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

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže
Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 21. júna 2016
2016
Prítomní:
- členovia: Ing. Konštantín Glič, MUDr. Ipóth Szilárd, MUDr. Anton Marek, Bak Norbert, Broczky
Ladislav, Mgr. Igor Horváth, Ing. Szilárd Kovács, Ing. Ferencz Ladislav
- ospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: MUDr. Horváth Attila , Szayka Róbert,
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: - vedúci OŠK MsÚ: Mgr. János Bajkai
- zapisovateľ: Melinda Szénásyová
- hosť : Primátor Mesta Komárno – Ing. László Stubendek
- hostia : Komisia športu a výchovy mládeže Kolárovo / viď.prezenčná listina /
Program: 1. Výmena skúseností, návrhy na spoločnú spoluprácu oboch miest
2. Rôzne

OTVORENIE
Ing. Konštantín Glič, predseda komisie privítal Komisiu športu a výchovy mládeže z
Kolárova a členov komisie.
Odovzdal slovo p. primátorovi – privítal členov komisií a je rád, že sa toto stretnutie
podarilo, je dôležité, aby si komisie vymenili svoje skúsenosti, poďakoval p. Dr. Ipóthovi za
pomoc pri organizovaní spoločného zasadnutia komisií.
Predseda komisie uviedol programové body zasadnutia komisie. Bodmi boli:

1. Krátke zhrnutie podujatia Veľké ceny Komárna v rýchlostnej kanoistike – Mgr.Broczky

Predseda športovej komisie p. Ing.Glič poprosil predsedu Kajak & kanoe klubu Komárno p.
Mgr. L. Broczkyho o krátke zhrnutie jedného z najvýznamnejších športových podujatí v našom
meste Veľkej ceny Komárna v rýchlostnej kanoistike, ktoré sa konalo v dňoch 18.-19.6.2016.
Mgr. Ladislav Broczky – konštatuje , že Veľká cena v Komárne dopadla na výbornú, pretekov sa
zúčastnili pretekári zo 6 štátov / Maďarsko, Rakúsko, Česko, Taliansko, Slovinsko, a kluby zo
Slovenska /.
Predseda komisie -Ing.Glič poďakoval za informáciu.
Primátor Mesta Komárno - Ing. László Stubendek – vyslovujem poďakovanie športovej komisie
za organizovanie stretnutia športových komisíí a zagratuloval p. predsedovi L. Broczkému
k výsledkom a drží palce olympionikom na OH v Riu.
Ing.Glič – máme posledné zasadnutie pred letnou OH, taktiež zagratuloval pretekárom a držíme
palce a prajeme veľa športových úspechov našim olympionikom p. Tarrovi a Vlčekovi, ktorí
reprezentujú naše mesto a okres. Zároveň dodávam informáciu, že popri kajakárom, ktorí budú
reprezentovať naše mesto na OH, je tu aj Eva Ódorová, ktorá je rodáčka z Komárna, taktiež

získala nomináciu na OH Rio v stolnom tenise. Obe športové komisie im prajú veľa športových
úspechov .
MUDr. Ipóth – zároveň oboznámil prítomných o skutočnosti, že na prebiehajúcich ME vo futbale
má naše mesto zastúpenie v osobe hráča Tomáša Priškina, ktorý je na ME členom
reprezentačného tímu maďarskej reprezentácie. Túto skutočnosť možno považovať za jeden
z najväčších úspechov komárňanského futbalu.

2. Výmena skúsenosti
Prediskutovali sa otázky dôležité pre šport,
motivácia mladých, vybudovanie lepšiej
infraštruktúry. Je dôležité , aby v našich mestách existoval šport , máme VZN a na základe
tohto VZN podporujeme všetky druhy športov, bojujeme s takým problémom, že akékoľvek
združenie môže požiadať o dotáciu, z roka na rok je väčší nárast žiadostí.
Do 15. decembra musia všetky občianske združenia požiadať o dotáciu elektronicky a poštou
a do 15. januára treba vyúčtovať dotácie z minulého roka.
Športové komisie sa dohodli na príprave zámeru na spoluprácu a na jeho realizovaní.
Týmto sa všetky témy vyčerpali a predseda športovej komisie rokovanie ukončil.

3/ Rôzne
Komisia sa dohodla, že treba viackrát uskutočniť spoločné zasadnutie športových komisí ,
následne športová komisia bude zasadať v Kolárove.

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

Zapísal: Melinda Szénásyová
V Komárne dňa 21.6.2016

Ing. Konštantín Glič
predseda komisie

