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ZÁPISNICA  

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry, športu a m ládeže  
Mestského zastupite ľstva v Komárne zo d ňa 5. júna 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. Ipóth Szilárd, Bak Norbert, Szayka Róbert 
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: - 
- vedúci OŠK MsÚ: Mgr. János Bajkai 
- zapisovateľ: Melinda Szénásyová 
- hosť: PhDr. Szabó Ingrid 
 
Program:     A/ Informatívna správa o kontrole Hlav ného kontrolóra 
                     B/ Príprava atletických pretek ov pre ZŠ 
                     C/ Zámer výstavby zimného štad ióna  v spolupráci so SZ ĽH 
                     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/ Informatívna správa o kontr ole Hlavného kontrolóra 
                     B/ Príprava atletických pretek ov pre ZŠ 
                     C/ Zámer výstavby zimného štad ióna  v spolupráci so SZ ĽH 
                     D/ Rôzne  
 

 
Ako prvé, dal hlasovať o schválení poradia programových bodov. Konštatoval, že je 

prítomná p. PhDr. Szabó Ingrid, ktorá nás oboznámi so zámerom výstavby zimného štadióna 
v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja. Z tohto dôvodu navrhol prejednať 
uvedený materiál ako bod prvý.  

Pomer Hlasovania : 7:0:0 
 
 
C/ Zámer výstavby zimného štadióna v spolupráci so SZĽH- PhDr. Ingrid Szabó  

 
 

 
Mesto Komárno obdržalo dňa 25.01.2017 list Slovenského zväzu ľadového hokeja (Ďalej 
SZĽH), v ktorom SZĽH vyzýva mesto na spoluprácu v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry. 
Mestský úrad preskúmal predmet a podmienky ponuky SZĽH, a mesto Komárno sa prihlásilo 
medzi záujemcov o zimný štadión. Vybraný pozemok sa nachádza v areály  ZŠ na Eötvösovej 



ulici v susedstve ZŠ Rozmarínová a CŠ Marianum.  
 
 
Cieľom SZĽH je vytvoriť podmienky športovanie detí a mládeže, naučiť základom korčuľovania 
detí bez nákladov pre rodičova poskytnúť im bezplatný celoročný priestor a výstroj pre športovú 
činnosť. Plánovaný zimný štadión má ľadovú plochu rozmeru 20m x 40m a plánovaná 
prevádzka ľadovej plochy je do +10 °C. Ďalej pri športovej hale je plánovaný areál na 
sprievodné aktivity, ako napr. detské ihrisko, street workout, bike park alebo lezecká stena. 
V letných mesiacoch by sa štadión využil na iné športy – hádzanú, volejbal, basketbal, tenis.  
 
Podľa podmienok pre samosprávu opísaných v Projekte SZĽH Mesto je povinné: 

- zabezpečiť  všetky sieťové prípojky k hranici stavby,  
- zabezpečiť parkovacie miesta a príjazdové komunikácie pri športovej hale, 
- pripraviť stavebný pozemok ako partner investora,  
- vykonávať inžinierske činnosti v plnom rozsahu,  
- vybudovať vonkajší areál navrhnutými produktmi do jedného roka od kolaudácie haly, 
- dosiahnuť prispôsobenie počtu hodín telesnej výchovy na sezónne činnosti na školách 

pod správou obce.  
 
SZĽH uvažuje o rôznych alternatívach financovania: Štátna dotácia prostredníctvom MŠ SR, 
bankové financovanie vo vzťahu k SZĽH Infra, Nórsky finančný mechanizmus alebo komunitný 
crowfunding v regióne.  
 
Prevádzku zimného štadiónu zabezpečí mesto a SZĽH v partnerstve podľa partnerského 
modelu . Predpokladané náklady mesta na spolufinancovanie (153 300 eur ročne) sa môžu 
znížiť príjmami z komerčnej prevádzky.  
 

Komisia doporučuje schváliť návrh na uznesenie. 

 
Pomer hlasovania : 7:0:0  
 
 
 
 
 
B/ Príprava atletických pretekov pre ZŠ 

 

 
Ing. Glič privítal zastupcov škôl  ZŠ  Pohraničná 9, ZŠ ul. Práce a ZŠ Rozmarínova 1. 
Jednotliví zástupcovia škôl oboznámili športovú komisiu  o stave a pripravenosti žiakov na 
atletické preteky.  
Trénovanie a príprava žiakov prebieha na  nevhodných plochách – miestach , ktoré  sú 
podmienkou pre tento šport.  
 
Ing. Glič poprosil o prípravu materiálu - návrhov na uskutočnenie atletických pretekov pre ZŠ ,  
ktoré by sa reálne mohli uskutočniť koncom septembra 2017. 

 

 

 



 
A/ Informatívna správa o kontrole Hlavného kontroló ra 

 
Mgr. János Bajkai informoval športovú komisiu o návrhu správy z kontroly č.02/ÚHK/2017. 
 
Predmetom kontroly bolo dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov na 
úseku prideľovania dotácií pre šport a kultúru za rok 2016 a kontrola plnenia opatrení prijatých 
na odstránenie zistených nedostatkov pri NFK č. 04/ÚHK/2015. 
 
Prerokovanie návrhu správy sa uskutoční dňa 13.6.2017 o 08.30 hod. na útvare hlavného 
kontrolóra. 
 
 
 
 ZÁVER 
 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené. 
 
 
 
 
Zapísal: Melinda Szénásyová 
V Komárne dňa  5.6.2017 
 
 

Ing. Konštantín Gli č 
   predseda komisie 


