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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže  

Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 23.januára 2018 
 
 
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. Attila Horváth 
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia:  
- vedúci OŠK MsÚ: Mgr. János Bajkai 
- zapisovateľ: Melinda Szénásyová 
- hosť:  
 
Program:    A/ Otvorenie 

              B/ Žiadosti na rok  2018 -Rozdelenie  finančnej dotácie na šport 2018  
              C/ Vyhodnotenie  anketového lístka  a podaných žiadostí na návrh najlepšieho  
                   športovca 2017  
               D/ Žiadosti – rozdelenie dotácií na športové zariadenia v majetku Mesta 
                    Komárno 
                E/ Žiadosť o poskytnutie účelovej dotácie pre Kajak & Kanoe klub Komárno 
                F/ Rôzne 

 
 
A/ OTVORENIE 
 

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

Predseda komisie uviedol programové body zasadnutia komisie. Bodmi boli: 
        A/ Otvorenie 

              B/  Žiadosti na rok 2018 -Rozdelenie  finančnej dotácie na šport 2018   
              C/  Vyhodnotenie  anketového lístka  a podaných žiadostí na návrh najlepšieho  
                   športovca 2017  
               D/ Žiadosti – rozdelenie dotácií na športové zariadenia v majetku Mesta 
                    Komárno 
               E/ Žiadosť o poskytnutie účelovej dotácie pre Kajak & Kanoe klub Komárno 
               F/  Rôzne 

 
 
 
B/ Rozdelenie finančnej dotácie na šport  2018-ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU ŠPORTU 

 
Žiadosti a návrhy na poskytnutie finančných dotácií  
 
 

Ing. K. Glič– Predseda športovej komisie oboznámil prítomných s tabuľkou. Uviedol, že 
výsledky , ktoré nám ukázala tabuľka orientačne stanovuje výšku dotácie, v podaných 
žiadostiach je veľa chýb  a vo veľa prípadoch nevieme stanoviť tak kritéria, aby sme  boli 
objektívny. 

Športová komisia nezdieľala návrh Mestského úradu pri rozdelení dotácie. 
Pri rozdelení dotácie sa vychádzalo z pôvodnej tabuľky, tabuľky vypracovanej Mestským 

úradom a z výšky dotácie pre jednotlivé kluby za roky 2014, 2015,2016,2017.  



 
Po uvedení tejto skutočnosti  Ing. K. Glič  poprosil komisiu o prerozdelenie finančných 

prostriedkov. 
 
 

TE-1739/2018 Rozdelenie jednorázových finančných dotácií na úseku športu na 
základe rozhodnutia komisie je nasledovné : 
 
 
 

1. Cirkevná škola Marianum, Biskupa Királya  Komárno,  
    - vo výške 200, 00 eur  na  akciu Športuj inak- netradičné športy v Komárne  
                                                        
2. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno, 

- vo výške 280,00 eur na Medzinárodný volejbalový turnaj študentiek stredných 
škôl 

- vo výške 700,00 eur na usporiadanie XIV. ročníka basketbalového turnaja  
Memoriál Eduarda Šeba, 

- vo výške 200,00 eur na 5.ročník Turnaja stredoškoláčok vo futbale – VIKTORIA 
CUP 

-  
3.Mgr. Erik Ehrenberger, Komárno 

- vo výške 1 200,00 eur na podporu finálového turnaja  futsalovej ligy, 
 

4. Stredná obchodná škola obchodu a služieb Komárno 
vo výške 500,00 eur na usporiadanie 8. ročníka Olympijského festivalu detí 
a mládeže / podpora mládežníckeho športu /, 
 
 

5.TOP liga, o.z. Bratislava – nemá sídlo v Komárne 
vo výške 0,00 eur – detská liga v malom futbale 

 
6. ŠK Bike klub Piko, Komárno 

-vo výške 700,00 eur  na Piko- Bike maratón – 7.ročník 
 

 
7. Športový klub Gymnázium H. Selyeho Komárno, Ul. biskupa Királya 5, 

Komárno 
-vo výške 1 700,00 eur na usporiadanie pretekov „Klapka György kupa“, 
-usporiadanie futbalového stretnutia „Generációk találkozója“, 
-na usporiadanie SZMGOB Basketbal, 

 
 

8. SZARKALÁB – Občianske združenie  
    - vo výške 400,00 eur – Komárňanská lukostrelecká súťaž 3 D 
 
9. Združenie maďarských rodičov na Slovensku – ZO pri ZŠ Eötvösa s VJM  
    Komárno 
    - vo výške 300,00 eur na športovú a záujmovú činnosť žiakov ZŠ – stolný tenis 
 
10. Slovenský rybársky zväz – MO Komárno 

 - vo výške 0,00 eur – 2.ročník medzinárodných pretekov v love rýb udicou 
 

11. Slovenský rybársky zväz- MO Komárno, 
- vo výške 1400,00 eur na medzinárodné  rybárske preteky  III. APALI CARP CUP 

preteky , medzinárodná rybárska súťaž  



 
             12. Slovenská rada rodičovských združení – RZ pri ZŠ Komenského 
                   - vo výške 300,00 eur na trojstretnutie družobných škôl na škole  
                      J .A. Komenského   

 
13. Rodičovské združenie pri  ZŠ  Pohraničná, Komárno 

-vo výške 300,00 eur na – 125 m pre školu – športové podujatia 
 
             14. 1. správcovská n. o. Komárno 
                  - vo výške 100,00 eur – zahrajme sa na vojačika – branné cvičenie pre deti a  
                     Mládež 
 
             15.  KARPATIA SPORT, o. z. Komárno 
                    - vo výške 300,00 eur -  medzinárodný futbalový  turnaj  pre stredoškolákov, 
                      spomienka na „ ARANYCSAPAT“ 

 
16. Rodičovské združenie pri ZŠ Rozmarínová ul. 1, Komárno 

-vo výške 300,00 eur na ROZMARINGCUP 4.ročník medzinárodného turnaja vo 
florbale žiakov o Pohár primátora mesta Komárno 
 

17. Spoločnosť Istvána Cornidesa, Komárno 
       -vo výške 200, 00 eur na 8 hodinový AEROBIK MARATÓN 
 
18. Bíro Lucián , n.f. Komárno 
      - vo výške 200,00 eur – V. ročník športovej súťaže J. Sarlósa zameranú na  
        gymnastiku 

 
 

 
Hlasovanie  k návrhu  rozdelenia jednorázových finančných  dotácíí : 
Pomer hlasovania : 9:0:0  
 
Ing. Ferencz, p.Bak, MUDr. Ipóth, MUDr.Marek,Mgr. Broczky,  – treba dávať pozor, že na aké 
súťaže sa žiadajú dotácie, aký príjem má ten klub od sponzorov, treba  podporovať tie kluby, 
ktoré majú výsledky a tým aj pre mládež bude ten šport atraktívny a pritiahne do klubu viac detí, 
mládeže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 TE-1738/2018 Rozdelenie celoročných finančných dotácií na úseku športu na základe 
rozhodnutia komisie je nasledovné: 
 
 
 

1. AQUA Club Komárno 500   eur 
2.     FALKA O.Z.                                                                  200     eur 
3. Cykloturistický klub Slobodní pútnici 1000   eur 
4. Dievčenský volejbalový klub Komárno 5 500   eur 
5. Szarkaláb- Občianske združenie 0   eur 
6.     Občianske združenie Lepšie zdravie 500     eur 
7. Kajak & kanoe klub Komárno 14900   eur 
8. Karate klub ABC car Komárno 2 000   eur 
9. KFC Komárno 70 000   eur 
10. Klub extrémnych športov Komárno 700     eur 
11.   Klub turistov KORMORÁN                                                   400     eur 
12. Klub športového potápania POSEIDON Komárno 500   eur 
13. Klub Vodného Motorizmu  LODIAR  700   eur 
14. Klub vodného póla Komárno 14 000   eur 
15. Klub vodných motoristov KORMORÁN 800   eur 
16. Komárňanský šachový klub 700 eur 
17. Mestský basketbalový klub Komárno 44 000 eur            
18.   Slovenský rybársky zväz Komárno                                                   0    eur 
19. Plavecký oddiel DELTA KLUB Komárno 3 500   eur 
20. Plavecký oddiel KomKo Komárno 3 500   eur 
21. Stredná priemyselná škola 500 eur 
22. Slovenská federácia KEMPO  7850   eur 
23. Športový biliardový klub 600 eur 
24. ŠPORTOVÝ KLUB BOXU SPARTAK 7 500   eur 
25. ŠSK ROYAL 3 500   eur 
26. Tenisový klub SPARTAK Komárno 1 370  eur 
27. TJ Dynamo Nová Stráž 5 000   eur 
28. Telovýchovná Jednota Pokrok Komárno 600   eur 
29. TJ SPŠ Komárno 600   eur 
30. TJ Step Komárno 7000   eur 
31. Volejbalový klub Spartak UJS Komárno 30 000   eur 
32. Zápasnícky klub Slávia Komárno 800   eur 
33. Zápasnícky klub Spartacus Komárno 9 000   eur 

 
 

 
 
 
 

Komisia odporúčala schváliť celkový návrh na uznesenie na poskytnutie finančných 
dotácií   z rozpočtu Mesta Komárno na celoročnú a jednorázovú aktivitu športových klubov na 
rok 2018. 

 
Pomer hlasovania : 9:0:0  
 



C/ Vyhodnotenie  anketového lístka  a podaných žiadostí na návrh najlepšieho športovca 
2017 
 
 
 
 
Športová komisia prešla jednotlivé návrhy a k vyhodnoteniu žiadostí sa vráti  na najbližšom 
zasadnutí športovej komisie ,ktoré bude dňa 30.1.2018. 
 
 
D/ Žiadosti – rozdelenie dotácií na športové zariadenia v majetku Mesta Komárno 
 
 
 
K žiadostiam ohľadne dotácie 200 000,- eur na športové zariadenia v majetku mesta sa komisia 
vráti na najbližšom zasadnutí, ktoré sa bude konať dňa 30.1.2018. 
Kluby majú ešte možnosť dodatočne podať  svoje žiadosti do 29. januára 2018. 
 
 
E/ Žiadosť o poskytnutie účelovej dotácie pre Kajak & Kanoe klub Komárno  
 
 
 
   Kajka & Kanoe klub Komárno požiadal o príspevok – účelovú dotáciu na kúpu motorového 
vozidla z dôvodu, že sa  im počas sústredenia poškodil motor na klubovom vozidle, čím  je auto 
v nepojazdnom stave a oprava sa odhaduje na viac ako 10 000,- eur. Príspevok žiada z dôvodu 
núdzového stavu, nakoľko náhradné vozidlo v klube nemajú , oprava starého auta je 
nerentabilná a auto slúži na prepravu reprezentantov klubu. 
 
 
Pomer hlasovania : 8:0:1 
  
 
 
D/ RÔZNE 

 
Členovia športovej komisie sa zhodli na tom  , že treba presne definovať- čo je to šport, čo sú 
priority, hlavne pri posudzovaní jednotlivých žiadostí. Aby sa v budúcnosti dalo vyčleniť čo 
najviac finančných prostriedkov na šport. 
Zohľadniť tie priority , ktoré sa týkajú klubov -základní , ktoré vychovávajú a vedú k športu deti 
od útleho veku . 
Tie kluby , ktoré neodovzdali vyúčtovanie – treba ich vyzvať na odovzdanie vyúčtovania za rok 
2017. 
Volejbalový klub Spartak UJS Komárno  si podal žiadosť ohľadne riešenia beachových ihrísk. 
Na základe toho, že v našom meste čoskoro pribudne nový športový areál ktorého výstavbou by 
zasiahla aj do priestorov, kde sa momentálne  nachádzajú ihriská plážového volejbalu. Areál  
klub dostal do užívania od mesta ešte pred viac ako 25 rokmi a svojpomocne tam vybudovali až 
tri ihriská, postupne pribudli lavice, hľadisko, prístrešky. Usporiadajú sa tu plážové turnaje  na 
ktorých sa zúčastňujú športovci nielen zo Slovenska ale aj zo zahraničia. 
Vedenie Volejbalového klubu Spartak UJS  žiada , ak by areál bol súčasťou výstavby nového 
štadióna , aby vedenie mesta bolo nápomocné na poskytnutie nových priestorov na výstavbu 
ihrísk s finančnou podporou. 
Športová komisia podporila túto žiadosť. 
 
Pomer hlasovania : 8:0:1 



  
 
 
ZÁVER 
 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené. 
 
 
 
Zapísal: Melinda Szénásyová 
V Komárne dňa  23.1.2018 
 
 

Ing. Konštantín Glič 
   predseda komisie 


