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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Komisie  športu a mládeže  

Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 11. marca 2019 
 
 
Prítomní: 
- členovia: p. Dávid Kovács, MUDr. Horváth Attila, MUDr. Ipóth Szilárd, MUDr. Anton Marek, 

MUDr.Zsolt Sebö¸ Bc. Adrián Marcinkó,, Róbert Mihalička, Ľudovít Tóth  
- ospravedlnene sa  nezúčastnil  zasadnutia : p. Zsolt Feszty, MUDr. Szilárd Ipóth  
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: MUDr.Zsolt Sebö 
- vedúci OŠK MsÚ: Mgr. János Bajkai 
- zapisovateľ: Melinda Szénásyová 
- hosť: JUDr.Varga Tamás,  Mgr.Ondrej Gajdáč, predsedovia pozvaných klubov 
 
 
Program:    
 
                    1) Úvod  
                    2) Privítanie predsedov pozvaných klubov : 
                       Mestský basketbalový klub  
                       TJ STEP / BK juniori basketbal 
                       Zápasnícky klub Slávia 
                       Zápasnícky klub Spartacus 
                       Komárňanský šachový klub  
                   3) Vyhodnotenie návrhov  najlepších športovcov za rok 2018 
                   4) Vyhodnotenie návrhov na ocenenie najúspešnejších športovcov   
                       Nitrianskeho kraja za rok 2018 
                       Návrhy - na ocenenie športovcov predsedom NSK za rok 2018 
                   5)  Diskusia 
                   6 ) Záver 
       
 
1/ ÚVOD - OTVORENIE 
 

Predseda Komisie športu a mládeže p. Dávid Kovács privítal členov a ostatných 
prítomných. Konštatoval, že z deviatich členov je prítomných šesť. 

Predseda komisie uviedol programové body zasadnutia komisie.  
  Bodmi boli: 
 
                    1) Úvod  
                    2) Privítanie predsedov pozvaných klubov : 
                       Mestský basketbalový klub  
                       TJ STEP / BK juniori basketbal 
                       Zápasnícky klub Slávia 
                       Zápasnícky klub Spartacus 
                       Komárňanský šachový klub  
                   3) Vyhodnotenie návrhov  najlepších športovcov za rok 2018 
                   4) Vyhodnotenie návrhov na ocenenie najúspešnejších športovcov   
                       Nitrianskeho kraja za rok 2018 
                       Návrhy - na ocenenie športovcov predsedom NSK za rok 2018 
                   5)  Diskusia 
                   6 ) Záver 
     



Komisia schválila programové body . 
 
Hlasovanie : 6:0:0 
 
 
 
 
2.  Privítanie predsedov  pozvaných klubov 
 
 
Ako prví sa predstavili Kluby  : 
 
Mestský basketbalový klub Komárno, TJ STEP/ BK juniori basketbal  Komárno, potom 
nasledovali kluby Zápasnícky klub Slávia , Zápasnícky klub Spartacus a v neposlednom rade 
Komárňanský šachový klub. 
 
Mestský basketbalový klub Komárno- p. Paulík Jozef, p. Weszelovszky Gábriel 
 
p. Paulík  - ja som už odovzdal v roku 2016 na Mestský úrad v Komárne vyjadrenie 
k hodnoteniu  projektu mládeže , nedostali sme žiadnu odpoveď. Keď  sme sa rozdelili , dohodli 
sme sa na určitých podmienkach , ale tie neboli dodržané.  
Treba vedieť , že Slovenský basketbalový zväz má veľké problémy s mládežou, nie sú finančné 
prostriedky , v extra lige nie je podmienkou mať mládež, ale podmienkou je, aby spolupracovali 
s mládežníckym basketbalovým klubom. 
Bola jedna podmienka , že budeme spolupracovať. Toto sa neuskutočnilo.  Nepôjdem do hĺbky 
našich problémov.  Kto ako pomáha mládeži v basketbalových kluboch  závisí od finančných 
prostriedkov.   V Komárne je  veľmi ťažké nájsť sponzorov.  
Aj my by sme boli radi , keby sme mali hráčov z Komárna, ale aj keď sme mali ,tí  odišli do 
ostatných klubov za vyššími finančnými možnosťami. 
 
Sme otvorení k tomu , aby sme mali komárňanských hráčov, budú vítaní . 
Ponúkol som TJ STEP / BK juniori basketbal Komárno zmluvu na vzájomnú spoluprácu , ale tá 
sa neuskutočnila.  
 
 
 
TJ STEP / BK juniori basketbal Komárno – p. Kajtor  Richard 
 
 
Nechcem sa   vracať do  minulosti, od roku 2003 vediem mládežnícky klub , ktorý si vedie veľmi 
dobre.  Rodičia podpísali prestupy detí do nášho klubu.  
Boli sme 5 x na Majstrovstvách Slovenska , 2 x sme mi organizovali MS , aj  z majstrovstiev zo 
zahraničia sme doniesli ocenenia. Boli už aj pred tým snahy ,  aby sme sa spojili.  
My sme veľmi vďační za pomoc od Mesta Komárno, nám to takto vyhovuje.  
V budúcnosti v rozpätí 3 -5 rokov vidím možnú spoluprácu s Mestským basketbalovým klubom, 
keď hráči dosiahnu vek 18 -20 – 22 rokov.    
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 Zápasnícky klub Slávia Komárno- p. Zoltán Papp 
 
Komisii športu a mládeže bol doručený list od  Zápasníckeho klubu Slávia , nakoľko sa 
predseda klubu  nevedel zúčastniť na zasadnutí .  
 
Citujem :  
 
 
„ Dňom 25.02.2019  sa ZK Slávia Komárno dostalo ohľadom náboru do stagnajúcej pozície, 
nakoľko klub sa zameriava prípravou juniorskej reprezentantky na blížiace sa Majstrovstvá 
republiky a majstrovstvá Európy. V dlhodobej športovej príprave sa zaoberá s jedným 
športovcom. V klube pracujú traja športový odborníci pre zápasenie. V prípade, ak vzniknú nové 
okolnosti, klub zaháji svoju náborovú činnosť. „ 
 
 
Zápasnícky klub Spartacus  Komárno – JUDr. Karol Kúr  
 
Zápasnícky klub Spartacus bol založený v roku   1999, celkovo od roku 1999 máme 150 
medailistov. Je pravdou , že klub stagnuje , nádejní hráči odišli. Aj s trénermi je problém. Od 
septembra ja robím trénera.  S finančnými prostriedkami je tiež problém , doteraz tréneri 
pracovali  zadarmo, sponzori chýbajú.  
Klub vlastne funguje len s dotáciou Mesta Komárno.  
   
 
 
Komárňanský šachový klub – p. Zoltán Jankó 
 
 Komárňanský šachový klub má bohatú minulosť. Má cca  100 členov od najmenších po 
dôchodcov .V roku 2018 sa dostal do extraligy.  Tento klub vychoval množstvo šachistov 
s vynikajúcimi výsledkami. Musím spomenúť nádejného šachistu Jakab Bélu, Zuzana Borošovú, 
a mnoho ďalších. 
Finančná dotácia sa vo väčšej miere použije na zaplatenie cestovného ,štartovného , 
ubytovania a stravného pre pretekárov .  
Boli by sme veľmi radi, keby sa aj šachový klub dostal do povedomia občanov Komárna. 
V minulosti boli organizované aj v rámci komárňanských dní šachové turnaje . Bolo by dobré , 
keby sme sa k tomu vrátili , šach má pozitívne účinky na rozvoj dieťaťa. 
Budeme radi , keď aj naďalej  od Mesta Komárna dostaneme primeranú dotáciu , nakoľko sme 
sa vždy snažili  zabezpečiť si prostriedky z vlastných zdrojov, sponzorov, čo je z roka na rok 
ťažšie. 
 
 
 
 
3. Vyhodnotenie návrhov najlepších športovcov za rok 2018 

 
Športová komisia sa rozhodla, že  na zasadnutí Komisie športu a mládeže dňa 19.3.2019  
vyberie kandidátov na  najúspešnejších športovcov . 
 
 
 
 
 
 
 



 
4/ Vyhodnotenie návrhov na ocenenie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja za 
rok 2018 
 
 
    Výzva na podanie návrhov na ocenenie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja za rok 
2018  je rozdelená na kategórie  : 
 
 
 
Kategórie na ocenenie: 

1. Jednotlivci seniori 
2. Jednotlivci juniori 
3. Kolektívy seniori 
4. Kolektívy juniori 
5. Zdravotne oslabení športovci (jednotlivci a kolektívy spolu) 
6. Združenie technických a športových činností (jednotlivci a kolektívy spolu) 
7. Tréneri 
8. Cena predsedu NSK -  Ďakovný list za celoživotný prínos v oblasti športu 

 
Navrhnutí športovci musia spĺňať aspoň jedno kritérium:  

• umiestnenie na Majstrovstvách Slovenska, 1. 2. 3. miesto v roku 2018 
• umiestnenie 1., 2., 3., 4.  miesto na medzinárodných súťažiach: Majstrovstvách Európy, 

Majstrovstvách sveta v roku 2018 
 
Návrh na ocenenie musí obsahovať: 

• meno a priezvisko športovca 
• fotografia  (zo športového zápolenia alebo na stupni víťazov) 
• názov TJ alebo športového zväzu 
• adresu a telefónny kontakt   
• dosiahnuté úspechy iba za rok 2018 
• v kategórii č. 8 - dosiahnuté celoživotné úspechy  

  
 
 
Na základe tejto Výzvy Komisia športu a mládeže vybrala  nasledovných kandidátov : 
 
 

1. Jednotlivci seniori – ADAM BOTEK 
2. Jednotlivci juniori  -  DÁVID KOCZKÁS 
3.  Kolektívy seniori   - MESTSKÝ BASKETBALOVÝ KLUB KOMÁRNO 
4.  Kolektívy juniori    - KAJAK & KANOE KLUB KOMÁRNO 
5.  Zdravotne oslabení športovci (jednotlivci a kolektívy spolu) – MAROŠ KUDLÍK  
6.  Združenie technických a športových činností (jednotlivci a kolektívy spolu) -  
7.  Tréneri                 – MICHAL KNIHÁR  
8. Cena predsedu NSK -  Ďakovný list za celoživotný prínos v oblasti športu 
                                 - PAULÍK   JOZEF 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. ZÁVER 

 
      

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené. 
 
 
 
Zapísal: Melinda Szénásyová 
V Komárne dňa  11.3.2019 
 
 
 
 
 

p. Dávid Kovács 
                                                                               predseda Komisie športu a mládeže 


