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ZÁPISNICA  

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry, športu a m ládeže  
Mestského zastupite ľstva v Komárne zo d ňa 18.októbra  201 201 201 2016666 

 
 
Prítomní:  
- členovia: Ing. Konštantín Glič, MUDr. Ipóth Szilárd, MUDr. Attila Horváth, MUDr. Anton Marek, 

Bak Norbert, Mgr. Broczky Ladislav, Mgr. Igor Horváth, Ing. Szilárd Kovács,           
Ing. Ferencz Ladislav, Szayka Róbert  

- ospravedlnene sa  nezúčastnil  zasadnutia:  MUDr. Ipóth Szilárd, Mgr.Horváth Igor, 
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: - 
- vedúci OŠK MsÚ: Mgr. János Bajkai, 
- zapisovateľ: Melinda Szénásyová 
- hosť : p. Marek Szász- Delta klub,  p. Patus Alexander- KomKo klub, p. Nagy Tomáš- riaditeľ  
             Comorra servis 
 
 
Program:  1. Návrhy na zosúladenie VZN č.15/2012 s novým športovým zákonom  
                   2. Vytvorenie novej formy elektr onickej žiadosti 
                   3. Vyjadrenie sa k uzneseniu KLU B PREVIS -1457/2013 
                   4. Prehodnotenie rozhodnutia o r ozdelení dráh medzi plaveckými 
                       klubmi 
                   5. Návrh Rokovacieho poriadku Me stského zastupite ľstva v Komárne 
                   6. Rôzne 

  
 

 
 
 OTVORENIE 
 

Ing. Konštantín Glič, predseda komisie privítal hosťí a členov komisie. Konštatoval , že 
z desiatich členov je prítomných osem. 

Ako prvé, dal hlasovať o schválení poradia programových bodov. Konštatoval, že sú 
prítomní zástupcovia plaveckých klubov a riaditeľ Comorra servisu, z tohto dôvodu navrhol 
prejednať uvedený materiál ako bod prvý.  
 

Komisia jednoznačne odsúhlasila poradie.  
Pomer hlasovania: Pomer hlasovania: Pomer hlasovania: Pomer hlasovania: 8888::::0000::::0000    

 
 

1. Prehodnotenie rozhodnutia o rozdelení dráh medzi  plaveckými klubmi  
   Ing. Glič - Toto prehodnotenie rozhodnutia sa prejednáva na komisii už po tretí krát. Tí 
členovia, ktorí neboli dostatočne  informovaní, došlo znovu k rozkolu medzi klubmi, jedná sa o 2 
plavecké kluby, je jasné, že čas tréningových hodín bol navrhnutý ako najoptimálnejšie riešenie 
pre  dva kluby a pred dvoma týždňami Comorra servis predložil nový plán tréningových hodín, 
ktorý nevyhovoval jednému klubu a začali sa jednania so mnou, s pánom primátorom, 
s bývalým primátorom a s celým zastupiteľstvom. Dovčera sa nevedeli dohodnúť na rozdelení 
tréningových hodín. 
Mgr. Bajkai - veľmi krátko ešte v piatok sme si mysleli , že priško k dohode medzi klubmi , ale 
tak sa nestalo. Ja by som odovdal slovo najpr p.riaditeľovi Ing. Nagyovi. 
Ing. Glič -Odovzdávam slovo riaditeľovi Comorra servisu . 



Ing. Nagy –sedíme tu už po niekoľký krát ,keď som začal byť riaditeľom ,vyostrovali sa konflikty 
medzi klubmi a rozhodli sme sa , že  tréningové hodiny budú rozdelené na hodinu a štvrť pre 
každý klub, jeden čas bol kľud , a potom nastali  rozkoly medzi klubmi , tieto časy im 
nevyhovolali. Riaditeľ informoval, že  takto dostali oba kluby o jednu hodinu na viac  a to 
polhodinu na úkor verejnosti a pol hodinu na úkor vodného póla. Neprišlo k dohode a rozhodol 
som sa a za tým si stojím, že jeden klub trénuje jeden mesiac ako chce a druhý mesiac druhý 
klub ako chce. Na jednej strane máme zlepšovať hospodársky výsledok a na druhej strane 
dotácia je taká aká je.  
 
Ing. Glič - poprosím zástupcu jedného klubu o vyjadrenie . 
 
Ing. Patus – teraz ma berte ako predsedu športového klubu a nie ako zamestnanca mesta. 
Neviem či presne poznáte problematiku ,v roku 2013 boli počty také, že sme mali dvojnásobný 
počet detí oproti druhému klubu , dráhy boli 3 na 3 , plávalo sa súčasne a požiadali sme 
prevádzkovateľa , aby prevádzkovateľ rozdelil dráhy v pomere 4:2. 
Bývalý primátor rozhodol , že kluby mali tréningy samostatne. Ale žiaľ hodina a štvrť je veľmi 
málo pre kluby. 
  
Pán predseda povedal , že sme boli spokojní, no to nie je pravda mi  sme neboli spokojní , 
písali sme listy a nič sa neudialo až do konca septembra , keď nás Comorra servis vyzvala na 
jednanie ohľadne vyjasnenia si pravidiel na plavárni a oznámil , že bude riešiť tréningový čas. 
Dohodlo sa , že jeden klub jeden mesiac bude plávať ako chce a druhý mesiac druhý klub ako 
chce. Súčasný stav je taký , chceli sme podpísať zmluvu a Delta klub prišiel s návrhom , že by 
sme plávali  spolu od 14.30 hod. do 17.00 hod. Plávali by sme spoločne , s tým že hodinu 
a štvrť  by plával jeden klub v štyroch dráhach a po hodine a štvrť si striedame  dráhy. 
S tým sme sa rozišli , že sa dohodneme ,  v piatok sme sa dohodli. My máme 12,13,14,15 ročné 
deti a nám hodina a štvrť nestačí, v spoločnom plávaní nevidím problém. Nechápem v čom je 
problém. 
 
Ing. Szász – oznámili sme nové rozdelenie dráh na valnom zhromaždení klubu rodičom 
,väčšina rodičov s tým nesúhlasila  a rodičia rozhodli, aby sa pokračovalo tak ako to bolo 
doteraz – samostatne hodina a štvrť a hodina štvrť. Odôvodnenie rodičov bolo , že  sa deťom 
začínajú krúžky , sú zato, aby sa plávalo samostatne. Zo strany rodičov už boli rôzne napádania 
a nastal problém v komunikácii a bol konflikt medzi rodičmi. Rodičia rozhodli, aby sa 
pokračovalo tak ako doteraz. 
 
MUDr. Anton Marek , je zaujímavé , že rodičia aj na jednej aj na druhej strane sú prítomní na 
tréningu. Rodičia sa nemajú miešať do tréningového cyklu, bol som nútený v minulosti jednať 
a rozhodnúť . Rodičia , tréneri sa nevedeli dohodnúť a rozhodol som tak  , že budú plávať 
samostatne. Ja som proti tomu , aby rodičia sedeli vo vnútri a rušili celý priebeh tréningu. 
Problém vidím v tom , že rodičia zasahujú do tréningov, a pochybujem , že v iných klubov 
rodičia sú prítomní. Keď je veľa detí samozrejme že   dôjde k úrazu. Keď sú prítomní rodičia , 
disciplína nie je žiadna. Vždy bude niekto ukrátený, vždy zlú krv robili rodičia ako je to aj teraz. 
Obidva kluby boli na svojom smetisku sami, keď sa to niekomu neľúbi, viete športoviská patria 
mestu. Musia to rešpektovať , treba dať rovnaké podmienky pre kluby, a to že sa to mení každý 
mesiac nie je dobré, pre zlepšenie výkonu športovca je potrebný pravidelný cyklus a narušenie 
je problém.  Pre kľudný priebeh tréningov nemá byť žiadny rušivý moment a rodičia ním sú. 
Treba nájsť riešenie vhodné pre všetkých. 
 
Ing. Glič – podľa môjho názoru, keď nie je tribúna, rodičia by nemali byť na tréningoch.  
Ing. Szász –  rodičia  najväčší problém vidia v čase  ,  že slabšie skupiny začali o 15.45 do 
17.00 hod. To bol najväčší problém. 



  
p. Mgr. Broczky – toľko chcem len povedal, že rodič nemá tam čo hľadať. Vrcholový šport 
nepozná pojem rodič. Pozná len tréner a trénovaný. Mám návrh , že zavoláme predsedov 
klubov , trénerov a povedia ako to bude fungovať. Tréneri vedia čo potrebujú , čo je dobré pre  
športovcov, keď sa to nebude riešiť radikálne,  problémy budeme riešiť každý mesiac. 
p. Szayka – rodičov na tréningy pozvem len raz v mesiaci, aby videli ako ich deti trénujú a ináč 
nie sú prítomní na tréningoch. Nemajú čo hovoriť do tréningových procesov. A vonku čakajú na 
svoje deti. 
Ing. Ferencz, nechcem nikoho uraziť,  u nás to nie je téma , vieme svoje kompetencie, prijali 
sme stanovisko podľa ktorého sa riadime, treba povedať, že rodičia nemajú čo hľadať na 
tréningoch.   Ak sa nevedia dohodnúť, budú trénovať samostatne. Je nemysliteľné, aby mesto 
riešilo problémy rodičov. 
MUDr. Horváth – prijal by som stanovisko , že tréneri jednotlivých klubov nech sa  dohodnú 
a keď sa nevedia dohodnúť, zoberie sa im dotácia . Treba to radikálne riešiť. 
Ing. Glič , navrhujem , že keď ste sa nedohodli, odporúčame p. primátorovi mesta , aby 
rozhodol, že  tréningy budú prebiehať v pôvodných časových rozpätiach hodina a štvrť a hodina 
štvrť a rodičia nemajú čo hľadať na tréningoch a keď sa uzatvorí nová zmluva budú platiť tie 
podmienky na ktorých sa dohodnú kluby a prevádzkovateľ plavárne. 
 
Komisia sa rozhodla, že dajú čas do 25.10.2016 klubom na uzavretie zmluvy. Komisia 
odporučila p. primátorovi mesta , aby rozhodol, že  tréningy budú prebiehať v pôvodných 
časových rozpätiach hodina a štvrť a hodina štvrť, s tým že rodičia sa nebudú zúčastňovať 
tréningového procesu. Keď sa uzatvorí nová zmluva budú platiť tie podmienky na ktorých sa 
dohodnú kluby a prevádzkovateľ plavárne. 
 
  
Hlasovanie : 7:1:0 
 
 
 
   
2.  Zosúladenie VZN č. 15/2012 s novým športovým zákonom  
 
   Neprišli žiadne návrhy do určeného času , mali by sme pokračovať podľa platného VZN . 
Marek Szász – jednali sme s p. prednostom Mgr. Feketom  a s pánom Mgr. Bajkaim a treba 
myslieť na to , ako by sme to klubom uľahčili. Ide o to , že kluby nevedia čo ich čaká ohľadne 
vyúčtovania. 
Miestnej samospráve tento zákon ukladá konkrétne úlohy, ako napríklad vypracovať koncepciu 
športu na svoje podmienky. Spolu so športovými organizáciami obce a mestá podporujú 
výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry. 
Zabezpečujú  tiež využívanie športovej infraštruktúry, podporujú organizovanie súťaží, ako aj 
šport pre zdravotne postihnutých, podieľajú sa na vytváraní podmienok na šport a môžu 
oceňovať športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v obci.  
Na poskytovanie prostriedkov z rozpočtu obcí, miest a vyšších územných celkov sa preto 
podmienka spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov podľa zákona o športe nevzťahuje. 
To ale nebráni tomu, aby si obec alebo mesto všeobecne záväzným nariadením doplnili 
podmienku spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov na základe vlastnej autonómnej vôle 
do podmienok na poskytnutie dotácie z ich prostriedkov. 
 
Doporučenie p. Szász Mareka  :  
Prihlásiť  mesto do  Informačného systému športu vrátane registra právnických osôb v športe , 
aby mesto mohlo byť prijímateľom dotácie na podporu a rozvoj športu  na základe výziev 



z ministerstva školstva. Zriadiť si transparentný účet, cez ktoré budú preposielané dotácie 
jednotlivým športovým klubom. 
Skúsme tak nastaviť pravidlá vo VZN, aby to bolo rovnaké, ako to  vyžaduje nový športový 
zákon. 
 
 
 
 
3.  Vytvorenie novej formy elektronickej žiadosti  
 
     Boli prijaté zmeny  ohľadne žiadosti o poskytnutie dotácie na šport. Vytvorí sa nová žiadosť 
na základe doporučenia komisie. 
 
Hlasovanie : bez hlasovania 
 
 

4444. Vyjadrenie sa k uzneseniu č.1457/2013- žiados ť klubu Previs  

 
  
Uznesením č. 1457/2013  Klub Previs žiadal o riešenie sporu medzi ním a Mestom Komárno.  
Na základe toho , Klub Previs už rok nevykonáva svoju činnosť, uznesenie je nesplniteľné. 
Športová komisia odporúča zrušenie uznesenia č. 1457/2013. 
 
Hlasovanie : 8:0:0 
 
               
5. Návrh rokovacieho poriadku Mestského zastupite ľstva  
 
   Športová Komisia  odporúča tento materiál  na prerokovanie do Mestského zastupiteľstva. 
 
 Hlasovanie : 8:0:0 
 

 
6. Rôzne 
 
   V diskusii zaznel návrh, aby sa navýšila dotácia na šport a aby profesionálne športy boli 
financované z iných zdrojov mimo športového fondu. 
Druhý návrh je , aby sa zvýšila dotácia na šport.  
Komisia odporúča, aby vyhodnotenie najlepších športovcov bolo realizované slávnostným   
galavečerom. 

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

 
 
Zapísal: Melinda Szénásyová 
V Komárne dňa 19.10.2016 
 
 

Ing. Konštantín Gli č 
   predseda komisie 


