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

Prejednané - Megtárgyalta:
v Komisii športu dňa 07.09.2015
a Sportbizottság 2015.09.07-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
zastupiteľstva v Komárne zo dňa 7.
7. septembra 2015
Prítomní:
- členovia: Ing. Konštantín Glič, MUDr. Horváth Attila, MUDr. Ipóth Szilárd, MUDr. Anton Marek,
Broczky Ladislav, Mgr. Igor Horváth, Róbert Szayka, Ing. Kovács Szilárd
- ospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: Ing. Ferencz Ladislav
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: Norbert Bak
- vedúci OŠK MsÚ: Ing. Gabriel Weszelovszky
- zapisovateľ: Ing. Mária Vargová
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, jeden člen chýba ospravedlnene, jeden
neospravedlnene a že komisia je uznášania schopná.
Predseda komisie uviedol programové body zasadnutia komisie. Bodmi boli:
A. Žiadosti a návrhy na úseku športu
B. Rôzne
Dal návrh na zmenu alebo doplnenie bodov v časti B. Ing. Weszelovszky požiadal, aby
komisia v bodu B – Rôzne prejednávala otázku Všeobecného záväzného nariadenia 15/2012.
Taktiež MUDr. Ipóth mal návrh, aby v bode B – Rôzne sa tiež prejednávala otázka vybudovania
umelo plošného trávnatého ihriska. Komisia hlasovala o návrhu.
Pomer hlasovania: 7 – 0 – 0
A/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU ŠPORTU
TE- 306/2015
1. Prehľad nákladov na šport a športovú činnosť – doplnenie materiálu
Predseda komisie uviedol materiál, ktorý už komisia prejednávala aj na
predchádzajúcom zasadnutí. Vtedy za účasti zamestnanca Comorra Servis bola uložená úloha,
aby Comorra Servis rozpracovala svoju tabuľku o ďalšie náklady a príjmy v jednotlivých
športových zariadeniach. Ladislav Broczky doplnil, že podľa neho tabuľka nie je úplná, keďže
kajakári každý pondelok navštevujú športovú halu, kde hrajú futbal a taktiež navštevujú aj krytú
plaváreň, čo tiež nie je uvedené. Ing. Glič požiadal MsÚ, aby sa tieto údaje doplnili, aby komisia

mala prehľad o celkových skutočných nákladoch a výnosoch, aby žiadne položky nechýbali.
Ing. Weszelovszky dodal, že sa vyžiada od Comorra Servis ďalšie doplnenie.

TE- 308/2015
2. Doplnenie návrhu na úpravu odmeňovania za plavecké výcviky pre žiakov základných
škôl
V úvode pán Glič poprosil Ing. Weszelovszkého, aby komisií predstavil o aké nové
skutočnosti sa doplnil materiál. Uviedol, že komisia na predchádzajúcom zasadnutí sa
rozhodovala o tom akým spôsobom by sa dalo zmeniť odmeňovanie za plavecké výcviky, aké
sú možnosti. Ing. Weszelovszky požiadal komisiu, aby navrhla zvýšenie hodín plaveckých
výcvikov pre základné školy podľa nich. Taktiež o rozšírenie služieb na materské školy a takisto
dať za úlohu pre MsÚ, aby vzniknuté finančné náklady zapracovala do rozpočtu na rok 2016
a aby sa vyčlenili nato prostriedky.
Vedúci OŠK uviedol, že v prípade navýšenia finančných prostriedkov je potrebné to
premietnuť do rozpočtu Mesta Komárno, ktoré je však následne nutné prerokovať na Finančnej
komisií. Dodal tiež, že na ďalšie zasadnutie Športovej komisie môže prepočítať predpokladané
náklady. Podľa neho by bolo dobré do zmluvy na nový školský rok už zapracovať zmeny.
Ing. Glič zhrnul problematiku nasledovne: hodinová sadzba ostane nezmenená, do
zmluvy sa zapracuje rozšírenie služieb aj pre materské školy a tiež MsÚ navrhne pre riaditeľov
základných škôl možnosť rozšíriť plavecké výcviky o 1 týždeň.
Pomer hlasovania: 8 – 0 – 0
Predseda komisie po odsúhlasení uzavrel problematiku.

B/ RÔ
RÔZNE
1. Všeobecné záväzné nariadenie 2/2012 v oblasti športu
Predseda komisie otvoril otázku VZN 15/2012 a poprosil p. Weszelovszkého, aby
uviedol problematiku. On dodal, že už na predchádzajúcich zasadnutiach komisie sa rokovalo o
zmenách, ktoré by bolo dobré zapracovať do VZN. Odporučil aby sa o zmenách VZN 15/2012
rokovalo na októbrovom, kde by sa za pomoci dataprojektora predstavil VZN a s tým súvisiace
časti, tabuľky a tiež koeficienty kde by bolo možné zvážiť zmeny, a odporučil, aby sa o zmeny
VZN rokovalo na októbrovom zasadnutí komisie. Riešili sa aj zmeny v tabuľke, ktorá je
východiskovou pomôckou pri udeľovaní dotácie. Členovia komisie postupne pripomenuli
nasledovné okruhy problematík:
- výchova reprezentantov a s tým spojený objem finančných prostriedkov
- reprezentanti – odchovanci mesta
- merateľnosť popularity športu
- olympijské a neolympijské športy
- Individuálny a kolektívny šport
- vyššia podpora detí a mládeže v športe
- presne stanoviť pojem šport (definícia športu)
- existencia celoslovenských a dlhodobých súťaží.

Ing. Glič uzavrel bod s tým, že celá problematika sa bude riešiť na ďalšom zasadnutí
komisie. Tiež dodal, že osobne by bol rád, keby činnosť športových klubov v našom meste bola
v budúcnosti spojená s názvom SPARTAK. Zachovala by sa tým vyše storočná kontinuita tohto
klubu. V súčasnosti vidí predseda komisie takúto možnosť vo vytvorení asociácie resp.
združenia komárňanských klubov Spartak. Združené kluby by mali v prvej fáze vlastný názov
a pracovali by samostatne. Predseda komisie sa ale nebráni aj iným návrhom. Aj túto ideu by
bolo možné zapracovať do VZN 15/2012.
Predseda komisie vyzval členov aby na ďalšie zasadnutie komisie prišli s
konštruktívnymi návrhmi týkajúcimi sa zmien VZN 12/2015.
2. Veľkoplošné umelo trávnaté ihrisko na futbalovom štadióne
MUDr. Ipóth Szilárd predniesol návrh na vybudovanie veľkoplošného umelo trávnatého
ihriska pri futbalovom štadióne. Odvolával sa na dohodu a predvolebný sľub primátora, že
Mesto Komárno pomôže pri riešení tejto problematiky. Ing. Weszelovszky poradil, aby Športová
komisia dala žiadosť na primátora, aby sa začal zaoberať danou problematikou.
Členovia komisie odsúhlasili, obrátiť sa na primátora so žiadosťou aby sa začala riešiť
táto problematika.
3. Klub Vodného Póla Komárno - informatívne oznámenie
Ing. Glič predložil oznámenie od Klubu Vodného Póla Komárno ako informatívnu správu,
že v ročníku 2015/2016 bude družstvo seniorov KVP Komárno účastníkom stredoeurópskej ligy
- Middle Europe Waterpolo League. Skonštatoval, že je to v poradí druhý klub v Komárne, ktorý
sa zúčastňuje takejto nadnárodnej súťaže, čo je pozitívne z hľadiska šírenia dobrého mena
a propagácie nášho mesta. Oznámenie tvorí súčasť zápisnice.

E/ ZÁVER
Predseda komisie poďakovala prítomným za účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené.
Zároveň sa členovia dohodli, že ďalšie zasadnutie komisie sa bude konať 13.októbra.2015 o
14:00.

Zapísal: Ing. Mária Vargová
V Komárne dňa 08.09.2015

Ing. Konštantín Glič
predseda komisie

Príloha:

