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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Komisie športu   

Mestského zastupite ľstva v Komárne zo d ňa 12.1.2016 
 
 
Prítomní: 
- členovia: Ing. Konštantín Glič, MUDr. Horváth Attila, MUDr. Ipóth Szilárd, MUDr. Anton Marek, 

Bak Norbert, Mgr.Broczky Ladislav, Mgr. Igor Horváth, Ing. Szilárd Kovács, Szayka 
Róbert, Ing. Ferencz Ladislav  

- ospravedlnene sa  nezúčastnil  zasadnutia:- 
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: - 
Hostia : 
- vedúci OŠK MsÚ: Mgr. János Bajkai 
- prednosta úradu :Mgr. Fekete Tomáš 
- zapisovateľ: Melinda Szénásyová 
 
Program:   A/ Otvorenie 

                B/ Koncepcia spôsobu rozdelenia športových dotácií 
                   C/ Zmena VZN v súvislosti zo zák ona o športe  

                D/ Odmeňovanie športovcov 
E/ Rôzne  
F/  Záver 

 
 
 
A/ OTVORENIE 
 

Ing. Konštantín Glič, predseda komisie privítal členov komisie a prednostu úradu            
p.  Mgr. Tomáša Feketeho a vedúceho odboru OŠK p. Mgr. Jánosa Bajkaiho. 
Predstavil novú zapisovateľku športovej komisie p. Melindu Szénásyovú. 
Predseda komisie uviedol programové body zasadnutia komisie. Bodmi boli: 
 B. Koncepcia spôsobu rozdelenia športových dotácií 
 C. Zmena VZN v súvislosti zo zákona o športe 
 D. Odmeňovanie športovcov 
 E .Rôzne     
Konštatoval, že z desiatich členov je prítomných desať. 

    
 Odovzdal tým slovo Mgr. Feketemu , prednostovi Mesta Komárno, aby  oboznámil 
prítomných s novou koncepciou prerozdelenia finančných prostriedkov . 

 
 
B/ Koncepcia spôsobu rozdelenia športových dotácií na úseku športu 
 

Prednosta Mgr. Fekete -   tabuľka sa veľmi nelíši od tej  doteraz používanej,                  
je rozdelená na individuálne športy, kolektívne športy,  rekreačné športy,dotácie škô, 
celková suma je prerozdelená a tým by táto tabuľka bola prehľadnejšia. Prerozdelená je 
nasledovne :  
1. kritérium -Počet zaregistrovaných športovcov zapojených do súťaží daného 
športového klubu v roku 2015–  prerozdelené na mládežnicke a dospelé  kooficienty. 

            2.   kritérium - súčet koeficientov za počet kôl ,  počet súťaží max. 3. 
3. kritérium – druh súťaže -či sa zúčastnil na okresných, krajských, alebo  
medzinárodných súťaží , Olympijské hry  , každý má iný parameter .Najlepšie 
dosiahnuté výsledky - spočíta body . 



4. Kritérium – Počet reprezentantov SR  za rok 2015. 
5. Koeficient športu v národnom meradle na rok 2015-koeficient  športových odvetví – na 
základe týchto kritérií sa spočítajú body a následne sa vypočíta dotácia klubu od mesta. 

 
Ing. Glič -sú tu 2 koncepcie , ďakujem Vám za novú koncepciu ,  požiadam o Váš názor. 
Zhodneme sa všetci ,vyhodnotia sa obidve tabuľky a každý člen dostane obidve tabuľky  
na zasadnutie . 
 
Za: jednohlasne 
Pomer hlasovania : 10:0:0 

 
 

C/. Zmena VZN v súvislosti zo zákona o športe 
 

            Informatívna správa – p. Szénásyová zašle každému členovi  nový zákon o športe . 
 

 
D/ Oceňovanie športovcov 
 
Ing.Glič- blíži sa termín odmeňovania športovcov. Poprosím  vedúceho Mgr. Bajkaiho , 
aby pripravil materiál – podklady pre ďalšie zasadnutie komisie, nech je odmeňovanie 
rozkategorizované / Olympijské , neolympijské /, aby v každej kategórii bol vyhlásený len 
jeden športovec. 
 
E/ Rôzne  
 
Otváram rozpravu 
 
Mgr.Bajkai -dostali sme žiadosť od plaveckého oddielu DELTA a KOMKO  – aby mali 
spoločný tréning od  - 15.15.hod.-16.15 hod. 
Ing.Glič- budeme radi keď sa dohodnú , žiadosť treba písomne podať a doložiť 
uzatvorenou zmluvou – musia to kluby podpísať a   môžu mať spoločné  tréningy. 
Za : jednohlasne.   
Pomer Hlasovania : 10:0:0 
 
 

 
F/ Záver 
 
 Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené. 
 
 
Zapísal : Melinda Szénásyová 
V Komárne dňa 12.1.2016 
 
 
 
                                                                                Ing. Konštantín Glič 
                                                                                   Predseda komisie 


