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ZÁPISNICA  

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry, športu a m ládeže  
Mestského zastupite ľstva v Komárne zo d ňa 13.septembra  201 201 201 2016666 

 
 
Prítomní:  
- členovia: Ing. Konštantín Glič, MUDr. Ipóth Szilárd, MUDr. Attila Horváth, MUDr. Anton Marek, 

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

- ospravedlnene sa  nezúčastnil  zasadnutia: MUDr. Horváth Attila , MUDr. Ipóth Szilárd, 
                                                                         MUDr. Marek Anton, Ing. Szilárd  Kovács 
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: - 
- vedúci OŠK MsÚ: Mgr. János Bajkai 
- zapisovateľ: Melinda Szénásyová 
- hosť : Marek Szász 
 
 
Program:  1. Zosúladenie VZN č.15/2012 s novým športovým zákonom  
                   2. Nová forma elektronickej žiad osti 
                   3. Rôzne 

  
 

 
 
 OTVORENIE 
 

Ing. Konštantín Glič, predseda komisie privítal hosťa a členov komisie. Konštatoval , že 
z desiatich členov je prítomných šesť. 

Predseda komisie uviedol programové body zasadnutia komisie. Bodmi boli: 
 

 
 
1.  Zosúladenie VZN č. 15/2012 s novým športovým zákonom  
 
 
Predseda športovej komisie p. Ing.Glič poprosil  p. Mareka  Szásza, aby nám v krátkosti priblížil 
tie body zákona, ktoré sa budú týkať mesta a klubov. 
 
Szász Marek  nás oboznámil s materiálom, ktorý pripravila Rada združenia miest a obcí 
Slovenska a týka sa postavenia miest a obcí v zákone o športe  vo vzťahu k miestnej územnej 
samospráve. 
Nový zákon o športe určuje i postavenie miestnej územnej samosprávy v oblasti športu, keďže 
mestá a obce sú miesta, kde sa športové aktivity uskutočňujú a kde sa vytvárajú podmienky na 
existenciu športových klubov, organizujú sa športové podujatia a rekreačné športovanie. 
Miestnej samospráve tento zákon ukladá konkrétne úlohy, ako napríklad vypracovať koncepciu 
športu na svoje podmienky. Spolu so športovými organizáciami obce a mestá podporujú 
výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry. 
Zabezpečujú  tiež využívanie športovej infraštruktúry, podporujú organizovanie súťaží, ako aj 
šport pre zdravotne postihnutých, podieľajú sa na vytváraní podmienok na šport a môžu 
oceňovať športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v obci. 



Pripomienkou Združenie Miest a Obcí Slovenska bolo, aby obce mali zachovanú možnosť 
rozhodnúť a prevziať zodpovednosť za to, že z verejných prostriedkov z rozpočtu obce podporia 
športový klub vo svojej obci, a to bez ohľadu na to, či daný športový klub bude spĺňať 
podmienky spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov podľa zákona  o športe, alebo nie.   
 
Na poskytovanie prostriedkov z rozpočtu obcí, miest a vyšších územných celkov sa preto 
podmienka spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov podľa zákona o športe nevzťahuje. 
To ale nebráni tomu, aby si obec alebo mesto všeobecne záväzným nariadením doplnili 
podmienku spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov na základe vlastnej autonómnej vôle 
do podmienok na poskytnutie dotácie z ich prostriedkov. 
 
Postavenie miest a obcí v zákone o športe : 
 
- ak sú mestá a obce poskytovateľmi verejných prostriedkov určených na športovú činnosť, 
zverejňujú informácie o ich poskytovaní v informačnom systéme športu, 
- mestá a obce môžu byť prijímateľom dotácie podľa § 66 ods.7 a § 70 ods. 4 tohto zákona za 
podmienky , že budú zapísané v registri právnických osôb v športe, 
- zoznam poskytovateľov prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť zverejňuje 
v informačnom systéme športu ministerstva školstva, 
- mestá a obce môžu byť prijímateľom dotácie na podporu a rozvoj športu pre všetkých, 
vrcholového športu a športu zdravotne postihnutých, výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu 
športovej infraštruktúry, turistické trasy, podporu dobrej správy v športe na základe výzvy, ktoré 
vyhlasuje ministerstvo školstva podľa § 70, 
- vytvára sa informačný systém športu, v rámci ktorého sa vytvára register právnických osôb 
v športe. V tomto registri musia byť zaregistrované aj mestá a obce, ktoré chcú byť prijímateľom 
finančných prostriedkov v športe, 
- nová  je aj úloha zabezpečiť prednostné používanie športovej infraštruktúry v základných 
školách, ktorých je obec alebo mesto zriaďovateľom, deťmi a mládežou na šport pre všetkých 
najviac za prevádzkové náklady. 
 
Doporučenie p. Szász Mareka  : Prihlásiť  mesto do  Informačného systému športu vrátane 
registra právnických osôb v športe , aby mesto mohlo byť prijímateľom dotácie na podporu 
a rozvoj športu  na základe výziev z ministerstva školstva, zriadiť si transparentný účet, cez 
ktoré budú preposielané dotácie jednotlivým športovým klubom. 
 
Ing. Glič poďakoval p. Szász Marekovi  za  informáciu o postavení miest a obcí v zákone  
o športe. 
Vzhľadom na  tieto skutočnosti  bude zaslané každému členovi komisie Všeobecné záväzné 
nariadenie Mesta Komárno číslo 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta 
Komárno na telesnú kultúru a šport v znení č. 15/2012 – a po preštudovaní nariadenia sa  na 
najbližšej športovej komisie prejednajú pripomienky resp.  návrhy na doplnenie VZN č. 15/2012. 
 
 

2222. Nová forma elektronickej žiadosti  

 
  
Ing.  Glič - poprosím p. vedúceho Mgr. Bajkaiho o informáciu ohľadne žiadosti o poskytnutie 
finančnej dotácie na telesnú kultúru a šport – nová forma elektronickej žiadosti . 
Mgr. Bajkai –systém elektronickej žiadosti zanikne , poprosím Vás o spoluprácu a o návrhy, ako 
by mala nová elektronická žiadosť vyzerať, čo by malo byť smerodatné pri prideľovaní dotácii, 
o čo by mala byť doplnená. 
 
Formulár žiadosti bude zaslaná každému členovi komisie a do 10.10.2016 poprosím zaslať 
návrhy a doplnenia tejto žiadosti, aby sme mohli už na budúcej športovej komisii konkrétne 



navrhnúť novú formu žiadosti. 
 
Ing. Ferencz – chcem sa spýtať,  či je možnosť, aby sa zriadili športové triedy na školách 
Ing. Glič – poprosím Mgr. Bajkaiho , aby podal informatívnu správu na najbližšie zasadnutie 
športovej komisie ohľadne zriadenia športových tried na školách. 
 
               
3/ Rôzne  
 
  
 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené. 
 
 
 
 

 
 
Zapísal: Melinda Szénásyová 
V Komárne dňa 13.9.2016 
 
 

Ing. Konštantín Gli č 
   predseda komisie 


