje medzinárodný kolkársky turnaj, pred
OD Univerzálom basketbalisti a prezentácia basketbalu, FOOTBALANDIA uskutoční športové hry
a súťaže pre deti v parku, turnaj neregistrovaných hráčov v tenise, zápas starých pánov FC
SLOVAN na štadióne. Pre medzinárodné stretnutie v boxe a Strongman 2017 ešte riešia miesto
konania. Celkový rozpočet na podujatia je 2 500 €.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o sprievodných
športových podujatiach počas GT 2017 berie na vedomie.
Bod č. 4) Rôzne
Mgr. Zsolt Barczi – požiadal o názor členov komisie ŠMaTV, nakoľko sa na januárovom
zasadnutí zhodli, že budú podporovať aj rôzne iné veľké športové podujatia, či by podporili MRM
MOTORŠPORT, keby podali žiadosť o dotáciu na podujatie zrazu motoristov.
Mgr. Jozef Gál – v rámci výzvy ktorú zmeškali sa už nedá robiť nič. Ale keď pripravia materiál na
podujatie, je ochotný ich podporiť, no potrebuje informácie aké podujatie, v akej výške...atď.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante odporúča MRM
MOTORŠPORTU predložiť žiadosť na podporu podujatia s predpokladaným rozpočtom
a rozpisom.
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Mgr. Jozef Gál – zaujímalo ho, v akom je stave vyhodnotenie športovcov za rok 2016.
Lucia Galambosová – podľa posledných informácií sa vyhodnotenie bude konať 2. júna 2017,
no nie v MsKS, kde by sa športovci stratili medzi mnohými ocenenými, ale v parku na nádvorí
kaštieľa, aby boli vyhodnotení špeciálne.
Predseda komisie záverom poďakoval všetkým prítomným za účasť. Ďalšie zasadnutie komisie
sa uskutoční v máji.

Mgr. Zsolt Barczi v. r.
predseda komisie

V Galante 26.04.2017
Zapísala: K. Forrová
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