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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže  

Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 12.septembra 2017 
 
 
Prítomní: 
- členovia: Ing. Konštantín Glič, MUDr. Horváth Attila, MUDr. Ipóth Szilárd, MUDr. Anton Marek, 

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

- ospravedlnene sa  nezúčastnil  zasadnutia: MUDr. Anton Marek,Bak Norbert,                         
Ing. Szilárd Kovács 

- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: - 
- vedúci OŠK MsÚ: Mgr. János Bajkai 
- zapisovateľ: Melinda Szénásyová 
- Pozvaní hostia: Ing. László Stubendek – primátor mesta, p. Nagy Tomáš – Comorra servis, 
Mgr. Ondrej Gajdáč – KVP, Ing. Alexander Patus – KomKo, Szász Marek- Delta klub, p. Baráth 
Juraj -KFC Komárno 
 
Program:     A/ Žiadosť športových klubov o navýšenie športového fondu 
                     B/ Tlačivo – žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na telesnú kultúru 
                           a šport- elektronická žiadosť 
                     C/ Rekonštrukcia plavárne– zabezpečenie náhradných plaveckých tréningov,   
                          výcviku 
                     D/ Rôzne  
 
 
A/ OTVORENIE 
 

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

Predseda komisie uviedol programové body zasadnutia komisie. Bodmi boli: 
 

                     A/ Žiadosť športových klubov o navýšenie športového fondu 
                     B/ Tlačivo – žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na telesnú kultúru 
                           a šport- elektronická žiadosť 
                     C/ Rekonštrukcia plavárne – zabezpečenie náhr. plaveckých tréningov ,  
                          výcviku 
                     D/ Rôzne  

 
Predseda  komisie požiadal o doplnenie programových bodov o : 
 
       D/ Atletický míting – informatívna správa 
 
       E/ Momentálna situácia v klube KFC Komárno – informatívna správa od 
           predsedu klubu – p. Baráth  Juraj 
 

                   F/ Informatívna správa o klube -  Volejbalový klub Spartak  Univerzita     

                       J. Selyeho Komárno 

                 G/ Rôzne  

  



 
Ako prvé, dal hlasovať o schválení poradia programových bodov.  
Pomer Hlasovania : 7:0:0 

 
 
A/   Žiadosť športových klubov o navýšenie športového fondu 

 
 
Zástupcovia mestských športových klubov sa listom zo dňa 29. júna 2017 obrátili so žiadosťou 
na pána primátora a mestské zastupiteľstvo o navýšenie športového fondu na dvojnásobok už 
v tomto roku / príloha č. 1 /. 
 
Športová komisia navrhuje navýšenie športového fondu / priama dotácia /vo výške 2%  
z rozpočtu mesta  za  predchádzajúci rok.  
 
Do ďalšieho zasadnutia športovej komisie budú členovia komisie v zložení  MUDr. Ipóth Szilárd, 
MUDr. Attila Horváth a Szayka Róbert rokovať o možnosti takto navrhnutého navýšenia 
s vedením mesta a potom sa táto žiadosť a návrh posunie do mestského zastupiteľstva. 
 
Pomer hlasovania : 7:0:0  
 
 
 
 
 
B/ Tlačivo – žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na telesnú kultúru a šport – 
elektronická žiadosť 
 

 
Tlačivo  - Podávanie žiadosti o poskytnutie finančnej  dotácie na telesnú kultúru a šport 
elektronicky treba prejednať so zodpovednými zamestnancami MÚ, aby aj v budúcnosti sa 
elektronicky dala táto žiadosť podávať.  
 
 
C/ Rekonštrukcia plavárne – zabezpečenie náhradných plaveckých tréningov ,               

výcviku 
 

 
Plavecké kluby –  KomKo Komárno, Delta Klub Komárno požiadal športovú komisiu o riešenie 
zabezpečenia tréningového procesu v spolupráci s partnerských Mestom Komárom / HU /  
počas rekonštrukcie krytej plavárne. 
 
Delta klub – žiada : / príloha č. 2 / 
 
Pridelenie 2 plaveckých dráh v nasledovných termínoch: 
  
Raňajšie tréningy – Pondelok až piatok v čase od 6:00 do 7:30 (min. 3x týždenne podľa 
možnosti plavárne). 
Poobedňajšie tréningy – Pondelok až piatok v čase medzi 14:00 a 17:00 (2 hodiny) podľa 
možnosti plavárne.    
 
 



 
 
 Plavecký oddiel KomKo  - žiada : 
 
Pridelenie 2 plaveckých dráh v nasledovných termínoch : 
 
Poobedňajšie tréningy pondelok až piatok od 15.00 hod. ( 1,5 hodiny ) podľa možnosti plavárne. 
 
 Predseda Klubu vodného póla  si  tréningové procesy  zabezpečil  . 
 
       Športová komisia žiada pána primátora Ing. László Stubendeka, aby bol nápomocný pri 
riešení zabezpečenia tréningového procesu s pánom primátorom  Mesta Komárom                              
p. Dr. Attilom Molnárom bezodplatne. 
 
       Na základe informácie riaditeľa Comorra Servisu p. Nagy Tomáša , rekonštrukcia krytej 
plavárne bude ukončená do konca novembra 2017 za podmienky, že bude dobrá spoluúčinnosť 
všetkých zainteresovaných. 

 V tomto období nie je možnosť využívania malého bazéna, ktorý mal slúžiť na výcvik 
detí v škôlkach a v základných školách.  

Tieto aktivity sa budú musieť realizovať v ZŠ  na Ul. Práce. Športová komisia žiada 
primátora o zabezpečenie plaveckého výcviku na ZŠ Ul. Práce. 
 
D/   Atletický míting – informatívna správa 

  
     Predseda športovej komisie sa zúčastnil na metodickom zasadnutí pedagógov telovýchovy 
v Komárne , ktoré organizovalo VÚC Nitra.  
    Predniesol myšlienku organizovania atletických pretekov pre ZŠ , ktoré by sa mohli konať na 
jar budúceho roka. 
    Aktivitu prípravy atletických pretekov podporil aj pán primátor Ing. László Stubendek. 
 
 
E/   Momentálna situácia v klube KFC – informatívna správa od predsedu klubu p. Baráth  

 
      Predseda KFC klubu informoval športovú komisiu o výstavbe a rekonštrukcii štadióna.  Na 
výstavbu a rekonštrukciu  je prisľúbená finančná čiastka 5,9 mil. EUR z Maďarskej republiky.  

Vo veci tejto investície prebiehajú rokovania medzi vedením klubu KFC a maďarským 
futbalovým zväzom. 
          Na najbližšom rokovaní 20.9.2017 sa dohodnú presné podmienky financovania štadióna. 
Musia sa splniť určité podmienky , ktoré súvisia  aj s výsledkami klubu. Situácia v klube nie je až 
taká zlá, ale ani dobrá , treba dôstojne dokončiť jeseň.  
UEFA B má tvrdé podmienky , ktoré sa musia dodržať.  Po výstavbe štadióna bude nová  forma 
výchovy mladých, budeme spolupracovať so školami. Chceli by sme zriadiť aj rehabilitačné 
centrum v rámci projektu . 
Najväčší problém sa vyskytol s pozemkom / vzadu / , ktorý nie je vysporiadaný. 
Športová komisia žiada preto pána primátora, aby s aktivitami KFC klubu bol nápomocný , a to 
predovšetkým  pri vysporiadaní pozemkov.       
 
 



 
 
 
 
 
F/  Ing. Ferencz – predseda  Volejbalového klubu Spartak Univerzita J. Selyeho Komárno-  
      Informatívna správa o klube  
 

Ing. Ferencz predseda klubu  informoval o aktivitách a smerovaní klubu. 
 
Práca s mládežou je naďalej nosným pilierom klubu. Organizovali sme víkendové turnajové 
podujatia pre menších školáčikov, kde sa zišlo veľké množstvo detí. Príprava mládeže bola 
a zostáva naďalej medzi najdôležitejšie vízie klubu. 
 
Klub  vytvára nový projekt  v spolupráci s Dr. Óvarym , ktorý sa bude venovať 1-4.ročníkom ZŠ . 
Organizovať sa bude MINI volejbal , ktoré bude viesť a motivovať mladých k športu. Chceli by 
sme vytvárať aj športové triedy v školách.  
 
Ďalšou prioritou je, aby sme sústavne vzdelávali trénerov , hlavne mladšie ročníky. 
 
 
 
 
 ZÁVER 
 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené. 
 
 
 
 
Zapísal: Melinda Szénásyová 
V Komárne dňa  13.9.2017 
 
 

Ing. Konštantín Glič 
   predseda komisie 


