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1. Úvod 
 
 
Cieľom koncepcie športu je pomenovať aktuálne problémy športu za aktívnej účasti 
všetkých zainteresovaných – športovcov, rodičov, učiteľov, trénerov, riaditeľov 
a zriaďovateľov škôl ako aj športových funkcionárov. 
 
Šport má pozitívny vplyv na zdravie človeka, prispieva k rozvoju osobnosti, je 
prostriedkom príjemného aktívneho  aj pasívneho trávenia voľného času. Vo svete, 
ale i u nás sa od počiatku rozvíja a pestuje na základe záujmu ľudí o športovanie, 
súťaženie a združovanie sa. Je významnou zložkou  každej spoločnosti a mal by mať 
vytvorené adekvátne  podmienky, aby spoločnosť mohla realizovať jeho funkcie a 
ciele. 
 
Šport má predovšetkým zdravotný význam a zohráva jednu z hlavných úloh v 
prevencii proti narastajúcim ochoreniam, a preto by mal tvoriť významnú časť 
každodenného života spoločnosti a každého jednotlivca. 
 
Telovýchovná a športová činnosť v rekreačnej, výkonnostnej alebo vrcholovej 
podobe, vedie deti, mládež aj dospelých k vytváraniu pozitívnych zdravotných, 
hygienických a sociálnych návykov, ktoré podporujú zdravý životný štýl, vyššiu  
fyzickú zdatnosť a výkonnosť. 
 
Šport je realizovaná forma fyzickej aktivity alebo zručností, ktorej cieľom je snaha 
o rekreáciu, súťaženie, vlastné potešenie, dosiahnutie dokonalosti, rozvoj zručností 
alebo  akákoľvek kombinácia týchto aktivít a činností. 
 
Účelom koncepcie a hlavných koncepčných zámerov dokumentu je dosiahnutie 
vyššej úrovne práce, koordinovaného postupu škôl a športových klubov v 
starostlivosti o talenty, rozvoj športu na jeho rekreačnej, výkonnostnej a vrcholovej 
úrovni s ponukou pre všetky vekové kategórie obyvateľov a efektívne financovanie 
športových aktivít. 
 
Stanovenie priorít, ako aj pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na podporu 
rozvoja športu, má vhodným spôsobom prispieť k zvýšeniu kvality a vytvoreniu 
lepších podmienok pre realizáciu tak vrcholového, výkonnostného, ako aj 
rekreačného športu v meste Komárno. Realizácia navrhnutých opatrení v tomto 
dokumente má zabezpečiť naplnenie definovaných cieľov, ktoré povedú k 
dosiahnutiu priorít určených na obdobie rokov 2021 – 2026. 



2. Koncepcia rozvoja športu – priority a opatrenia: 
 
 
Komárno, mesto ležiace na sútoku Dunaja a Váhu, je mestom v znamení vody. Už 
oddávna využívali ľudia v Komárne a jeho okolí vodu, nielen ako zdroj živobytia 
a ako spôsob dopravy a prepravy, ale postupne sa pre nich stávala aj dôležitou 
súčasťou oddychu, zábavy a športových aktivít. 
 
V súlade s príslušnými ustanoveniami mesto Komárno uplatňuje svoje  kompetencie 
vo sfére športu, a to v oblastiach: 
 

- šport na školách; 
- šport pre všetkých občanov a šport v jednotlivých mestských častiach; 
- športovo-talentovaná mládež (výkonnostný šport); 
- materiálno-technické zabezpečenie športových objektov; 
- aktivity samosprávy v oblasti športu; 
- systém financovania; 
- podpora kľúčových športových odvetví v meste. 



3. Analytická časť 

3.1. Šport na školách   
 
Ide o podporu organizovania športových podujatí miestneho  významu. 
 
Stanovené prioritné ciele:  

 
- akceptovanie telesnej výchovy ako integrálnej súčasti výchovy a vzdelávania;  
- vytváranie podmienok pre učiteľov telesnej výchovy;  
- dobudovanie efektívneho systému športových súťaží na školách;  
- zabezpečenie zdrojov na údržbu a rekonštrukciu školských telovýchovných 

zariadení;  
- podporovanie školského záujmového športu prostredníctvom projektového 

financovania;  
- podporovanie medzinárodných výmenných aktivít. 

 
 
Základná škola, Ulica pohraničná 9, Komárno 
 
Škola má vytvorené ideálne priestorové podmienky – veľká telocvičňa s rozmermi  
basketbalového ihriska, malá telocvičňa a fitness miestnosť. Na uzatvorenom 
školskom dvore má dve asfaltové hádzanárske ihriská a basketbalové ihrisko, 
relaxačnú zónu, detské preliezkové ihrisko s workoutovými prvkami. 
 
Priestory sa využívajú na hodinách telesnej výchovy, v popoludňajších hodinách pre 
žiakov školského klubu detí, na športových krúžkoch žiakov školy (florbalový, 
stolnotenisový, atletický) a v spolupráci so športovými klubmi aj na krúžkoch, ako 
basketbalový, hádzanársky, volejbalový, futbalový a krúžok karate. Škola poskytuje 
priestory pre športové kluby  mládeže aj pre aktivity seniorov. 
 
Telocvične sa využívajú aj na netradičné športy, ako teqball, krasojazda a kinball. 
 
Telocvične sa cez víkendy využívajú na majstrovské zápasy dievčat volejbalového 
klubu a konajú sa tu aj stretnutia klubu O. Z. Capoeira. 
 
Športové priestory sú využívané na školské športové projekty, počas ktorých vzniká 
spolupráca medzi žiakmi, učiteľmi, rodičmi, školami, škôlkami a širokou športovou  
komunitou. 

 
Zrealizované investície (2015 – 2020): 
 

- výmena okien a dverí v malej telocvični;  
- rekonštrukcia elektroinštalácie vo veľkej telocvični ; 
- rekonštrukcia šatní a chodby vo veľkej telocvični; 
- rekonštrukcia školského dvora – prenosné detské dopravné ihrisko, relaxačná 

zóna na školskom dvore; 
- vymaľovanie, obloženie stien tatranským profilom;  
- rekonštrukcia parketovej podlahy v malej telocvični; 



- vybudovanie preliezkového systému s workoutovými prvkami; 
- vybudovanie fitness miestnosti; 
- výmena copilitovej sklenenej steny vo veľkej telocvični ; 
- inštalácia miniihriska na plážový volejbal; 
- obnova fasády veľkej telocvične. 

 
Plánované investície (2021 – 2025): 
 

- rekonštrukcia elektroinštalácie v malej telocvični;  
- rekonštrukcia strechy na veľkej telocvični;  
- rekonštrukcia, revitalizácia asfaltového ihriska; 
- rekonštrukcia, revitalizácia atletického oválu a výstavba bežeckej dráhy 
- protišmykový náter povrchu vo veľkej telocvični. 

 
Škola je dostatočne materiálne zabezpečená a má dostatok športových pomôcok. 
 
 
Základná škola Rozmarínová ul. 1, Komárno 
 
Materiálno-technické zabezpečenie školy 
 
Interiérové športové vybavenie: 
 
Veľká telocvičňa  

- plne vybavená telocvičňa pre účely základného školstva, ktorá spĺňa 
požiadavky všetkých bežných kolektívnych a individuálnych športov; 

- obsahuje 6  basketbalových košov, volejbalovú sieť s kovovými stĺpmi, 2 
závesné gymnastické kruhy, 4 tyče na šplh, 4 laná na šplh, gymnastické 
lavičky a rebriny na stene. 

 
Ako jediná ZŠ v Komárne disponuje škola kompletným florbalovým vybavením 
(vrátane hokejok, bránok aj mantinelov s regulérnymi rozmermi). 
 
Malá telocvičňa  

- slúži predovšetkým na výučbu gymnastiky a na kruhové kondičné tréningy; 
- obsahuje rebrinový systém na stene, gymnastické lavičky a gymnastickú 

kladinu. 
 
 
Posilňovňa školy  

- tvorí ju základné vybavenie. 
 
Okrem uvedeného športového náradia škola disponuje loptami pre všetky druhy 
kolektívnych športov, gymnastickým náčiním a náradím, atletickými pomôckami, 
posilňovacím náčiním a náradím, dresmi, stolnotenisovými stolmi a ďalším 
príslušenstvom,  ako sú rakety a sieťky. Športové pomôcky škola pravidelne dopĺňa. 

 

 
 



Exteriérové športové vybavenie: 
 

- multifunkčné futbalové ihrisko s dvomi bránkami a mantinelmi po celom 
obvode  ihriska; 

- spevnená betónová plocha s dvoma basketbalovými košmi; 
- detské ihrisko s preliezkami a základným gymnastickým vybavením (kladina). 

 
Krátkodobé, strednodobé a dlhodobé plánovanie výstavby a rekonštrukcie  
športových zariadení v rokoch 2021 – 2025 
 

- obnova vonkajších športovísk zameraných na atletiku a loptové športy (okrem 
futbalu); 

- multifunkčné ihrisko, ktoré sa môže využívať len na futbal, vyžaduje 
rozsiahlejšie  opravy – v krátkodobom horizonte výmenu koberca a v 
dlhodobom horizonte rekonštrukciu mantinelov a sietí; 

- na existujúcich základoch vybudovanie basketbalového ihriska s umelým 
povrchom a  integrovaným volejbalovým ihriskom s odnímateľnými stojanmi na 
sieť. 

 
Škola v súčasnosti pracuje na štúdii uskutočniteľnosti multifunkčného atletického 
ihriska, ktorá sa však musí ako svojím tvarom, tak aj rozmermi prispôsobiť 
priestorovým možnostiam školského areálu. Ide o netradičné riešenie, ktoré bude 
obsahovať základné bežecké dráhy (vrátane krátkej šprintérskej bežeckej dráhy) 
a napr. aj integrované doskočisko skoku do diaľky. Predmetná plocha je v súčasnosti 
prírodnou trávnatou plochou, realizácia ihriska si vyžaduje kompletné podkladové 
práce vrátane projektovej dokumentácie a nákladov na samostatnú výstavbu. 
 
 
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno 
 
Základná škola má v pláne otvoriť v školskom roku 2021/2022 športovú triedu 
v prvom ročníku.  
 
V triedach s rozšíreným vyučovaním všeobecnej športovej prípravy sa bude 
vyučovať podľa upraveného učebného plánu základnej školy, podľa osobitných 
učebných osnov vypracovaných v spolupráci so športovými zväzmi v súlade so 
zásadami športového tréningu. 
 
Súčasné športové zariadenia: 
 
Veľká telocvičňa (rozmer 24 m x 12 m) 

- nová podlaha rekonštruovaná v roku 2019; 
- vymenené ochranné dosky; 
- výmena vykurovacích telies; 
- využíva sa pri vyučovaní predmetu telesná a športová výchova; 
- na podlahe sú vyznačené basketbalové a volejbalové ihriská a taktiež sú jej 

súčasťou pomôcky na gymnastiku. 
 
 
 



Malá telocvičňa (rozmer 12 m x 12 m) 
- rekonštrukcia v roku 2019; 
- nová podlaha; 
- vymenené ochranné dosky; 
- výmena vykurovacích telies; 
- využíva sa pri vyučovaní predmetu telesná a športová výchova;  
- na podlahe sú vyznačené minivolejbalové ihriská a jej súčasťou sú aj 

basketbalové koše a volejbalové  stĺpy. 
 
Fitnesspark  

- bol vybudovaný v roku 2019; 
- využíva sa pri vyučovaní predmetu telesná a športová výchova;  
- tvorí ho 11 fitness strojov, na ktorých môže naraz cvičiť 22 žiakov. 

 
Basketbalové asfaltové ihrisko 

- je v pôvodnom stave. 

 
Ihrisko na plážový volejbal (rozmer 20 m x 12 m)  

- odovzdané do užívania v roku 2018; 
- využíva sa v letných mesiacoch na spestrenie  vyučovania TŠV. 

 
Plánované športové zariadenia: 

 
Multifunkčné ihrisko (rozmer 28 m x 18 m) 

- plánovaná výstavba – máj 2021; 
- bude situované v školskom areáli na trávnatej ploche;  
- vnútorné rozmery – 18 m x 28 m, vonkajšie – 18,15 m x 28,15 m a celková 

zastavaná plocha ihriska bude 511 m2; 
- postavením viacúčelového ihriska s umelým trávnatým povrchom sa naskytne 

výrazne väčšia možnosť pre rozvoj športových aktivít v základnej škole;  
- bude využívané na športy, ako tenis, volejbal, streetball a minifutbal. 

 
Atletická dráha 

- plánovaná výstavba – júl 2021; 
- bude postavená v športovom areáli ZŠ  na mieste pôvodnej dráhy, s 

rozšírením na dĺžku oválu 250 m; 
- tartanový povrch oválu bude realizovaný  na jestvujúcej bežeckej dráhe s 

navrhovanými stavebnými úpravami, bude  vytvorená nová konštrukcia 
atletickej dráhy;  

- jednotlivé bežecké pruhy a časti pre krátke trate budú farebne rozčlenené; 
- ovál bude obsahovať 4 bežecké dráhy so šírkou 1,22 m; 
- bežecká rovinka bude mať 4 dráhy so šírkou 1,22 m, dĺžku 100 m,  štart 

a dobeh. 

 
Sektor pre vrh guľou 

- v rámci obnovy atletickej dráhy sa zriadi aj sektor pre vrh guľou v severnej  
časti  areálu atletickej dráhy. 

 



 
Základná škola J. A. Komenského, Komenského 3, Komárno 
 
Základná škola J. A. Komenského, Komárno v školskom roku 2021/2022 otvorí v 
1. ročníku ako jediná slovenská základná škola v Komárne športovú triedu 
s rozšíreným  vyučovaním predmetu športová príprava. Predmet športová príprava 
budú vyučovať učitelia telesnej a športovej výchovy, ktorí sú zároveň aj 
kvalifikovanými trénermi s dlhoročnými skúsenosťami. Prvé 2 roky výučby v športovej 
triede budú zamerané na všeobecnú športovú prípravu športovo nadaných detí a v 3. 
a 4. ročníku bude športová príprava zameraná už na konkrétny šport, a to basketbal 
a atletiku. 
 
Trieda bude určená pre športovo talentovaných žiakov, v ktorej bude systematická 
športová príprava súčasťou vyučovania. Činnosť v takejto triede je zameraná na 
optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre rôzne športové odvetvia a 
zvyšovanie ich športovej výkonnosti. 
 
Škola disponuje dvoma telocvičňami, vonkajším multifunkčným ihriskom, tartanovou 
bežeckou dráhou, tartanovou plochou, na ktorej je  mini basketbalové ihrisko a taktiež 
trávnatým futbalovým ihriskom – v roku 2021 bude realizovaná jeho rekonštrukcia. 
 
 
 Základná škola s VJM – Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno 
 

Škola využíva dve telocvične, atletický bežecký ovál, športové ihrisko a výukový 
bazén. 
 
Veľká telocvičňa (rozmery: 17,5 m x 31 m)  

- má drevenú podlahu;  
- umelé osvetlenie je  zabezpečené LED svietidlami;  
- vetranie je zabezpečené ventilátormi a dvoma otvárateľnými oknami (výmena 

2 starých okien na otvárateľné sa uskutočnila v r. 2020);  
- vybavenosť je na dobrej úrovni: hádzanárske resp. minifutbalové brány (1pár), 

basketbalové dosky (3 páry), volejbalová sieť so stojanom, drevené rebriny, 
konštrukcia na šplh, tyč, lano (4 ks), kladina, hrazda (1 ks), rebriny (10 ks), 
kruhy – konštrukcia (2 ks); 

- plánovaná revitalizácia objektu: výmena výplní otvorov, výmena starej 
drevenej a  poškodenej podlahy na novú odpruženú gumenú, maľovka 
telocvične. 

 
Malá telocvičňa (rozmery: 11,40 m x 24 m)  

- prešla revitalizáciou v posledných 3 rokoch – rekonštrukcia a zateplenie 
strechy, výmena svietidiel, maľba telocvične, výmena starej drevenej podlahy 
na novú odpruženú gumenú podlahu, kúpa športového vybavenia (náklady 
spolu: 60 571 eur);  

- umelé osvetlenie je zabezpečené LED svietidlami;  
- vetranie je zabezpečené ventilátormi a dvoma otvárateľnými oknami (výmena 

2 fixných okien na otvárateľné sa uskutočnila v r. 2020) 
 
 



- vybavenosť je na dobrej úrovni: hádzanárske brány (1 pár), basketbalové 
dosky (1 pár), volejbalová sieť so stojanom, konštrukcia na šplh, tyč, lano (4 
ks), kladina, hrazda (1 ks), rebriny (8 ks), kruhy – konštrukcia (4 ks), matrac 
na skok do výšky. 

 
Vonkajší športový areál je tiež súčasťou telovýchovno-športových zariadení na škole. 
 
 
Atletický bežecký ovál (rozmery 200 m x 4 m) 

- je vybavený sektorom na skok do  diaľky;  
- bežecká dráha je zastaraná, nevyhovuje požiadavkám ani z hľadiska metodiky 

telesnej výchovy a športu, ani z hľadiska bezpečnosti; 
- plánuje sa revitalizácia bežeckej dráhy (výmena povrchu na moderný, 

gumený). 
 
Športové ihrisko  

- bolo revitalizované v dvoch etapách – v r. 2019: živičná oprava  plochy a v 
r. 2020: realizácia EPDM povrchu na asfaltový podklad (gumený povrch);  

- ihrisko je vybavené športovým náradím vhodným na rôzne loptové hry – 
basketbal, volejbal, hádzanú a  minifutbal. 

 
Výukový bazén  

- nachádza sa v budove C;  
- podmienkou prevádzkovania bazénu je splnenie technických, personálnych a 

hygienických požiadaviek;  
- bazén je už viac ako  rok mimo prevádzky (kvôli epidemiologickej situácii). 
- pri prehliadke objektu dodávateľom technického zariadenia bazénu (Pooltech 

s. r. o.)  bola zistená potreba rekonštrukcie. 

 
 
Základná škola Móra Jókaiho s VJM, Ul. mieru 2, Komárno 
 
Súčasné športové zariadenia školy – materiálno-technické vybavenie: 

 
- výmena okien telocvične – osadené plastové okná v roku 2013; 
- osadenie sietí na okná v roku 2014; 
- výmena vonkajších basketbalových košov s konštrukciou v roku 2014; 
- vybudovanie prezliekarne a spŕch pre žiakov na telesnú a športovú výchovu – 

murovanie stien, obklad dlaždicami, vytvorenie toaliet a pisoárov, osadenie 
umývadiel, maľovka stien – boli realizované v rokoch 2016 a 2017 vo dvoch 
etapách; 

- výmena vykurovacích telies v roku 2018; 
- vyrovnanie stien telocvične – osadený drevený obklad v roku 2019;  
- murárske práce, maľovka – v roku 2019. 

 
Krátkodobé investície: 
 

- oprava a rekonštrukcia športového ihriska a školského dvora – vyrovnanie 
asfaltového povrchu so súčasnou infraštruktúrou, ktorá je realizovaná na 
podklade z lomového kameniva a gumového granulátu, vyhotovenie nového 



betónového obrubníka, farebné vyznačenie čiar hracích plôch, osadenie 
vybavenia ihriska – realizácia v roku 2021. 

 
Strednodobé investície: 
 

- oprava a rekonštrukcia bežeckej dráhy a doskočiska školského dvora – 
vyrovnanie doterajšej bežeckej dráhy, osadenie nových obrubníkov, 
vybudovanie doskočiska pre skok do diaľky, predpokladaný dátum realizácie v 
rokoch 2022 – 2023; 

- oprava a rekonštrukcia basketbalového ihriska – vyrovnanie asfaltového 
povrchu so súčasnou infraštruktúrou, ktorá je realizovaná na podklade z 
lomového kameniva a gumového granulátu, vyhotovenie nového betónového 
obrubníka, farebné vyznačenie čiar hracích plôch, osadenie vybavenia ihriska 
– predpokladaný dátum realizácie v rokoch 2023 – 2024; 

- osadenie tribúny pri futbalovom ihrisku, workoutové ihrisko – predpokladaný 
dátum  realizácie v rokoch 2023 – 2024. 

 
Dlhodobé investície: 
 

- vybudovanie dopravného ihriska – asfaltový povrch, cestné označenia, 
dopravné značky – pravdepodobný dátum realizácie v roku 2025; 

- zakúpenie dopravných prostriedkov – bicykle, kolobežky – pravdepodobný 
dátum  realizácie v roku 2025.  

 
 
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Petöfiho ul., Komárno 
 

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická disponuje tromi telocvičňami 
a jednou posilňovňou. Ide o dve veľké telocvične a jednu malú, tzv. gymnastickú 
telocvičňu. 
 
Prvá veľká telocvičňa sa nachádza v hlavnej budove, rovnako ako aj malá telocvičňa 
a  posilňovňa. Žiaci sa tu počas telesnej výchovy zaoberajú hlavne s  loptovými hrami. 
Malá telocvičňa sa využíva výlučne na gymnastiku. 
 
Druhá veľká telocvičňa bola vybudovaná na mieste veľkej dielne v budove „B“  a bola 
kompletne obnovená a zariadená pred niekoľkými rokmi. Je určená na športy, ako 
stolný tenis, box, gymnastika, kruhový tréning a bedminton. 
 
Škola disponuje, okrem telocviční, aj vonkajšími ihriskami. Ide o multifunkčné  a 
asfaltové ihrisko, workout ihrisko a pieskové ihrisko na plážový volejbal. 
 
Žiaci sa v rámci telesnej výchovy oboznamujú so všetkými základnými športovými 
disciplínami, ktoré učebné osnovy obsahujú a sú taktiež vedení k zdravému 
životnému štýlu. Škola organizuje aj rôzne športové podujatia, ako športový deň, 
kalokagatia, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik a branné cvičenie. 
 
Na škole pracujú rôzne športové a záujmové krúžky, na ktoré sa žiaci môžu prihlásiť. 
Obľubujú ich hlavne žiaci, ktorí sú ubytovaní v internáte školy. Ide napr. o fitness 
krúžok, stolný tenis, gymnastický, volejbalový, futbalový, basketbalový krúžok, v zime 
korčuľovanie, v lete plážový volejbal. Krúžky sa organizujú raz za týždeň. 



 
V uplynulých rokoch sa na škole uskutočnilo veľa rekonštrukcií a obnov športových 
zariadení: kompletne sa obnovila veľká telocvičňa (podlaha, steny, obklady, náradia, 
klimatické zariadenie), v druhej veľkej telocvični sa vymenili stropné  okná, na 
vonkajšom asfaltovom ihrisku boli namontované basketbalové koše so stĺpmi, 
ochranné siete a bolo vybudované aj workout ihrisko. 
 
 
Plánovaná obnova: 

- kompletná rekonštrukcia atletického ihriska a rekonštrukcia ihriskového 
hľadiska  v areáli školy.  

 
 
 
 

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná ul., Komárno 
 

 
V Gymnáziu Ľudovíta Jaroslava Šuleka v septembri 2020 odovzdali do užívania  novú 
telocvičňu. Rozmery telocvične boli zväčšené z doterajších 10 x 20 m na 20 x 30 m. 
 
Rekonštrukciou a zväčšením telocvične sa získali vyhovujúce  priestory, kde študenti 
majú  možnosť vykonávať takmer všetky športové aktivity, ako  basketbal, volejbal, 
hádzaná, halový futbal, ale aj florbal či gymnastika. 
 
Gymnázium Ľ. J. Šuleka disponuje aj moderne zariadenou posilňovňou (9 x 14 m) 
a multifunkčným  ihriskom (24 x 60 m) s umelým trávnikom. 

 
 
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. biskupa  
Királya, Komárno 
 

V rámci zníženia energetickej náročnosti budovy Gymnázia Hansa Selyeho s VJM v 
Komárne v hodnote 1 717 599,85 € vrátane DPH, bola zrealizovaná na budove 
telocvične rekonštrukcia a zateplenie fasády, zateplenie strechy, výmena výplní 
otvorov, vynovenie umelého  osvetlenia – stavba sa realizovala od 29. 5. 2019 do 15. 
10. 2020. 
 
Multifunkčné ihrisko bolo vybudované v roku 2016 v hodnote 108 000 € vrátane  
DPH. 
 
Diela boli realizované z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
 
Mesto Komárno sa aj naďalej bude snažiť zabezpečovať finančné zdroje na údržbu a 
rekonštrukciu školských telovýchovných zariadení a podporovať školský záujmový 
šport. 

 
 

 



 
 

3.2. Šport pre všetkých občanov a šport v jednotlivých mestských častiach 
 
Mesto vytvára vhodné podmienky na rozvoj športu pre všetkých, či už ide o 
rekreačný šport, alebo o športovanie zdravotne postihnutých občanov. 
 
V športe neexistuje vekové obmedzenie a taktiež ani pravidlo, akému druhu pohybu 
sa venovať a akému sa nevenovať. Hlavnou úlohou pohybových aktivít by malo byť 
upevňovanie zdravotného stavu človeka, rozvíjanie jeho fyzickej a psychickej 
kondície a rovnako aj zvyšovanie jeho pohybovej výkonnosti na optimum. 
 
Pohybové aktivity ľudí so zdravotným znevýhodnením sú neoddeliteľnou súčasťou 
športového systému a na  Slovensku majú dlhodobú tradíciu. 
 
Občania so zdravotným znevýhodnením chcú byť, a v mnohých oblastiach aj sú 
aktívnymi spolutvorcami hodnôt, aktívnymi členmi našej spoločnosti. Väčšina z nich  
nemá záujem len pasívne poberať sociálne kompenzácie ale chce žiť plnohodnotne 
a  aktívne sa zapájať do života spoločnosti. 
 
Pre naplnenie tohto základného ľudského práva je potrebné vytvoriť zodpovedajúce 
podmienky, ktorých súčasťou je aj koncepcia rozvoja športu. 
 
 

Mesto Komárno obnovilo, vybudovalo alebo vytvorilo pre 
obyvateľov mesta viacero možností na športové aktivity: 
 
Okrem iného sú to FIT parky na verejných priestranstvách, konkrétne pri vodárenskej 
veži a pri termálnom kúpalisku. Posilňovacie stroje slúžia na zvyšovanie pohyblivosti 
dolných a horných končatín,  chrbtových svalov, zlepšenie koordinácie a rovnováhy 
tela, posilňovanie nôh a sedacích svalov. 

 
V uvedených FIT parkoch boli inštalované nasledovné posilňovacie stroje: 

 
a) AIR WALKER – precvičovanie chôdze 
 

Zvyšovanie pohyblivosti dolných končatín, zlepšovanie koordinácie a rovnováhy 
tela, zvyšovanie kapacity srdca a pľúc, posilňovanie nôh a sedacích svalov. 

 
b) PULL DOWN – naťahovacie zariadenie 

 
Posilňovanie a rozvoj svalov horných končatín, hrudníka a chrbta, zvyšovanie 
kapacity srdca a pľúc. 

 
c) PONEY – jazdecké zariadenie 
 

Posilňovanie svalov paží, nôh, pásu, zadnej časti brucha a hrudníka, možnosť 
kompletného pohybu končatín, zvyšovanie kapacity srdca a pľúc. 



 
d) HELM – precvičovanie ramien 
 

Posilňovanie svalov horných končatín a zlepšovanie ohybnosti ramenných kĺbov. 
Vhodné pre rehabilitáciu pohyblivosti ramien. 

 
e) TAIJI WHEELS – precvičovanie kĺbov 
 

Posilňovanie, rozvoj a zlepšovanie svalov ramien. Zlepšuje celkovú ohybnosť 
kĺbov  ramien, zápästia, lakťov a kľúčnych kostí. 

 
f) Surfovacie zariadenie 
 

Posilňovanie svalov pásu, zlepšenie ohybnosti a koordinácie tela, precvičovanie 
chrbta a pásu. 

 
g) BACK MASSAGE – masážne zariadenie 
 

Uvoľnenie napätia chrbtových svalov a pásu. Pomáha zlepšovať krvný obeh 
a nervový  systém. 

 
h) WAIST MOVEMENT – precvičovanie pásu 
 

Precvičovanie pásu, uvoľnenie svalov pásu a chrbta, posilňuje svižnosť a 
ohybnosť    v bedrovej oblasti.  

 
 
Viacúčelové ihriská na verejných priestranstvách: 
 

- Ul. generála Klapku – umelá tráva;  
- Svätojánska ul. – gumový povrch;  
- Hviezdoslavova ul. – gumový povrch. 

 
Všetky ihriská sú vybavené pre športy, ako futbal, nohejbal a basketbal. 
 
 
V roku 2018 poskytlo mesto Komárno dotácie na športové zariadenia v majetku 
mesta a športovým klubom. Ide o: 
 
 
Comorra Servis Komárno, Športová 1, 945 01 Komárno 

- rekonštrukcia plaveckého bazéna v sume 67 091 EUR s DPH 
 
TJ DYNAMO Nová Stráž , Hlavná, 945 04 Komárno 

- šatňa a tribúna  v sume 5 137 EUR s DPH 
- hlavná budova, celá strecha v sume 8 527 EUR s DPH 
- telocvičňa – maľovanie a hrubé opravy v sume 1 730 EUR s DPH 
- celková suma: 15 394 EUR 

 
 



 
KFC Komárno, Športová č. 1, 945 01 Komárno  

- nutná oprava sociálnych miestností v sume 5 621 EUR 
 
Tenisový klub Spartak Komárno, Vodná ul. 2, 94501 Komárno 

- výmena oplotenia v sume 15 700 EUR s DPH 
 
Zápasnícky klub Spartacus Komárno, Hradná ulica č. 22, 94501 Komárno 

- kompletná rekonštrukcia vykurovacieho systému telocvične v sume  
12 114 EUR s DPH 

 
Základná škola s VJM, Ul. práce 24, 94501 Komárno 

- malá telocvičňa – rekonštrukcia a zateplenie strechy v sume  24 500 EUR, 
výmena svietidiel  v sume 4 000 EUR 

- maľovka telocvične v sume 2 700 EUR  
- celková suma: 31 200 EUR 

 
Základná škola Rozmarínová, Rozmarínová ul. 1, 945 01 Komárno 

- dodatočná tepelná izolácia telocvične v sume 12 033 EUR 
- rekonštrukcia drevených parkiet v sume 14 100 EUR  
- celková suma: 26 133 EUR 

 
 
Základná škola Jána Amosa Komenského, Komenského 3, 94501 Komárno 

- výmena okien v sume: 14 373 EUR 
 
 
Základná škola s  VJM Eötvösa, Eötvösa 39, 94501 Komárno 

- malá telocvičňa – výmena ochranných dosiek v sume 7 150 EUR 
- oprava schodov pri telocvični v sume 2 405 EUR 
- výmena dverí v telocvični v sume 2 820 EUR 
-  celková suma: 12 374 EUR 

 
 
Poskytnuté dotácie v roku 2019: 
 
 
Telovýchovná jednota Dynamo Nová Stráž, 94504 Komárno 

- zateplenie telocvične v sume 13 500 EUR s DPH 
- výmena okien v sume 8 230 EUR s DPH 
- obnova kúrenia telocvične v sume 3 270 EUR s DPH  
- celková suma: 25 000 EUR 

 
Zápasnícky klub Spartacus Komárno, Hradná ul. 22, 94501 Komárno 

- oprava strechy telocvične v sume 5 000 EUR 
 
 
 
 
 



Cyklotrasy v Komárne a okolí 
 
Prvou väčšou investíciou v Komárne bolo vybudovanie cyklotrasy na Alžbetinom 
ostrove, ktorú odovzdali do užívania v roku 2009. Sumu 152 tisíc eur, na 
vybudovanie  tejto trasy pokrylo mesto z vlastných zdrojov a vznikol tak 2 km dlhý 
úsek pre cyklistov. Cesta vedie popri povodňovej hrádzi – sčasti ako súčasť hrádze, 
sčasti mimo nej. Hodnota tohto, aj v súčasnosti hojne využívaného úseku vzrástla po 
vybudovaní nového mosta, ktorý vedie cez Dunaj, a ktorý už ráta aj s cyklistami. 
Podobne dôležité bolo rozšírenie cyklotrasy smerom na Novú Stráž. 
 
V novembri 2010 bolo odovzdané do užívania rozšírenie cyklotrasy, v rámci ktorej 
bol vybudovaný 7,03 kilometrov dlhý úsek na brehu rieky Váh a Mŕtveho ramena 
Váhu. Náklady boli pokryté spoluúčasťou mesta (5%), štátnou dotáciou (10%) a boli 
využité financie z európskych zdrojov (85%). 
 
Rozšírenie úseku cyklotrasy na vážskom brehu bolo uskutočnené v lete roku 2014. 
Projekt cyklotrasy Komárno-Kolárovo (HUSK/1101/2.3.1/0239) vypracovalo EGTC 
Pons Danubii spájajúce 7 samospráv a jeho partnerom bola spoločnosť Monostori 
Erőd Kft. 
 
Úsek cyklotrasy spájajúci Komárno od Mŕtveho ramena Váhu s Kolárovom má dĺžku 
17,324 km. V Komárome bola okolo pevností vybudovaná 2,2 km dlhá trasa. 
Z európskych zdrojov, z balíka na podporu cezhraničnej spolupráce bolo 
financovaných až 85% investície o celkovej hodnote 2,6 miliónov eur. 
 
Ďalšou významnou cyklotrasou je tzv. „Dunajská cyklotrasa“, ktorá ponúka jedinečnú 
príležitosť spoznať podunajský región pozdĺž rieky Dunaj. Rozprestiera sa od 
Komárna až po Štúrovo  po oboch stranách rieky, teda aj na maďarskej strane. 
Cyklotrasa EV – Eurovelo 6 vedie popri mohutnej komárňanskej protitureckej  
pevnosti, prechádza mestom, križuje Vážsku cyklomagistrálu a cez most prechádza 
ponad Váh, ktorý sa tu vlieva do Dunaja. V lokalite Malá Iža trasa opäť vychádza na 
hrádzu, ktorá je novo vyasfaltovaná a po nej pokračuje až do obce Radvaň nad 
Dunajom, kde cyklotrasa vychádza na cestu č. I/63. Pred obcou Moča opäť vychádza 
na hrádzu at po nej pokračuje až pred samotné Štúrovo. 
 
Návštevnosť a využívanie vyhotoveného diela  niekoľkonásobne prekračuje 
projektom stanovené očakávania. Vybudovaním trás sa zvýšili 
možnosti cykloturistiky a tým sa vo veľkej miere zlepšili podmienky pre  občanov, ktorí 
majú záujem o zdravú životosprávu. 
 
Cyklistika patrí medzi športy, ktoré sú zamerané najmä na rozvoj a upevňovanie 
kondície a celkové precvičovanie nášho tela. Pri dlhších cyklistických výletoch si 
zlepšujeme kapacitu pľúc   a rozvíjame kardiovaskulárny systém. Takto  svoje srdce 
„trénujeme“ a môžeme predísť prípadným ochoreniam. 
 
Mesto Komárno dalo do prevádzky novú požičovňu člnov a vodných bicyklov pri 
Mŕtvom ramene Váhu. Požičovňa  bola zriadená na pozemku vo vlastníctve mesta. 
 
Súčasťou požičovne sú aj dva, 12 metrov dlhé a 2 metre široké, plávajúce doky 
napojené na existujúce schody na brehu, ku ktorým sa ukotvujú  člny.  



 
Na brehu sú osadené dva obytné kontajnery. Jeden slúži ako kancelária na 
vybavovanie zákaziek požičovne a v druhom sú toalety a skladový priestor. 
 
V budúcnosti plánujeme rozšíriť ponuku požičovne aj o možnosť zapožičiavania 
surfov. 
 
 

BEH Komárno – Komárom  

Mesto Komárno každoročne organizuje  už tradičný Medzinárodný pouličný beh 
medzi slovenským mestom Komárno a maďarským Komáromom. 
Bežecká súťaž je jednou z najočakávanejších športových udalostí, ktoré sa 
uskutočňujú počas Komárňanských dní.  
V celej Európe je táto súťaž jedinečná, keďže sa koná v dvoch mestách dvoch 
rôznych štátov. 
 
 
Plánované obnovy – projekty: 

 
V rámci projektu „Šport pre všetkých“ plánujeme vybudovať fit park v lokalite Nová 
Stráž. 
 
Zapojením viacerých miest a obcí do projektu budú zriadené dokovacie stanice  na 
požičiavanie bicyklov pod názvom KOMBbike. Bicykle budú slúžiť na zvýšenie 
informovanosti  o pamiatkach v jednotlivých mestách a zároveň na jednoduchšie 
cestovanie. Pri požičiavaní dopravných prostriedkov budú dostupné aj mapy, ktoré 
dopomôžu k lepšej orientácii. Dostupné budú  klasické aj elektrické bicykle. 

 
3.3. Športovo-talentovaná mládež (výkonnostný šport) 

 
Mesto Komárno dlhodobo podporuje športovo talentovanú mládež,  oceňuje a váži si 
športovcov, trénerov,  športových odborníkov a funkcionárov pôsobiacich v meste. 
 
Aj podľa Zákona č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov je 
v záujme mesta umiestniť do popredia podporu športujúcej mládeže. Našou snahou 
je vytvorenie čo najlepších podmienok pre budovanie úspešnej základne budúcej 
štátnej reprezentácie a prednostná podpora  športových klubov, ktoré sa  venujú 
predovšetkým mládeži a mládežníckym kategóriám. Považujeme za veľmi dôležitú 
podporu športu a športových aktivít na školách vrátane školských športových súťaží.  

  
Účelom podpory mládežníckeho športu je zabezpečenie a vytváranie podmienok pre 
deti a mládež tak, aby  získali pozitívny vzťah k celoživotným pohybovým aktivitám. 
Cieľom je taktiež vytvárať priaznivé športové podmienky a zapájať do športových 
aktivít aj nezapojených, naprieč všetkými vekovými kategóriami, čím by sa významne 
prispelo k podpore zdravého životného štýlu obyvateľstva. 
 
 



Vrcholoví športovci sú často vzorom a pozitívnym príkladom pre ostatných, šíria 
dobré meno nášho mesta a našej vlasti, sú často    protagonistami  športového zážitku 
pre divákov a fanúšikov. 
 
Je dlhoročnou  tradíciou, že primátor mesta na Slávnostnom odovzdávaní cien 
každoročne oceňuje športovcov, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky na celoslovenskej, 
európskej či svetovej úrovni.   
 
 
Športové kluby a občianske združenia: 
 
Šport napĺňa niektoré z hlavných potrieb človeka ako potrebu  rekreácie, 
kompenzácie, edukácie, integrácie, komunikácie a participácie. 
 
V oblasti rozvoja športu majú nezastupiteľné miesto športové kluby a občianske 
zduženia so zameraním na športové činnosti a aktivity. Športovci sa v nich pripravujú 
na krátkodobé i dlhodobé majstrovské či nemajstrovské súťaže vo vybraných 
vekových kategóriách alebo sa venujú športu na rekreačnej úrovni. 

 
V meste Komárno evidujeme celkovo 35 športových klubov a občianskych združení 
zameraných na šport. Športovci týchto klubov a združení štartujú v súťažiach na 
okresnej,  krajskej, celoslovenskej ale aj medzinárodnej úrovni. Tí najlepší 
reprezentujú naše mesto a Slovenskú republiku na medzinárodných súťažiach, 
majstrovstvách Európy, Sveta a nezriedka aj na olympijských hrách. 



Zoznam a zameranie športových klubov a občianskych združení v meste 
Komárno 

 

1. AQUA Club Komárno – športové potápanie 
2. FALKAO. Z. Komárno – historický šerm 
3. Cykloturistický klub Slobodní pútnici Komárno – cyklistika 
4. TJ Dynamo Nová Stráž Komárno – futbal 
5. TJ Step Komárno/BK juniori – basketbal 
6. Volejbalový klub Spartak UJS Komárno – volejbal 
7. Kajak & kanoe klub Komárno – rýchlostná kanoistika 
8. Comorra Powerlifterz – silový trojboj 
9. KFC Komárno – futbal 
10. Športovo-strelecký klub ROYAL – streľba 
11. Klub turistov KORMORÁN – vodná turistika, splavy 
12. Klub športového potápania POSEIDON Komárno – športové potápanie 
13. Klub Vodného Motorizmu LODIAR – vodný motorizmus 
14. Klub vodného póla Komárno – vodné pólo 
15. Klub vodných motoristov KORMORÁN – vodný motorizmus 
16. Komárňanský šachový klub – šach 
17. BC Komárno – basketbal 
18. Slovenský rybársky zväz Komárno – športové rybárstvo 
19. Plavecký oddiel DELTA KLUB Komárno – plávanie 
20. Plavecký oddiel KomKo Komárno – plávanie 
21. TJ STEP/ŠAK športový atletický klub – atletika 
22. Slovenská federácia KEMPO – bojové umenie 
23. Športový biliardový klub – biliard 
24. ŠPORTOVÝ KLUB BOXU SPARTAK – box 
25. Telovýchovná Jednota Pokrok Komárno – stolný tenis 
26. TJ SPŠ Komárno – stolný tenis 
27. STRONGMAN Komárno – silní muži 
28. Zápasnícky klub Spartacus Komárno – zápasenie 
29. Tenisový klub Spartak Komárno – tenis 
30. Capoeira Komárno – brazilské bojové umenie 
31. O. Z. Lepšie zdravie – Black CrossGym 
32. Klub extrémnych športov – extrémne športy 
33. WOLF FIGHT club – bojové umenie MMA 
34. Š.K. BIKE CLUB PIKO-KOMÁRNO – cyklistika 
35. O. Z. Karpatia Sport – futbal 



 

Členská základňa klubov : 

 

 

Žiadateľ  
Počet členov 
klubu, resp. 
organizácie 

Počet 
registrovaných 

športovcov 
klubu vo 
všetkých 

mládežníckych 
kategóriách 

Počet 
registrovaných 

športovcov 
klubu – 

dospelých 

Celkový počet 
registrovaných 

športovcov 
klubu 

Počet 
registrovaných 
športovcov v 

SR  

Aqua Club Komárno 14 0 0 0 0 

Falka, o.z.  
20 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Cykloturistický klub 
Slobodní pútnici 

 
25 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

TJ Dynamo Nová 
Stráž 

 
229 

 
60 

 
169 

 
229 

 
229 

TJ Step Komárno/BK 
juniori – basketbal 

 
120 

 
90 

 
0 

 
90 

 
4000 

Volejbalový klub 
Spartak UJS Komárno 

 
139 

 
92 

 
26 

 
118 

 
4500 

Kajak & kanoe klub 
Komárno 

 
132 

 
72 

 
18 

 
90 

 
1463 

Comorra Powerlifterz  
13 

 
3 

 
7 

 
10 

 
179 

KFC Komárno 
 

75 
 

260 
 

30 
 

290 
 

- 

Športovo strelecký 
klub ROYAL Komárno 
(ŠSK ROYAL) 

 
 

229 

 
 

8 

 
 

219 

 
 

227 

 
 

17400 

Klub turistov Kormorán  54 
 

- 
 

- 
 

0 
 

- 

Klub športového 
potápania POSEIDON 
KOMÁRNO 

 
 

43 

 
 

0 

 
 

43 

 
 

43 

 
 

10 

Klub Vodného 
Motorizmu LODIAR 
Komárno 

 
 

20 

 
 

0 

 
 

7 

 
 

7 

 
 

97 
Klub vodného póla 
Komárno 

 
117 

 
53 

 
6 

 
59 

 
1125 

Klub vodných 
motoristov 
KORMORÁN 
Komárno 

 
 

13 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

7 

 
 

7 
Komárňanský šachový 
club 

 
38 

 
12 

 
26 

 
38 

 
4514 

BC Komárno - 
basketbal 

 
13 

 
0 

 
12 

 
12 

 
12 

Slovenský rybársky 
zväz Komárno 

 
12 

 
0 

 
12 

 
12 

 
12 

Plavecký oddiel 
DELTA KLUB 

 
24 

 
18 

 
1 

 
19 

 
19 



 
Plavecký oddiel 
KomKo Komárno 

 
26 

 
15 

 
1 

 
16 

 
6420 

TJ STEP Komárno / 
ŠAK športový atletický 
klub 

 
 

102 

 
 

62 

 
 

- 

 
 

62 

 
 

- 
Slovenská federácia 
KEMPO 

 
180 

 
88 

 
42 

 
130 

 
472 

Športový biliardový 
klub 

 
13 

 
2 

 
8 

 
10 

 
280 

ŠPORTOVÝ KLUB 
BOXU SPARTAK 
KOMÁRNO 

 
 

89 

 
 

13 

 
 

10 

 
 

23 

 
 

790 
Telovýchovná Jednota 
Pokrok Komárno 

 
48 

 
11 

 
21 

 
32 

 
11849 

TJ SPŠ Komárno 60 40 20 60 0 

STRONGMAN 9 0 9 9 0 
Zápasnícky klub 
Spartacus Komárno 

 
60 

 
35 

 
10 

 
45 

 
3000 

 
 Tenisový klub Spartak 

 
105 

 
22 

 
11 

 
33 

 
9708 

 
 Capoeira 

 
80 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Lepšie zdravie 

 
63 

 
24 

 
39 

 
63 

 
1048 

Klub extrémnych 
športov 

 
180 

 
22 

 
11 

 
33 

 
- 

WOLF FIGHT club 50 - - - - 

Š.K.BIKE CLUB – Piko 40 1 39 40 - 

 
Karpatia sport 

 
8 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



3.4 . Materiálno-technické zabezpečenie športových objektov 
 
Materiálno-technické zabezpečenie zahŕňa: 
- zlepšovanie materiálno-technického vybavenia; 
- vypracovanie súhrnného pasportu materiálno-technického vybavenia a jeho 

priebežné  aktualizovanie; 
- krátkodobé, strednodobé a dlhodobé plánovanie výstavby a rekonštrukcií  

športových zariadení; 
- využívanie rozvojových fondov a sponzorských príspevkov v systémovom vybavení 

športu 
 
Materiálno-technické zabezpečenie športu a jednotlivých športových odvetví na 
rekreačnej, výkonnostnej i profesionálnej  úrovni si vyžaduje vytváranie vyhovujúcich 
podmienok na vykonávanie činnosti športových klubov a občianskych združení. 
 
Správu a údržbu športových objektov vo vlastníctve mesta Komárno vykonáva 
príspevková  organizácia mesta Comorra servis. 
 
Objekty slúžiace na športovú a rekreačnú činnosť v správe Comorra servis 
 

Budova Postavená ROK Investície Suma v € 
Športová 
hala 

 
 1978 

  
rekonštrukcia 2010/ 
2011 

 
1 288 141,43 

     

Zimný 
štadión 

  
2012 

 
osvetlenie 

 
858,84 

   kotolňa 851,02 
   prev. Budova – kotolňa 4 460,40 
   spevn. plochy 

k prev. bud. 
 

2 042,21 
   ZŠ – strecha 8 958,99 
  spolu 

2012 
  

17 171,46 
  

10.10.1983 
spolu 
2016 

 
rek. umelej ľad. plochy 

 
37 030,29 

     

     

Krytá 
plaváreň 

 
14.04.1986 

 
2012 

vnútorná 
elektroinštalácia 

 
808,56 

   bazén 3 120,99 
  spolu 

2012 
  

3 929,55 
  2013 strecha I. etapa 36 990,90 
  2014 strecha II. etapa 21 350,27 
  2015 rek. výukového bazéna 70 727,83 
  2018 rek. bazéna a kúrenie 212 047,15 
   rek. plav. 

bazéna  III. 
etapa 

 
14 763,13 

  spolu 
2018 

  
226 810,28 



Športová hala  
 
Športová hala má široké využitie. Viaceré športové kluby tu organizujú tréningy, 
ligové stretnutia a rôzne ďalšie športové aktivity. Basketbalisti  a volejbalisti, tu hrajú 
majstrovské zápasy a uskutočňujú tréningy, V zimnom období využívajú halu aj 
futbalisti, tenisti a ďalšie športové odvetvia. Hala je využívaná aj na účely 
mládežníckeho športu. Organizujú v nej majstrovstvá okresu  základných a stredných 
škôl v basketbale, volejbale, hádzanej či minifutbale ale aj mnohé iné športové 
aktivity komárňanských škôl. 
Športová hala je často využívaná aj na uskutočňovanie kultúrnych a spoločenských 
podujatí ako koncerty, výstavy, stužkové slávnosti apod.   
Priestory haly môže využívať aj verejnosť za stanovených podmienok. 
 
V r. 2011 bola dofinancovaná rekonštrukcia športovej haly. Stavba bola realizovaná v 
dvoch častiach. Časť A bola skolaudovaná a odovzdaná na užívanie v roku 2010. 
Časť B bola dokončená v roku 2011 a bola v plnej výške hradená z vlastných zdrojov 
mesta Komárno.  
 
Rekonštrukcia bola realizovaná s dôrazom na zvýšenie  bezpečnosti a pohodlia 
návštevníkov. Bolo vykonané prefarbenie hracej plochy, výmena radiátorov, montáž 
výdajného okienka na predaj vstupeniek, montáž sklopných okien v kanceláriách 
športovej haly, inštalácia elektronických prídavných tabúľ atď. 
 
 
Futbalové ihrisko – futbalový štadión 
 
V lete 2017 rozhodla maďarská vláda o podpore na rekonštrukciu  futbalového 
štadióna, a schválila sumu 5,9 miliónov eur. Iniciátorom a realizátorom projektu je 
KFC Komárno ale vlastníkom štadióna  je mesto Komárno, čo znamenalo určité 
prekážky. Tie sa však počas uplynulých rokov preklenuli.  
 
Komárňanský Futbalový Klub tieto finančné prostriedky použije na vybudovanie 
nového, moderného futbalového štadióna na mieste starého, doteraz klubom 
využívaného     štadióna. Uskutoční sa  zbúranie násypu okolo ihriska, vybudovanie 
nového zatepleného trávnatého ihriska, taktiež vybudovanie ihriska s umelým 
trávnikom, obnova šatní a vybudovanie nového hľadiska. 
 
Krytá plaváreň 
 
Krytá plaváreň je využívaná hlavne na tréningy vodných pólistov, plaveckých klubov 
a  ďalších športových klubov a občianskych združení v rámci tréningových plánov. 
Prevažne v dopoludňajších  hodinách sa v plavárni uskutočňuje plavecký  výcvik 
žiakov základných škôl a využívajú ju aj študenti stredných škôl na realizáciu hodín 
telesnej a športovej výchovy.   Plaváreň prevažne v odpoludňajších a večerných 
hodinách a počas víkendov využíva  verejnosť. 

 

 

 

 



 

Termálne kúpalisko 
 
V letnom období sú na termálnom kúpalisku v prevádzke všetky bazény. Plavecký a 
výukový bazén typu CASTIGLIONE, neplavecký detský bazén a sedacie termálne 
bazény. V areáli sú plážové priestory, ihrisko na plážový volejbal, stoly na vonkajší 
stolný tenis a preliezky pre deti. Novinkou je šmykľavka „slon“ pri detskom bazéne a 
clona okolo vonkajších sedacích bazénov s termálnou vodou. 
 
Kúpalisko je možné využívať celoročne vďaka sedaciemu termálnemu, relaxačno-
oddychovému, bazénu s mobilným prestrešením. Nachádzajú sa pri ňom vzduchové 
ležadlá, nerezový vodopád a intenzívna hydromasáž s prisávaním vzduchu. Ďalej tu 
nájdeme fínsku saunu s ochladzovacím bazénom a ďalšie zariadenia, ktoré 
poskytujú doplnkové služby. 
 
Volejbalová hala 
 
V rokoch 2010 – 2014 bola vykonaná rekonštrukcia toaliet a vestibulu (12 386 €) 
a boli vykonané ďalšie stavebné práce (1 989 €). Volejbalová hala je daná do 
prenájmu. 

 
Zápasnícka hala / telocvična na ul. Slobody / 
 
Bola vykonaná komplexná rekonštrukcia. 
Zápasnícky klub SPARTACUS  má uzatvorenú zmluvu o nájme nebytových  
priestorov , ktorú má v dlhodobom nájme. 
 

 

Stredisko rýchlostnej kanoistiky 
 
Športové stredisko bolo vybudované v roku 2001 a je majetkom mesta Komárno. 
Kajak & kanoe klub ho má v dlhodobom prenájme, nevyhnutné rekonštrukčné práce 
klub zabezpečuje z vlastných zdrojov. 
 
Športové stredisko rýchlostnej kanoistiky v Komárne využívajú na športovú prípravu, 
okrem členov klubu aj reprezentanti Slovenskej republiky v rýchlostnej kanoistike. 
 
Vyrastali a pripravovali sa tu mnohí naši úspešní reprezentanti, medailisti 
z majstrovstiev Európy, Sveta a olympijských hier. Dôkazom kvalitnej a systematickej 
práci v klube je široká členská základňa, kvalitní tréneri, obetaví funkcionári a veľký 
počet reprezentantov takmer vo všetkých kategóriách.  
 
V roku 2017/2018 bola vykonaná rekonštrukcia Strediska rýchlostnej kanoistiky a to 
najmä  ubytovacej časti. Bolo potrebné zrealizovať kompletnú výmenu sanitárneho 
zariadenia, výmenu dverí a výmenu podláh. Boli vykonané maliarske a natieračské 
práce, nákup a montáž klimatizačných jednotiek, oprava poškodeného komína 
a opravy odkvapových rúr, balkónov a fasády. 



 
Dňa 23. mája 2019 Kajak & kanoe klub Komárno a Európske zoskupenie územnej 
spolupráce s ručením obmedzeným Rába-Dunaj-Váh slávnostne podpísali zmluvu o 
poskytnutí finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre 
realizáciu projektu so skratkou Kajak & kanoe nazvaného „Pádlujeme pre spoločný 
cieľ" v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. 
 
Na implementácii projektu sa Kajak & kanoe klub Komárno bude podieľať so 
športovým združením Tatai Hódy Sport Egyesület z Maďarska. 
 
Dva športové kluby sa zapojili do realizácie s víziou zvýšenia miery návštevnosti 
regiónu, so zameraním predovšetkým na vodný a športový turizmus. Slovensko-
maďarské pohraničie disponuje rozsiahlym potenciálom v oblasti cestovného ruchu, 
posilňovaným prítomnými kultúrnymi pamiatkami a prírodným bohatstvom. 
 
V záujme využitia tohto potenciálu zaradili partneri do plánovaných aktivít projektu, v 
prvom rade  rozširovanie programovej ponuky v regióne, organizáciu pretekov v 
kajaku a kanoistike na slovenskej strane a súťaže dračích lodí na strane maďarskej. 
Záujemcom sa naskytne možnosť absolvovať krátke vodné túry a spoznať tak okolie 
z úplne odlišného, unikátneho pohľadu. 
 
Projekt tak prispieva k rozvíjaniu možností aktívneho oddychu a športového vyžitia 
turistov v regióne, ako aj k znásobovaniu príležitostí plynúcich z rastúcej návštevnosti 
pre lokálnych podnikateľov a miestne hospodárstvo. 
 
V roku 2019 v rámci Národného športového projektu, ktorého cieľom je 
modernizácia, rekonštrukcia a budovanie športovej infraštruktúry, ktorá poskytuje 
podmienky najmä pre športovanie talentovaných detí a mládeže a reprezentantov 
SR, získal Kajak & kanoe klub Komárno finančné prostriedky na rekonštrukciu 
Cieľovej veže a garáže pre motorové vozidlá MANTA  LO č. 1315. 
 
V roku 2021 – 2022 plánuje klub získať finančné prostriedky na projekt „Obnova 
plochy tenisového ihriska a výstavba vonkajšieho workout ihriska pre všeobecný 
rozvoj detí“, ktorý bude financovaný z Fondu na podporu športu, z vlastných zdrojov 
a zo zdrojov mesta Komárno. 

 

 

3.5. Aktivity  mestskej samosprávy v oblasti športu 
 
Mestská samospráva v spolupráci so športovými organizáciami podporuje výstavbu, 
modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry 
v meste.  
 
Činnosť a podpora mestskej samosprávy je zameraná na nasledovné oblasti: 
 
- školská a záujmová športová činnosť mládeže vykonávaná v mestských 

a regionálnych podmienkach, 
-  oblasť školskej telesnej výchovy,  
- osobitná starostlivosť o športovo talentovanú mládež; 



- výkonnostný a vrcholový šport; 
- oblasť materiálno-technického zabezpečenia športu; 
- koordinácia aktivít so školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta. 
- podpora športových klubov v ekonomickej oblasti 
- morálne oceňovanie športovcov, trénerov a funkcionárov 

 

 

3.6. Systém finančnej podpory športu 
 
Mesto Komárno finančne podporuje šport na základe schválených dotácií mestským 
zastupiteľstvom pri dodržiavaní Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 
2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú 
kultúru a šport v znení VZN č.15/2012. 
Finančné prostriedky z dotácií mesta sa používajú na zabezpečenie športovej 
činnosti jednotlivých klubov. 
Spôsob použitia finančných prostriedkov je spracovaný v uvedenom VZN. 

 
V rámci poskytovania finančnej podpory  sú zohľadňované nasledovné kritériá: 

 
- oblasť mládežníckeho športu – cieľom je podporiť mladých perspektívnych  

športovcov, zabezpečiť ich výkonnostný rast; 
- počet registrovaných športovcov v kategórii žiactva a dorastu; 
- umiestnenie jednotlivých družstiev (jedincov) za uplynulý rok na domácich a 

zahraničných súťažiach 
- účasť reprezentantov športového klubu na európskych, svetových súťažiach  a 

olympijských hrách a dosiahnuté výsledky. 
 
 

3.7. Podpora kľúčových športových odvetví v meste   
 
V oblasti športu bude mať prioritu podpora najmä nasledovných športových odvetví: 
 

- mládežnícky šport; 
 

- výkonnostný šport v oblasti mládeže a dospelých; 
 

- starostlivosť o reprezentantov Slovenskej republiky; 
 

- masový a rekreačný šport. 
 
 
V oblasti športu budú mať prioritu tie športové kluby, ktoré majú bohatú základňu a  
disponujú veľkým počtom  športovcov,  od najmladších až po najstaršie vekové 
kategórie. 
Väčšiu pozornosť budeme venovať najpopulárnejším športovým odvetviam, ako sú 
napr. futbal, volejbal , rýchlostná kanoistika , basketbal. 



4. Ciele koncepcie  rozvoja športu 
 
Športoví psychológovia a tréneri sa stotožňujú s tým, že stanovenie cieľov je  
efektívne tak pri zlepšovaní výkonnosti a schopností športovca, ako aj na udržanie 
motivácie. 
 
Stanovené ciele, ktoré chceme dosiahnuť  musia byť konkrétne, musia mať 
hmatateľné  charakteristiky, ktoré sa dajú merať. 
 
Stanovenie cieľov pomáha športovcom zlepšiť rozvíjanie  zručností a tým napomáha 
ich výkonnostnému rastu. 
 
Nevyhnutnou podmienkou rozvíjania športovej činnosti obyvateľov je systematická 
propagácia športového diania dostupnými komunikačnými prostriedkami. 

Mesto Komárno si za dlhodobé ciele určilo: 
 

- podporovať organizovanie športových podujatí a ďalších aktivít v oblasti 
telesnej kultúry; 

 
- podporovať výstavbu a prevádzkovanie športových zariadení v školách, 

v ktorých je  zriaďovateľom a v spolupráci s občianskymi združeniami 
a športovými klubmi  podporovať prevádzkovanie športovej infraštruktúry 
v meste; 

 
- rozvíjať starostlivosť o telesnú kultúru v školách, v ktorých je 

zriaďovateľom, podporovať organizovanie školských športových súťaží a 
využívanie športových zariadení na telesnú kultúru verejnosťou mimo času 
vyučovania; 

 
- utvárať pozitívny vzťah k športovaniu, umožňovať súťaživosť a vyhľadávať 

športové talenty prostredníctvom útvarov talentovanej mládeže; 
 

- vytvárať priestor pre partnerstvo medzi verejným, súkromným a mimovládnym 
sektorom v oblasti rozvoja športu; 

 
- vytvárať a dodržiavať transparentné pravidlá finančnej podpory športu 

(športových klubov) a aktivít z rozpočtu mesta s použitím konkrétnych 
mechanizmov mesta; 

 
- v spolupráci so športovými klubmi zlepšovať propagáciu športových aktivít 

organizovaných v meste; 
 

- podieľať sa na výbere a na príprave športových talentov; 
 

- po dohode so ZŠ a športovými klubmi zriaďovať športové triedy a školské 
strediská  záujmovej činnosti; 

 
- pokračovať v rekonštrukcii, výstavbe a v prevádzke telovýchovných 

zariadení, ktoré sú v majetku mesta. 



5. Záver 
 
 
Šport je významným a vplyvným spoločenským a ľudským fenoménom súčasnosti. 
Stal sa náplňou pracovného i voľného času, stal sa profesiou aj zábavou  veľkého 
počtu ľudí. 
 
Koncepcia rozvoja športu v meste Komárno na obdobie 5 rokov je strategický 
dokument. 
Jeho cieľom je podporovať rozvoj športu v meste a  zlepšovať kvalitu života 
obyvateľov. 
 
Rozvoj a podpora športu je pre naše mesto jednou z priorít a svedčí o tom široké 
spektrum  športových aktivít a podujatí organizovaných na území mesta. 
 
Mesto Komárno má záujem na tom, aby sa v športovom živote mesta  zachovali 
doterajšie pozitívne prvky a zavádzali nové, progresívnejšie. 
 
Sme presvedčení, že navrhované zámery a opatrenia budú mať pozitívny vplyv na 
športové dianie v našom meste. 


