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ZÁPISNICA  

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry, športu a m ládeže  
Mestského zastupite ľstva v Komárne zo d ňa 14.februára 2017  

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

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

- ospravedlnene sa  nezúčastnil  zasadnutia: Ing. Ferencz Ladislav, Ing.Kovács Szilárd, Szayka 
Róbert, MUDr.Horváth Attila 

 
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: - 
- vedúci OŠK MsÚ: Mgr. János Bajkai 
- zapisovateľ: Melinda Szénásyová 
- hosť: PhDr. Szabó Ingrid 
 
Program:    A/ Otvorenie 

              B/ Príprava Galavečera – koordinácia  programov,vystúpení  
              C/ Žiadosť- Slovenský zväz ľadového hokeja 
              D/ Výzva na podávanie návrhov na ocenenie najúspešnejších športovcov 
                   Nitrianskeho kraja za rok 2016 
               E/ Rôzne  
                     

 
 
 
A/ OTVORENIE 
 

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

Predseda komisie uviedol programové body zasadnutia komisie. Bodmi boli: 
 

              B/ Príprava Galavečera – koordinácia  programov, vystúpení  
              C/ Žiadosť- Slovenský zväz ľadového hokeja 
              D/ Výzva na podávanie návrhov na ocenenie najúspešnejších športovcov 
                   Nitrianskeho kraja za rok 2016 
              E/ Rôzne 
  

 
 
Ako prvé, dal hlasovať o schválení poradia programových bodov. Konštatoval, že je 

prítomná p. PhDr. Szabó Ingrid, ktorá nás oboznámi s listom od Slovenského zväzu ľadového 
hokeja. Z tohto dôvodu navrhol prejednať uvedený materiál ako bod prvý.  

Pomer Hlasovania : 6:0:0 
 
 
B/ List – žiados ť, Slovenský zväz ľadového hokeja- PhDr. Ingrid Szabó  



 
PhDr. Ingrid Szabó  nás oboznámila so žiadosťou Slovenského zväzu ľadového hokeja 

o spoluprácu v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry. Účelom spoločného postupu pre 
zlepšenie podmienok v mládežníckom športe, teda aj v mládežníckom hokeji, je snaha vytvoriť 
adekvátne a atraktívne priestory pre prácu s deťmi a mládežou, čiže prostredia, ktoré dokáže 
motivovať. 

Ich návrh na naplnenie vyššie uvedeného je výstavby športovej haly, resp. objektu, ktorý 
umožní viacúčelové využitie pre šport, zábavu a iné zmysluplné využitie voľného času, so 
zameraním na získanie základov pre možnosť ďalšieho rozvoja športu pod vedením 
odborníkov. 

Predmetná stavba je navrhnutá pre osadenie na zelenej lúke, v areáloch základných 
škôl s možnosťou pristavania k školskému zariadeniu. Pre vybudovanie objektu je potrebná 
plocha o minimálnych rozmeroch 76 m x 56 m. 

V prípade nášho záujmu o realizáciu navrhovaného projektu je potrebné do 15. februára 
2017 na SZĽH doručiť : 

- oficiálnu žiadosť o vybudovanie objektu 

- územno-plánovaciu informáciu mesta – vybranej lokality 

- vlastnícke vzťahy k vybranej lokalite 

- súhlas s prenájmom dotknutého územia na 40 rokov za symbolickú cenu 

- technickú mapu vybraného územia pre možnosť určenia bodov napojenia inžinierskych sietí 

- geologický prieskum daného územia 
 
Zároveň je potrebné zo strany samosprávy : 

- zabezpečiť všetky sieťové prípojky / voda, kanalizácia, elektrina, plyn a vysokorýchlostný  
   internet / k hranici stavby                                     

-  využitie existujúcich parkovacích miest a príjazdových komunikácií 

- príprava stavebného pozemku 

-  vykonávaniu inžinierskej činnosti v plnom rozsahu 

- odberu navrhovaných produktov 

- vybudovanie navrhovaného vonkajšieho areálu 

- prenájmu minimálne 60 hodín mesačne pre potreby verejného korčuľovania 

- zvýšenie počtu hodín telesnej výchovy. 
    

 
Komisia odporučila podať oficiálnu žiadosť. 

 
Pomer hlasovania : 6:0:0  
 
 
 

B/ Príprava Galavečera – koordinácia programov , vystúpení 

 

Ing. Glič – predseda športovej komisie informoval prítomných o programe na galavečeri. 

Program budú sprevádzať : Rudolf Čerňanský , žiaci ZUŠ-MAI Komárno, Zápasnícky 
klub SPARTACUS Komárno, Karate klub ABC  car Komárno, Capoeira Komárno, 



Slovenská federácia KEMPO, Cyklisti Act 4 Slovakia z Kolárova, Basketbalisti MBK 
RIEKER Komárno. 

Hostia galavečera sú : Eva Ódorová, Tibor Soós, István Gergely, Juraj Tarr, Erik Vlček, 

                                      Attila Szabó, Tamás Priskin  

Výťažok z galavečera bude venovaný na liečbu Sofii Gelleovej. 

 

 

 

 

 
D/ Výzva na podávanie návrhov na ocenenie najúspešn ejších športovcov Nitrianskeho 
kraja za rok 2016 

 
 

Nitriansky samosprávny kraj aj v roku 2017 ocení najúspešnejších športovcov 
Nitrianskeho kraja za rok 2016. Podujatie sa bude konať pod záštitou predsedu 
Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu PhD.  

Predpokladaný dátum podujatia je 21. 04. 2017 v koncertnej sále Župného domu 
v Nitre. 

 
Kategórie na ocenenie: 

1. Jednotlivci seniori 
2. Jednotlivci juniori 
3. Kolektívy seniori 
4. Kolektívy juniori 
5. Zdravotne oslabení športovci (jednotlivci a kolektívy spolu) 
6. Združenie technických a športových činností (jednotlivci a kolektívy spolu) 
7. Tréneri 
8. Cena predsedu NSK za reprezentáciu na Olympiáde v roku 2016 /nominuje 

predseda NSK/ 
Za každú kategóriu treba navrhnúť jedného nominanta. 
 
Kritériá pre nomináciu:  



• umiestnenie na Majstrovstvách Slovenska, 1. miesto v roku 2016 
• umiestnenie 1., 2., 3.  miesto na medzinárodných súťažiach: Majstrovstvách 

Európy, Majstrovstvách sveta v roku 2016 
Navrhnutí športovci musia spĺňať aspoň jedno kritérium. 
 

 
Športová komisia navrhla na ocenenie : 
 
Jednotlivec – junior  :        Kajak & kanoe klub Komárno          Petrušová Mariana                  

Jednotlivec- Senior :         Športový biliardový klub Komárno    Polách Jaroslav 

 

Kolektív – Junior:             KFC Komárno - dorastenci 

Kolektív – Senior:             Volejbalový klub Spartak  Univerzita J. Selyeho  Komárno – 

                                           volejbal 

Zdravotne oslabení športovci / jednotlivci a kolektívy spolu /: Ing. Kudlík Maroš 

Tréner   :                 Likér Peter – rýchlostná kanoistika 

Za celoživotný prínos  :         Polhammer Ladislav     -      Kajak &kanoe klub Komárno 

Združenie tech. a šport. činností  :    - 

 
  
 
 
 
 
 ZÁVER 
 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené. 
 
 
 
 
Zapísal: Melinda Szénásyová 
V Komárne dňa 14.02.2017 
 
 

Ing. Konštantín Gli č 
   predseda komisie 


