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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Komisie  športu a mládeže  

Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 18.februára 2019 
 
 
Prítomní: 
- členovia: p. Dávid Kovács, MUDr. Horváth Attila, MUDr. Ipóth Szilárd, MUDr. Anton Marek, 

MUDr.Zsolt Sebö¸ Bc. Adrián Marcinkó,, Róbert Mihalička, Ľudovít Tóth  
- ospravedlnene sa  nezúčastnil  zasadnutia : p. Zsolt Feszty  
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: MUDr.Zsolt Sebö 
- vedúci OŠK MsÚ: Mgr. János Bajkai 
- zapisovateľ: Melinda Szénásyová 
- hosť: JUDr.Varga Tamás,  Mgr.Ondrej Gajdáč, predsedovia pozvaných klubov 
 
 
 
 
Program:   1/ Úvod 

              2/ Privítanie predsedov pozvaných klubov  
              3/ Návrhy – akým spôsobom by malo prebiehať vyhodnotenie najlepších 
                   Športovcov za rok 2018 
               4/ Prejednanie Výzvy na podanie návrhov na ocenenie najúspešnejších 
                   Športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2018 
               5/ Diskusia 
               6/ Záver 

 
 
 
 
 
 
1/ ÚVOD - OTVORENIE 
 

Predseda Komisie športu a mládeže p. Dávid Kovács privítal členov a ostatných 
prítomných. Konštatoval, že z deviatich členov je prítomných sedem. 

Predseda komisie uviedol programové body zasadnutia komisie.  
  Bodmi boli: 
 
                    1/ Úvod 

              2/ Privítanie predsedov pozvaných klubov  
              3/ Návrhy – akým spôsobom by malo prebiehať vyhodnotenie najlepších 
                   Športovcov za rok 2018 
               4/ Prejednanie Výzvy na podanie návrhov na ocenenie najúspešnejších 
                   Športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2018 
               5/ Diskusia 
               6/ Záver 

 
 
     
 
 
 
 



 
 
 
2.  Privítanie predsedov  pozvaných klubov 
 
 
Ako prví sa predstavili Kluby  : 
 
Plavecký oddiel KomKo Komárno a Plavecký klub Delta  Komárno, potom nasledovali kluby 
Klub vodných motoristov Kormorán a Klub vodných motoristov Lodiar a v neposlednom rade 
Mestský basketbalový klub Komárno a TJ STEP / basketbal juniori Komárno. 
 
Predseda Ing. Čéry Branislav- Plavecký oddiel KomKo Komárno 
 

  Nás plavecký klub má počet členov 50, v roku 2018 nás prezentovalo 12 pretekárov, zúčastníli 
sme sa 11 pretekov  celoslovenských , krajských . Naši pretekári na  jarných Majstrovstvách – 
Západoslovenskej oblasti v Nových Zámkoch, ktorých sa zúčastnili aj naši plavci Keve Patus, 
Richard Kardhordó, Max Kopčok, Tamara Berkesová, Karin Pénzes, Kristóf Majcsák, Branislav 
Čéry, Viktória Kraslanová, Ádám Varga  sa presadili v konkurencii 18 klubov a domov si 
odnášali celkom 7 zlatých, 8 strieborných a 5 bronzových medailí. Zúčastnili sme sa aj na 
medzinárodných pretekoch. 

Plavci nášho klubu Max Kopčok, Patrik Czigle, Branislav Čéry, Kristóf Majcsák, Keve Patus, 
Karin Pénzes a Viktória Kraslanová  sa pod vedením trénera  Karola Bébera počas  druhého 
októbrového víkendu zúčastnili  Jesenných majstrovstiev ZSO v Nových Zámkoch. 

Na Veľkej cene Dolného Kubína nás reprezentovali naši plavci Keve Patus, Max Kopčok, 
Branislav Čéry, Richard Kardhordó a Tamara Berkesová  . Pod vedením trénera Karola Bébera 
sa všetci umiestnili na popredných priečkach a vylepšili si svoje osobné časy. Na medailové 
umiestnenie sa dostal Max Kopčok, 6 štartov znamenalo 6 zlatých medailí. Keve Patus obsadil 
2. miesto v disciplíne 400m voľný spôsob a Richard Kardhordó vybojoval 2x 3. miesto 
v disciplíne 100m a 200m prsia. 

Ročné výdavky nášho klubu sú cca 15 000,- eur aj s podporou Mesta Komárno. Nemalé 
náklady sú na štartovné , doprava pretekárov, ubytovanie pretekárov. Klub prešiel väčšími 
zmenami. Tréner p. Karol Béber nám veľmi pomohol, v dnešnej dobe bohužiaľ deti nemajú  
záujem o šport. Deti treba vedieť motivovať, čo je z roka na rok ťažšie. Plavecké športy patria 
ku Komárnu . 

 
 
Predseda  p.  Zámbó  Tomáš, p. Knihár Michal  – DELTA klub Komárno   
 

Náš plavecký klub DELTA Komárno má za sebou dlhoročnú históriu. Počas pôsobenia vychoval 
množstvo kvalitných plavcov, ktorí získali množstvo medailí na súťažiach nielen na Slovensku 
ale aj v zahraničí. 

Našimi členmi a odchovancami bolo aj niekoľko reprezentantov Slovenska. 

V súčasnosti sa náš klub zaoberá organizovaním kurzov plávania pre deti všetkých vekových 
kategórií ako aj výchovou športových plavcov vo všetkých vekových kategóriách vrátane 
dospelých. Dosahujeme výborné výsledky a to nielen v mládežníckych vekových kategóriách. 

 

 

 



 

Medailové umiestnenia plavcov DELTA Komárno za rok 2018 - podľa www.swimmsvk.sk 

Meno plavca    Spolu Ostatné 

Miriama Szászová 84 6 6 96 

29 rekordov SR 11. ročných, 2 rekordy SR 
12. ročných, 22 titulov Majsterky SR 

mladších žiačok, 2xúčasť v B finále M SR 
seniorov 

Alex Kušík 40 13 15 68 
11 titulov M SR juniorov, 1xtitul M SR 
seniorov 4xstriebro a 3xbronz z M SR 

seniorov  

Marián Dragúň 10 7 9 22 
 4xstriebro a 3xbronz z M SR seniorov, 

1xtitul Majstra Luxemburska  

Kevin Bielik 4 4 1 10 1 titul M SR juniorov  

Dániel Óvári 2 3 7 12   

Ema Szászová 2 2 0 4   

Spolu 141 35 38 214   

 

   
     Na záver konštatoval, že pri využití ½ bazéna  ročne budú náklady pre spoplatnenie 
plaveckého bazéna  za 10 mesiacov  v sume 7 315,- Eur a dotácia pre klub od Mesta Komárna 
činí 3500,- eur. 
Na záver by som poprosil o transparentnejšie prerozdelenie finančných prostriedkov. 
 
 Klub vodných motoristov Kormorán – predseda Miroslav Bazinský st.  
 
Vodný motorizmus, tento na prvý pohľad individuálny šport, sa nezaobíde bez širokej podpory 
konštruktérov, mechanikov, trénerov, ale i rodinného zázemia. Za úspechom, ktoréhokoľvek 
pretekára stojí celý team odborníkov, ale i sponzorov. Organizácia akéhokoľvek podujatia nie je 
mysliteľná bez množstva organizátorov, traťových či technických komisárov, rozhodcov, 
záchranných a odťahových člnov až po samotné vrcholové riadenie  pretekov. 
 
Osobitnou a pre slovenských vodných motoristov veľmi úspešnou bola kategória OSY 400 – 
závodné klzáky s jediným hromadne vyrábaným pretekárskym závesným motorom japonskej 
značky YAMATO. Všetci súčasní špičkoví slovenskí pretekári prešli touto triedou a to 
s výraznými úspechmi,  akými sú tituly majstrov sveta a Európy – Marian Jung, Miroslav 
Bazinský, Michal Košút, Peter Štefanovič. 
 
 
 
Klub vodných motoristov  LODIAR – predseda p. Szabó Ján 
 

Rýchlostný vodný motorizmus je v našich európskych podmienkach zameraný predovšetkým na 
činnosť na vnútrozemských vodných cestách. Základné členenie spočíva v spôsobe uloženia 
motoru (pohonnej jednotky) a tak závodné člny členíme na kategórie „O, S, T“ kde sa jedná 
o pohon pomocou závesných lodných motorov a kategóriu „R“ kde sa jedná o pohon pomocou 
zabudovaného lodného motora. 

Ja len potvrdím slová p. Bazinského  a k výchove  pretekárov, trénerov, rozhodcov i ostatných 
činovníkov nevyhnutných pre úspech  vodného motorizmu treba venovať väčšiu pozornosť . 

 



 
Mestský basketbalový klub -  prezident klubu Ing. Csonka Lajos 
 
 
V dnešnej neľahkej dobe je všetkým dobre známe, že financie na chod profesionálneho klubu  
je extrémne ťažké zohnať na bezproblémové fungovanie klubu. MBK Rieker COM-Therm 
Komárno je stálicou na basketbalovom pódiu . O toto bolo treba bojovať dlhé roky a kým pred 
viac ako desiatimi rokmi sme sa tešili, že sa v Komárne hralo play-off, posledné roky sme 
pravidelnými účastníkmi bojov o medaily. Mužstvá s omnoho väčším zázemím roky nechávame 
výsledkovo za sebou, k čomu bola a je vždy potrebná súhra viacerých faktorov -funkcionári, 
agenti, hráči, tréneri, diváci.  A aj keď nevieme, ako skončí táto sezóna, naši hráči potrebujú cítiť 
podporu fanúšikov, pre ktorých sa tento šport robí. 
Komárno je bašta slovenského basketbalu a nesmieme dopustiť, aby padla, alebo aby sa 
dostala do povedomia verejnosti negatívnym spôsobom .  
 
 
TJ STEP / BK juniori basketbal  -  p. Attila Gyuricsek, manager klubu 
 
 
V basketbalovom klube TJ Step kde sa združujú  mládežnícke družstvá v katégóriach mladší a 
starší minibasketbalisti. V týchto družstvách je momentálne zapojených až 40 detí.  Teší nás, že 
u najmladších je vysoká popularita basketbalu.  Našim cieľom je , aby na základných školách 
vznikol krúžok basketbalu . 
 
Bol vypracovaný projekt koordinácie mládežníckeho basketbalu v Komárne ktorým cieľom je 
získavať odchovancov pre extraligové družstvo, propagovať mesto Komárno v mládežníckych 
súťažiach. Jedná sa o dlhodobý projekt ktorým sa bude každoročne zvyšovať mládežnícke 
družstvá až po vytvorenie kompletnej pyramídy družstiev od prípravky až po juniorov. Za tento 
projekt sa stal zodpovednou osobou pre mládež Attila Gyuricsek . 
 
    
 
 
3. Návrhy – akým spôsobom bude prebiehať vyhodnotenie najlepších športovcov za rok 
2018 

 
Športová komisia si vypočula jednotlivé návrhy a rozhodla, že na základe navrhnutej tabuľky, po 
doručení návrhov od jednotlivých klubov,  na zasadnutí Komisie športu a mládeže dňa 
11.3.2019  vyberie kandidátov na  najúspešnejších športovcov . 
 
      V rámci komárňanských dní bude prebiehať vyhodnotenie najlepších športovcov  na veľkom 
pódiu  na Klapkovom námestí . 
 
Kategórie :   
 
11 .kategórii – 1 vyhodnotenie v každej kategórii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Navrhnutá tabuľka : 
 
 
 

Anketový lístok   
    

najlepší športovec 
mládež - olympijsky šport dospelí - olympijsky šport 

kolektív jednotlivci kolektív jednotlivci 

     
mládež - neolympijsky šport dospelí - neolympijsky šport 

kolektív jednotlivci kolektív jednotlivci 

    
 

Senior - veterán 
Tréner roka 

 
Osobnosť v športe 

 

 

 

 
 
 
 
Hlasovanie : 7:0:0 
 
 
4/ Prejednanie Výzvy na podanie návrhov na ocenenie najúspešnejších športovcov 
Nitrianskeho kraja za rok 2018 
 
 
    Výzva na podanie návrhov na ocenenie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja za rok 
2018  je rozdelená na kategórie  : 
 
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 -  Ďakovný list za celoživotný prínos v oblasti športu 

 



Navrhnutí športovci musia spĺňať aspoň jedno kritérium:  
• umiestnenie na Majstrovstvách Slovenska, 1. 2. 3. miesto v roku 2018 
• umiestnenie 1., 2., 3., 4.  miesto na medzinárodných súťažiach: Majstrovstvách Európy, 

Majstrovstvách sveta v roku 2018 
 
Návrh na ocenenie musí obsahovať: 

• meno a priezvisko športovca 
• fotografia  (zo športového zápolenia alebo na stupni víťazov) 
• názov TJ alebo športového zväzu 
• adresu a telefónny kontakt   
• dosiahnuté úspechy iba za rok 2018 
• v kategórii č. 8 - dosiahnuté celoživotné úspechy  

  
 
Na základe tejto Výzvy Komisia športu a mládeže vyberie kandidátov na svojom zasadnutí dňa 
11.3.2019. 
 
 
 
 
5. Diskusia -ZÁVER 
 

Na základe rozhodnutia Komisie športu a mládeže  na ďalšie zasadnutie dňa 11.3.2019 
pozve predsedov klubov  : 
-  Mestský basketbalový klub Komárno 
-  TJ STEP  / BK juniori basketbal 
-  Zápasnícky klub Slávia Komárno 
-  Zápasnícky klub Spartacus Komárno 
-  Komárňanský šachový klub 

 
 

6. ZÁVER 

 
      

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené. 
 
 
 
Zapísal: Melinda Szénásyová 
V Komárne dňa  18.1.2019 
 
 
 
 
 

p. Dávid Kovács 
                                                                               predseda Komisie športu a mládeže 


