Sportový fond
Fond Primátora = 13 000 €; Výška finančnej dotácie: max. 500 €
Žiadosti
Kluby
Účel dotácie
Žiadaná
Schvál.suma
jednotlivci
suma
Na zakúpenie ročnej permanentky
do fitness centra
Róbert Svanczár
fitness
200
200
Účasť na Majstrovstvách sveta v
Kempo v Turecku od 27.4.2015 do
2.5.2015
Filip Kádár
kempo
500
200
Becker Balázs-Tenisový klub
Na usporiadanie Tenisového
Komárno
turnaja Komárno-Komárom.
tenis
350
250
Medzinárodný turnaj juniorok vo
volejbale v rámci 24.
Komárňanských dní
Dievčenský volejbalový klub
volejbal
500
400
Na financovanie nákladov
spojených s podujatím
Neinvestičný fond Priemyslovka,
Majstrovstvá okresu Komárno vo
Stredná priemyselná škola
futsale žiakov stredných škôl
futsal
220
220
Na financovanie nákladov
spojených s účasťou na
bez udania
národných a medzinárodných
žiadanej
turnajoch.
sumy
Volejbalový klub Spartak
volejbal
300

Vladimír Horváth

Na podporu futbalového turnaja
bez udania
seniorov dňa 14.3.2015 " O pohár žiadanej
sumy
futbal veteránov primátora Mesta Komárno "
Na organizáciu amatérskeho
florbalového turnaja Florbal Open
Komárno dňa 10.1.2015
140
floorball

Slovenská federácia KEMPO

kempo

Tamás Füsi

stolný futbal

Erika Moravcová

tenisz

Simonics Gáspár

Majstrovstvá sveta KEMPO v
Turecku od 27.4.2015 do 2.5.2015
500
Na podporu Majstrovstiev
Komárna v stolnom futbaleprenájom volejbalovej haly
150
Príspevok pre dcéru Reu
Moravcovú, ktorá reprezentuje
Mesto Komárno v tenise,
zúčastňuje sa okresných,
bez udania
krajských a celoslovenských
žiadanej
súťaží.
sumy

300

70

300

150

200

Dániel Dömötör

silový trojboj

PS-Tuning Attila Kosztolányi

Futbalový klub FK Aktiv

Dávid Marusinec

futbal

kulturistika

Zápasnícky klub SPARTACUS

zápasenie

Lévai István

zápasenie

Klub vodného póla Komárno

vodné pólo

Občianske združenie Lepšie
zdravie

šport, zdravie

Gabriel Engel

naturálna
kulturistika

Slovenská asociácia Tradičného
Aikida

aikido

Na zabezpečenie nákladov /
strava, výživové doplnky, cestovné bez udania
a pod. /spojených so súťažou v
žiadanej
silovom trojboji.
sumy
Dobročinná akcia pre deti a
mládež aj mentálne postihnutým
deťom, dňa 24.10.2015- prívod
elektriny a prenájom toaliet
Na úhradu povinných poplatkov
pre Slovenský futbalový zväz,
spojených s účasťou v krajskej
súťaži.
Na zabezpečenie nákladov /
strava, výživové doplnky, cestovné
a pod. spojených so súťažou v
oblasti kulturistiky.

bez udania
žiadanej
sumy

500
bez udania
žiadanej
sumy

Na nákup cien a medailí ,
bez udania
vyhotovenie diplomov na Memoriál žiadanej
Kúr Gejzu , dňa 4.-5.9.2015
sumy
Na športové aktivity v zápasení
grécko-rímskym štýlom
500
Dobročinný vodnopólový
galaprogram z príležitosti rozlúčky
s aktívnou hráčskou činnosťou
bratov Gergelyovcov
450
Na podporu aktivít v oblasti
vzdelávania, športu a rozvoja
telesnej kultúry-účasť na
súťažiach a podujatí roku 2015
500
Na zabezpečenie nákladov/
strava, výživové doplnky ,
bez udania
cestovné / spojených so súťažou v žiadanej
oblasti naturálnej kulturistiky.
sumy
bez udania
Na nákup športových pomôcok a žiadanej
prostriedkov
sumy

300

400

300

300

400
400

400

300

400

400

KFC Komárno

DeltA Klub Komárno

futbal

plavecký

Na financovanie nákladov
spojených s podujatím
medzinárodného halového turnaja
mladých futbalových nádejí U 11
Medzinárodné plavecké preteky "
30.Vocklabrucker
Raiffeisenbankmeeting " dňa 21.22.11.2015

bez udania
žiadanej
sumy
bez udania
žiadanej
sumy

Celková suma :

300

200
6 690

