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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Komisie  športu a mládeže  

Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 13.októbra 2020 
 
 
Prítomní: 
- členovia: p. Dávid Kovács, MUDr. Horváth Attila, MUDr. Ipóth Szilárd, MUDr. Anton Marek, 

MUDr.Zsolt Sebő¸ Bc. Adrián Marcinkó, p. Zsolt Feszty p.Róbert Mihalička, 
p.Ľudovít Tóth  

- ospravedlnene sa  nezúčastnil  zasadnutia : p. Zsolt Feszty 
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia:  
- vedúci OŠK MsÚ: Mgr. János Bajkai 
- zapisovateľ: Melinda Szénásyová 
- hosť:   Mgr.Ondrej Gajdáč- viceprimátor mesta, PhDr. Knirs Imrich, p. Csóka Krisztián, Szayka  
             Róbert 
 
Program:   1/ Úvod 

              2/ Prejednanie žiadosti Zápasníckeho klubu Spartacus o predĺženie nájomnej   
                  zmluvy 
              3/ Diskusia 

 
 
1/ ÚVOD - OTVORENIE 
 

 
 
Predseda Komisie športu a mládeže p. Dávid Kovács privítal členov a ostatných 

prítomných. Konštatoval, že z deviatich členov je prítomných osem. 
Predseda komisie uviedol programové body zasadnutia komisie.  

  Bodmi boli: 
 
                    1/ Úvod 

              2/ Prejednanie žiadosti Zápasníckeho klubu Spartacus o predĺženie nájomnej   
                  zmluvy 
              3/ Diskusia 
 

 
Komisia schválila programové body.  
 
Hlasovanie :   8:0:0 
 
 
 
Predseda Komisie športu a mládeže p. Dávid Kovács  dal hlasovať , či sa na zasadnutí komisie 
môžu zúčastniť aj  3 členovia zápasníckeho klubu . 
 
Hlasovanie :  8:0:0 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. Prejednanie žiadosti Zápasníckeho klubu Spartacus o predĺženie nájomnej zmluvy 
 
  Predseda Komisie mládeže a športu privítal hostí –poslanca MZ PhDr. Imricha Knirsa,  p. 
Krisztiána Csóku za Zápasnícky klub Spartacus a  predsedu Slovenskej federácie KEMPO – 
p.Szayku Róberta. 
 
Nastali zmeny vo vedení klubu  - predseda Zápasníckeho klubu JUDr.  Kúr Karol  odstúpil  zo 
svojej funkcie ako predseda klubu dňa  31.8.2020. 
Klub mal uzatvorenú nájomnú zmluvu na prenájom nebytového priestoru na dobu 10. rokov, 
ktorá končí dňa 28.10.2020. 
Zápasnícky klub Spartacus  si dňa 08.09.2020 podal žiadosť na predĺženie nájomnej zmluvy na  
celodenné užívanie priestorov telocvične na ul. Slobody výhradne pre účely zápasníckeho 
športu na dobu 10.rokov.   
Mesto Komárno v posledných rokov vynaložilo  veľké finančné prostriedky na obnovu a opravu 
budovy a pre mesto nie jedno, kto bude prenajímateľov na ďalších 10. rokov. Cieľom je naďalej 
zachovať  zápasnícky klub.   
 
 
Predseda  komisie odovzdal slovo p. poslancovi PhDr. Knirs Imrichovi.  
 
PhDr. Imrich Knirs : 
 
Nechcem zachádzať na  začiatok existencie  klubu . V roku 2005 v Športovej hale sme začali 
našu činnosť , kde sme  na vlastné náklady a zo sponzorských príspevkov vykonali rôzne 
opravy.  Mali sme 404 zápasníkov, boli riadne evidovaní . Po odstúpení z postu predsedu klubu 
JUDr. Karola Kúra, ktorý mal zdravotné problémy , sme zvolali schôdzu kde bol pozvaný aj p. 
Krisztián Csóka , ktorý  nereagoval ani na volania  ani na sms-ky. Následne sme sa dozvedeli , 
že sa zmenili stanovy klubu a novým predsedom sa stal p.Csóka Krisztián. To však nám 
zabudol povedať, že podnikli tieto kroky. 
Mali sme vnútorné rozpory , nevedeli sme čo sa deje v klube. Veľa detí prešlo do iných klubov. 
Nechceme , aby 150 ročný klub zanikol, chceme, aby klub naďalej prosperoval tak ako doteraz 
a aby aj nám bol umožnený vstup do priestorov telocvične.  
Dozvedeli sme sa , že nájom bol sľúbený Slovenskej federácie KEMPO p. R. Szaykovi.  
 
 
Predseda komisie : 
 
Aby sme predošli mylným  informáciám , ja som oslovil p. R. Szayku , lebo po skončení nájmu 
chceme , aby taký klub dostal prenájom,  kde cítime garanciu na dobré fungovanie. Športová 
komisia  navrhuje- doporučuje  a mestské zastupiteľstvo rozhoduje kto dostane prenájom. 
 
Od 15.októbra sa mohli podávať žiadosti , JUDr. Karol Kúr si ju tiež podal a komisia si na 
základe žiadosti pozvala na športovú komisiu predsedu. Spýtali sme sa , že čo je v žiadosti , či 
to súhlasí. Korektne nám vysvetlil situáciu  a ešte aj vrátil nevyužitú dotáciu.  
 
Chcem sa spýtať , kto je teraz predsedom klubu ? 
 
 
Csóka Krisztián : 
 
Bývalý predseda klubu mi poslal správu o ukončení svojej funkcie. Na základe týchto 
skutočností som postúpil patričné kroky na zaregistrovanie nových stanov. 
 
Predsedom klubu som ja. 
 
 



Odovzdávam zápisnicu schválenú ministerstvom a aj registrácie. 
Momentálne máme 22 športovcov   , prečo potrebujeme telocvičnu ?  
Každý deň máme tréningy od 15.00 do 20.00 hod. 
Klub má bohatú históriu, priestory telocvične sa využívali pre účely zápasníckeho športu. 
Organizovali sa sústredenia reprezentácie SR, patrili sme  medzi popredné družstvá v rámci 
Slovenského zápasníckeho družstva. 
Zápasníci klubu  na Majstrovstvách Slovenskej republiky získali doposiaľ 155 individuálnych 
titulov Majstra SR vo voľnom a gréckorímskom štýle. Chcel by som zorganizovať Majstrovstvá 
Slovenska, mám veľmi dobré vzťahy s ostatnými krajinami. Mám dlhoročné skúsenosti. 
Cieľom nášho klubu je vychovávať mladých adeptov zápasenia, športom bojovať proti užívaniu 
drog, alkoholu, fajčeniu. Sústrediť chlapcov hlavne z problémových a sociálne slabších rodín. 
Ľutujem , že predošlé vedenie nedalo všetku svoju energiu do tohto športu. Posledných 8 rokov 
mne môžu ďakovať za dosiahnuté výsledky. 
Deti sú , 22 pravidelne chodí , na slovenskom zväze je riadne zaregistrovaných  50 detí. 
Bohužiaľ ani momentálna situácia k nám nie je priaznivá. 
Poskytnutím  týchto priestorov, by sme vedeli  pritiahnuť viac chlapcov do telocvične a tak by 
rozumne využili svoj voľný čas a nepáchali by rôznu trestnú činnosť.  
 
   
MUDr. Horváth Attila : 
 
Zabudol si spomenúť , Ty si bol jediný člen , ktorý neodstúpil .  
 
Csóka Krisztián : 
 
Áno, a na základe toho som mal právo podať na ministerstvo žiadosť o novú registráciu .    
 
PhDr. Imrich Knirs : 
 
Ja prajem novému predsedovi veľa úspechov a aj naďalej vo všetkom im budem pomáhať 
a klub potrebuje túto telocvičňu. 
 
 
Predseda komisie : 
 
Pán poslanec  aj ty si tu už 6 rokov , telocvičňu v minulosti ste  síce opravovali svojpomocne  , 
čo ste vedeli  , ale vždy  boli  problémy . Uzatvorili ste nájomnú zmluvu na 10. rokov                 
za  28,- eur/ ročne s tým , že všetky opravy , nutné investície do telocvične zaplatí klub- odstráni  
všetky závady a poškodenia. Telocvičňa bola v takom stave , že sa už pomaly nedala využívať. 
A aby som toto dal na správnu mieru , mesto poskytlo veľké finančné prostriedky na obnovu 
a opravu budovy, telocvične.   A je nemysliteľné ,aby  sa za nájom  platila  tak malá čiastka. 
 
MUDr. Marek A.: 
 
- chcem len to povedať, že zápasnícky klub má veľkú tradíciu v Komárne. Bol som rád, že 
dostali do prenájmu telocvičňu, dúfam , že klub nezanikne, chceme , aby klub napredoval ,mali 
ste dobré výsledky. 
Každú pomoc treba prijať. Treba hľadať riešenie. 
 
Predseda športovej komisie : 
 
Preto sme tu , aby sme našli kompromisy. Nechceme , aby klub zanikol , má perspektívu . 
Dostali aj dotácie  a nemalé.   
 
 
 
 
 



p. Szayka Róbert – 
 
Som zato, aby sme robili kompromisy. Aj ja som tréner a aj  predseda klubu. Nevidím v tom 
problém. Nie je pravda , že do nášho klubu prestúpilo veľa  športovcov. Prestúpili dvaja ,ale aj 
po krátkom čase odišli.  
  Kto ma pozná už 30 rokov sa venujem športu , získal som v tomto odvetví so svojimi 
zverencami  množstvo ocenení a  viaceré svetové medaile.  Na Slovensko som toto bojové 
umenie priniesol z Maďarska a založil som tu federáciu. Sebaobrane som učil aj policajtov, či 
vojakov, vyhľadávajú ma súkromné bezpečnostné služby, ale kurz som viedol aj na Univerzite 
J. Selyeho.  Trénujú deti a dospelí, muži aj ženy, dokonca celé rodiny.  Vediem kurzy v 
Komárne v priestoroch ZŠ na Eötvösövej ulici, v Dunajskej strede, ale aj v Bratislave. 
Vždy som pomáhal novým klubom . Od rok 2017 prenajímame telocvičňu kde sa venujeme 
športovcom. 
Ak by Slovenská federácia Kempo dostala do prenájmu telocvičňu, chcel by som , aby viac 
športových odvetví navštevovali túto telocvičňu.  Ak zachránime čo len jedno dieťa z ulice , to je 
už úspech.  Na vlastné náklady by sme zriadili kamerový systém v telocvični. 
Treba hľadať možnosti, treba mať cieľ a disciplínu. 
 
 
Vedeli by ste si predstaviť spoločnú spoluprácu  – Zápasnícky klub Spartacus a Slovenská 
federácia Kempo ? 
 
p. Szayka Róbert – vieme si ju predstaviť , spolupráca je možná. 
p. Krisztián Csóka -  neviem si to predstaviť , musíme celý týždeň trénovať, telocvičňu 
potrebujeme  pre náš klub.  
 
Predseda športovej komisie : 
 
Bude vedieť klub Spartacus platiť nájomné, samozrejme nie 28,-eur/ rok, ale povedzme len  
teoreticky 300-400,- eur mesačne ? 
 
p. Krisztián Csóka – áno. 
 
MUDr. Attila Horváth – 
 
Mám prehľad o spomínaných kluboch, som prekvapený, že sa nevedia dohodnúť , vždy som bol 
nápomocný, pomáhal som im, prípadné otázky som vždy tlmočil. 
Delili by ste si náklady , výdavky, neviem pochopiť, že budeme musieť mi rozhodnúť. Bohužiaľ 
nebude sa dať spravodlivo rozhodnúť. Jediná schodná cesta je ,aby ste sa dohodli. 
 
MUDr. Ipóth Szilárd – 
 
Jednoznačne som zato, aby sa kluby medzi sebou dohodli, inak to pre nás bude ťažké 
rozhodovanie, nakoľko obidva kluby dobre poznáme.  
 
p.Dávid Kovács – Predseda Komisie športu a mládeže  
 
Ani plavecké kluby sa nevedeli dohodnúť , boli veľké konflikty a nakoniec si delia náklady 
spojené s využívaním plaveckého bazéna. 
Ak sa nebudete vedieť dohodnúť, tak budova prejde pod správcu Comorra servis, kde si každý 
z Vás uzatvorí zmluvu na prenájom na určitý čas. Samozrejme, čas zvolený pre Zápasnícky 
klub Spartacus bude mať prednosť. 
 



Doporučenie Komisie športu a mládeže : 
 
Do novembrového zasadnutia  Vás poprosíme o  konečné  stanovisko obidvoch klubov, či 
spolupráca je možná  a na základe tohto stanoviska športová komisia navrhne – doporučí 
Mestskému zasadnutiu svoj návrh. 
 
Ďakujem za prítomnosť pozvaných hostí . 
 
 
Predseda komisie :  
 

Na základe emailu od  člena Komisie športu a mládeže p.  Zsolta Fesztyho , ohľadom  návrhu 
posunúť začiatok komisií na  (16:00, 17:00 hod.), alebo ráno (8:00 alebo 9:00 hod.),predseda 
komisie dal hlasovať.  
Komisia hlasovala za  začiatok konania  komisií o 14.00 hod. 
 
Hlasovanie : 8:0:0 
 
 
 
 
3. Diskusia -ZÁVER 
 

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

 
 
 
Zapísal: Melinda Szénásyová 
V Komárne dňa  13.10.2020 
 
 
 
 
 

p. Dávid Kovács 
                                                                               predseda Komisie športu a mládeže 


