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MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pre zasadnutie MZ v Komárne
dňa 21.05.2015
k bodu rokovania č.:
A Komáromi Városi Képviselő-testület

2015.05.21-i ülése
Tárgysorozatának pontjához

SPRÁVA KOMISIE ŠPORTU
A SPORTBIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
BESZÁMOL ÓJA

Predkladá - Előterjeszti:
Ing. Konštantín Glič
predseda Komisie športu
a Sportbizottság elnöke

Prejednané - Megtárgyalta:
v Komisii športu dňa 6.05.2015
a Sportbizottság 2015.05.6-én

Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:
Ing. Gabriel Weszelovszky
vedúci OŠK

Materiál obsahuje - Melléklet:
1. Zápisnica zo zasadnutia komisie - A bizottsági ülés jegyzőkönyve

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie športu
Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 06. mája 2015
Prítomní:
- členovia: Ing. Konštantín Glič, MUDr. Horváth Attila, MUDr. Anton Marek, Bak Norbert,
Broczky Ladislav, Mgr. Igor Horváth, Ing. Szilárd Kovács, Ing. Ferencz Ladislav
- ospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: MUDr. Ipóth Szilárd
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: Róbert Szayka
- vedúci OŠK MsÚ: Ing. Gabriel Weszelovszky
- zapisovateľ: Ing. Mária Vargová
- hosť: Tibor Kiss, štatutár Volejbalového clubu Univerzity J. Selyeho, Komárno
Program: A/ Otvorenie
B/ Žiadosti a návrhy na úseku športu
C/ Rôzne
D/ Záver

A/ OTVORENIE
Ing. Konštantín Glič, predseda komisie privítal členov a ostatných prítomných.
Konštatoval, že z desiatich členov je prítomných osem a že komisia je uznášania schopná.
Predseda komisie uviedol programové body zasadnutia komisie. Bodmi boli:
A. Žiadosti a návrhy na úseku športu
B. Rôzne
Spýtal sa či má niekto záujem o doplnenie programových bodov. Ing. Weszelovszky
navrhol, aby bod 2 z časti A bol posunutý na prvé miesto, nakoľko p. Tibor Kiss už bol prítomný
na mieste. Predseda komisie tento návrh prijal a ostatný členovia tiež súhlasili.
B/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU ŠPORTU
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2. Problematika financovania Volejbalového Clubu Univerzity Selyeho Komárno –
prehľad o financovaní
Tibor Kiss dostal možnosť vysvetliť problematiku. P. Kiss sa poďakoval za pozvanie a za
možnosť osobne vysvetliť vzniknutú problematiku. Uviedol že ženský volejbalový klub bol
pôvodne založený v roku 1964. Odvtedy sa klub stále zúčastňuje na súťažiach či už v prvej lige,
alebo extralige. Vysvetlil prečo sa túto sezónu neprihlásili do prvej ligy. Keďže podľa jeho slov v
prvej lige nie sú súperi na rovnakej úrovni a ak sa zúčastnia určite vyhrajú a postúpia do
extraligy, ale nato, aby hrali v extralige nemajú dostatok finančných prostriedkov. Jedná sa o
amatérsky volejbalový klub, ktorý nemá a ani nemal ani jedného profesionálneho hráča. Podľa
platných predpisov MsÚ nie je zakázané sa zúčastňovať na medzinárodných súťažiach. Finále

tejto série je v Budapešti, na ktorom sa má klub možnosť zúčastniť. V októbri tohto roku sa
znova začne séria súťaží v Maďarsku, v Győri, do ktorej sa znova prihlási volejbalový klub,
nakoľko na toto majú finančné prostriedky. Tibor Kiss vyjasnil, že trénerom klubu je Ing. PhD.
Marek Szász.
Na záver sa predseda komisie spýtal, či odovzdali vyúčtovanie za predchádzajúci rok a
či tie financie použili fakt na extraligu, nakoľko dotáciu na tento účel žiadali. P. Kiss odpovedal,
že 90% použili na extraligu. Predseda komisie tiež uviedol, že v budúcnosti komisia bude
sledovať, aby sa dotácia použila len nato, načo bola žiadaná. Vo vyúčtovaní sa iné neakceptuje.
Ing. Konštantín Glič sa poďakoval Tiborovi Kissovi, že sa zúčastnil zasadnutia, že podal
vysvetlenie a že oboznámil komisiu s fungovaním klubu.
Predseda komisie celú problematiku uzavrel s tým, že od roku 2016 treba sprísniť
podmienky poskytnutia dotácie. Ten klub, ktorý nesplní podmienky a poskytne nepravdivé údaje
nedostane v budúcnosti dotáciu.
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1. Žiadosť zápasníckeho klubu BC DUNAJ ROM Komárno o poskytnutí priestorov na
prenájom
Predseda komisie uviedol, že danou problematikou sa už komisia zaoberala na
predchádzajúcom zasadnutí, kde bolo dohodnuté, že komisia si vyžiada stanovisko od dvoch
subjektov, kde by tréner klubu BC DUNAJ ROM mal záujem uskutočniť tréningy. Jednalo sa o
Zápasnícky klub Spartacus Komárno a ZŠ s VJM Móra Jókaiho Komárno. Oba subjekty však
žiadosť o poskytnutie priestorov zamietli.

Komisia odporúčala problematiku uzavrieť s tým, že sa:
– vyžiada ústne vyjadrenie základných škôl o možnostiach poskytnutia priestorov na
prenájom pre klub BC DUNAJ ROM
– preberú sa možné riešenia so zamestnankyňou SaSO MsÚ – Tóthová Bernadetta.
–

materiál sa prerokuje na ďalšom zasadnutí Športovej komisie.

Pomer hlasovania: 8:0:0
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3. Žiadosť o zmenu rozdelenia tréningových hodín plaveckých oddielov
Predseda komisie oboznámil komisiu s problematikou tréningových hodín v krytej
plavárni. Uviedol, že momentálne rozdelenie nevyhovuje plaveckému oddielu KomKo Komárno.
Sú argumenty pre a proti. Jeden z hlavných argumentov je, že nie každý rodič má možnosť
každý deň o pol tretej zobrať dieťa na tréningy. Tým, že sa mesačne menia tréningové hodiny,
deti nemajú pravidelný režim, nakoľko majú aj ďalšie aktivity. Po úvode pán predseda otvoril
diskusiu na riešenie vzniknutého problému.

Predseda komisie odporúča o písomné vyjadrenie zainteresovaných klubov a Comorra
Servicu a osobné pozvanie na ďalšie zasadnutie komisie.

Komisia navrhuje :
- vyžiadať písomné vyjadrenie Plaveckého oddielu KomKo Komárno, Delta Klub
Komárno, Klub Vodného Póla a Comorra Service,
- osobné pozvanie na ďalšie zasadnutie komisie predsedov uvedených klubov
a zástupcu Comorra Service.
Pomer hlasovania: 6:1:1

C/ RÔ
RÔZNE

Predseda komisie uviedol krátke vyhodnotenie športových podujatí v rámci 24.
Komárňanských dní. Skonštatoval, že všetky súťaže, ktoré boli v rámci Komárňanských dní
plánované prebehli v poriadku.
Predseda komisie ako i jednotliví členovia podali informáciu, ktoré športové podujatia
navštívili a podali podnety a návrhy na zlepšenie organizovania týchto podujatí.

E/ ZÁVER
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené.

Zapísal: Ing. Mária Vargová
V Komárne dňa 07.05.2015
Ing. Konštantín Glič
predseda komisie

