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MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pre zasadnutie Mestskej Rady v Komárne
dňa 15.05.2019
k bodu rokovania č.:
A Komáromi Városi Tanács
2019.05.15-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 06.05.2019
a Sport és Ifjúsági bizottság 2019.05.06-án

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 6. mája 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, MUDr. Attila Horváth
- 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) Celkové vyhodnotenie ocenenia najlepších športovcov za rok 2018
3) Privítanie predsedov pozvaných klubov
Slovenská federácia KEMPO – p. Róbert Szayka
WOLF FIGHT CLUB , o.z.
– p. Peter Farkas
Capoeira , o.z. Komárno
– p. Tomáš Vu Thanh
Klub extrémnych športov
– p. Baltazár Ryšavý
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 šesť.
Predseda komisie uviedol programové body zasadnutia komisie.
Bodmi boli:
1) Úvod
2) Celkové vyhodnotenie ocenenia najlepších športovcov za rok 2018
3) Privítanie predsedov pozvaných klubov
Slovenská federácia KEMPO – p. Róbert Szayka
WOLF FIGHT CLUB , o.z.
– p. Peter Farkas
Capoeira , o.z. Komárno
– p. Tomáš Vu thanh
Klub extrémnych športov
– p. Baltazár Ryšavý
4) Diskusia
5 ) Záver

Komisia schválila programové body .
Hlasovanie : 6:0:0

2. Celkové vyhodnotenie ocenenia najlepších športovcov za rok 2018
Ocenenie najlepších športovcov v rámci komárňanských dní neprebehlo podľa našich
očakávaní. Prišli negatívne aj pozitívne reakcie.
Na pódium sa dostali aj takí športovci, ktorí nedostali ocenenie.
V mene športovej komisie sa pošle list pre nominovaných a kluby s ospravedlnením za
vzniknuté nepríjemnosti. Nominovaným sa zašle ďakovný list za dosiahnuté športové výsledky .
V budúcnosti sa budeme snažiť vyhnúť takýmto nepríjemnostiam.
3. Privítanie predsedov jednotlivých klubov
Predseda Komisie športu a mládeže :
Keď boli rozdelené finančné prostriedky na šport pre kluby , dostal som spätnú reakciu ,
prečo niektoré športové kluby dostali takú veľkú finančnú podporu. Čo ma zaskočilo, prišlo
obvinenie na moju osobu / nebudem menovať /, že určite mám na tom osobný záujem.
Týkalo sa to financií.
Chcem , aby všetko bolo transparentne rozdelené. Preto aj pozývame jednotlivé kluby , aby
sme sa oboznámili s ich činnosťou.
Predseda komisie športu a mládeže privítal predstaviteľov jednotlivých klubov :
WOLF FIGHT Club Komárno , Capoeira Komárno , Slovenská federácia KEMPO
a Klub extrémnych športov.
WOLF FIGHT Club – p. Peter Farkas
V našich končinách sa tento šport stáva známym len v posledných rokoch. Zaujímavosťou tohto
športu je, že sa v ňom miešajú prvky viacerých bojových umení . Tento šport zahŕňa viac
extrémnych športových odvetví. Z roka na rok máme viac priaznivcov . Venujeme sa aj mladým
ľuďom. Máme aj medzinárodné výsledky. Tréningy máme od pondelka do piatka, cca máme 50
priaznivcov tohto športu, 10 pretekárov , ktorí sa aktívne zúčastňujú na pretekov. Zápasovej
série sa zúčastňujú aj profesionálni bojovníci a amatéri z Komárna a okolia, ale aj Česka a aj
Maďarska.
Nemáme sponzorov , len na organizovanie športového galavečera sa nám podarí zohnať
sponzorov. Všetky náklady si hradíme sami a rodičia.

Capoeira Komárno
Klub funguje už 14 rokov , máme veľa priaznivcov tohto športu. Chodíme na medzinárodné
preteky , v Komárne je nás asi 50, ročne usporiadame dve veľké podujatia. Pozývame hostí z
celej Európy aj z Brazílie. Veľmi dobrú spoluprácu máme s Maďarskom, Českom a Rakúskom.
Venujeme sa aj postihnutým deťom , ktorí raz týždenne majú tréningy a tým sa spevňuje ich
svalstvo.
Reklama nášho športu prebieha aj na sociálnych sieťach, ale stáleho sponzora nemáme.

Slovenská federácia KEMPO- p. Róbert Szayka
Náš klub funguje už 24 rokov, ja osobne mám certifikát ako medzinárodný tréner. Náš klub sa
venuje viacerým bojovým umeniam. Samotné bojové umenie sa dá veľmi jednoducho naučiť,
nezávisle od veku alebo pohlavia. Dnešná mládež dosť zlenivela ,nemajú žiadnu kondíciu .
Treba motivovať mládež, aby sa venovala akémukoľvek športu. V našom klube sa venujeme
deťom už od škôlky.
Učíme len také techniky, ktoré sú použiteľné na ulici pri sebaobrane, údery, kopy, hody,
znehybnenia, chmaty a boj na zemi.
Organizujeme regionálne, medzinárodné súťaže, sústredenia, semináre a školenia.
Predvádzame ukážky bojových umení, zameriavame sa aj na protidrogové a proti dopingové
prednášky pre mládež. Problém je vždy aj s financiami. S podporou Mesta Komárno vieme deti
poslať na preteky, hradia sa letenky, štartovné , ubytovanie , stravné a v neposlednom rade
vieme hradiť nájomné za telocvičňu.
Na základe pomoci Mesta Komárno máme veľmi dobré výsledky na Majstrovstvách Sveta
a Európy. Doniesli sme už mnoho medailí , čím zviditeľňujeme naše mesto.
Moji odchovanci už skoro každý rok dostanú ocenenie, či už od Mesta Komárno,
alebo od Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Od Medzinárodnej federácie KEMPO sme dostali výlučné právo na organizovanie Majstrovstiev
Európy v Komárne do roku 2020.
Z podpory nakujeme aj oblečenie ako napr. športové chrániče.
Klub extrémnych športov – Baltazár Ryšavý
V rámci Klubu extrémneho športu ponúkame záujemcom možnosť tréningu bojových umení.
Snažím sa podporovať tie športy, ktoré nemajú takú podporu. V tomto klube majú možnosť ,
aby si zlepšili svoju fyzickú kondíciu a športovými aktivitami upevňovali svoje zdravie a zlepšili
aj svoj psychický stav.
Podporuje deti aj zo škôl , robíme rôzne podujatia, venujeme sa im , deti majú možnosť si
vybrať pre ne vhodné športové odvetvie.
Organizujeme zimné plávanie, medzinárodnú súťaž v Break dance, medzinárodnú súťaž
Kyokoshin karate, capoeire, medzinárodné súťaže Brazilského Jiu Jitsu, amatérske súťaže v
MMA.
Snažím sa zabezpečiť sponzorov , aby klub bol technicky dobre vybavený.

4. Diskusia -ZÁVER

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

Zapísal: Melinda Szénásyová
V Komárne dňa 6.5.2019
p. Dávid Kovács
predseda Komisie športu a mládeže

