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MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pre zasadnutie Mestskej Rady v Komárne
dňa 20.11.2019
k bodu rokovania č.:
A Komáromi Városi Tanács
2019.11.20-kai ülése

Tárgysorozatának pontjához

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU A MLÁDEŽE
A BIZOTTSÁGI ÜLLÉS JEGYZŐKÖNYVE

Predkladá - Előterjeszti:
p. Kovács Dávid
predseda Komisie športu a mládeže
a Sport és Ifjúsági bizottság elnöke

Prejednané - Megtárgyalta:
v Komisii športu a mládeže dňa 12.11.2019
a Sport és Ifjúsági bizottság 2019.11.12-én

Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:
Szénásyová Melinda, OŠKa Š

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

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie športu a mládeže
Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 12.novembra 2019
Prítomní:
- členovia: p. Dávid Kovács, MUDr. Horváth Attila, MUDr. Anton Marek, Bc. Adrián Marcinkó,
Róbert Mihalička, MUDr. Szilárd Ipóth, Ľudovít Tóth, MUDr.Zsolt Sebö,
p.Zsolt Feszty
- ospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia : MUDr. Horváth Attila, p. Zsolt fFeszty
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: - vedúci OŠK MsÚ: Mgr. János Bajkai
- zapisovateľ: Melinda Szénásyová

Program:
1) Úvod
2) Výber návrhu na riešenie a spôsobu vyhodnotenia najlepších športovcov za rok
2019
3) Rozpočet na rok 2020
4) Diskusia
5) 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) Výber návrhu na riešenie a spôsobu vyhodnotenia najlepších športovcov za rok
2019
3) Rozpočet na rok 2020
4) Diskusia
5) Záver

Komisia schválila programové body .
Hlasovanie : 7:0:0

2. Výber návrhu na riešenie a spôsobu vyhodnotenia najlepších športovcov za rok
2019
Predseda športovej komisie p. Dávid Kovács na základe predchádzajúceho zasadnutia poprosil
členov športovej komisie, aby sa vyjadrili k prezentovanému návrhu .
Na základe vyjadrení jednotlivých členov športová komisia dohodla podmienky ocenenia
športovcov za rok 2019.
Každému klubu bude zaslaný list na vyplnenie – návrh na ocenenie , ktorý bude obsahovať :

Najlepší športovec mesta Komárna za rok 2019
ŠPORTOVÝ KLUB
oddiel, občianske združenie n a v r h u j e na ocenenie :
Športovca: ................................
Narodený : ................................
Adresa : ................................
Tel. číslo : ................................
ktorý dosiahol nasledovné úspechy iba za rok 2019:
+ krátky životopis športovca
................................................................................
...............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Uviesť názov súťaže, miesto konania súťaže, umiestnenie:
l...............................................................................................................................
2...............................................................................................................................
3...............................................................................................................................
4..............................................................................................................................
5.............................................................................................................................
Navrhnutí športovci musia spĺňať aspoň jedno kritérium :
- umiestnenie na Majstrovstvách Slovenska , 1.2.3. miesto v roku 2019
- umiestnenie 1.,2.,3.,4.,5.,6., miesto na medzinárodných súťažiach : Majstrovstvách
Európy, Majstrovstvách sveta a na významných medzinárodných pretekoch v roku 2019
Informácie o trénerovi- tel. číslo, adresa , mail
...............................................................................................................................

Predseda oddielu – klubu – TJ, jeho telef. číslo, mail, adresa:
..............................................................................................................................

Doložiť 3 ks fotografií zo športového zápolenia alebo na stupni víťazov.

Zaslané návrhy budú spracované do nasledovnej tabuľky- nominácie :

Anketový lístok

Nominácie

najlepší športovec
mládež - olympijsky šport
dospelí - olympijsky šport
kolektív
jednotlivci
kolektív
jednotlivci
mládež - neolympijsky šport
kolektív

dospelí - neolympijsky šport

jednotlivci

kolektív

jednotlivci

Senior - veterán
Tréner
Osobnosť v športe
Cena diváka

Po zapracovaní návrhov do tabuľky budú spätne zaslané jednotlivým klubom, ktorí budú mať
možnosť dať hlas jednému nominovanému – okrem svojich nominácií – návrhov.

Obyvatelia mesta Komárna sa tiež budú môcť zapojiť hlasovaním na najlepšieho športovca
2019 cez facebook / jedným hlasom / a kto získa najviac hlasov v diváckej ankete ten dostane
ocenenie pod názvom „Divácka cena „.

Okrem vyhlásených najlepších športovcov za rok 2019 , všetci nominovaní dostanú za
vynikajúce športové výsledky dosiahnuté v roku 2019 na súťažiach a za reprezentáciu mesta
ďakovný list p. primátora .

Hlasovanie : 7:0:0

3. Návrh Rozpočtu na rok 2020
Rozpočet na rok 2020 – program 5. Šport , kultúra, média, pamiatky

Ako vidíte návrh rozpočtu obsahuje tie isté sumy / športová dotácia 300 000,- eur, dotácia na
športové zariadenia v majetku mesta 200 000,- eur / , chcel som vyjednať zvýšenie o 20 00030 000,- eur , ale bohužiaľ výdavky pre mesto budú predstavovať omnoho vyššiu sumu ako
doteraz.
Budem veľmi rád, ak táto suma sa nebude meniť. Z dotácie na športové zariadenia v majetku
mesta istá časť bude použitá na opravu futbalového ihriska, ktoré bude dostupné pre
obyvateľov nášho mesta. Po opravách bude mať svojho správcu , budú osadené kamery.
Tým sa vytvoria dobré podmienky pre zlepšenie športového vyžitia obyvateľov nášho mesta.

4. Diskusia -ZÁVER

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

Zapísal: Melinda Szénásyová
V Komárne dňa 13.11.2019

p. Dávid Kovács
predseda Komisie športu a mládeže

