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MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pre zasadnutie Mestskej Rady v Komárne
dňa 24.10.2019
k bodu rokovania č.:
A Komáromi Városi Tanács
2019.10.24-kei 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 15.10.2019
a Sport és Ifjúsági bizottság 2019.10.15-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 15.októbra 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. Szilárd Ipóth, Ľudovít Tóth
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: MUDr.Zsolt Sebö, p.Zsolt Feszty
- vedúci OŠK MsÚ: Mgr. János Bajkai
- zapisovateľ: Melinda Szénásyová

Program:
1)
2)
3)
4)

Úvod
Návrhy na riešenie a spôsobu vyhodnotenia najlepších športovcov za rok 2019
Diskusia
Záver

1/ ÚVOD - OTVORENIE
Predseda Komisie športu a mládeže p. Dávid Kovács privítal členov a ostatných
prítomných. Konštatoval, že z deviatich členov je prítomných päť.
Predseda komisie uviedol programové body zasadnutia komisie.
Bodmi boli:
1)
2)
3)
4)

Úvod
Návrhy na riešenie a spôsobu vyhodnotenia najlepších športovcov za rok 2019
Diskusia
Záver

Komisia schválila programové body .
Hlasovanie : 5:0:0

2. Návrhy na riešenie a spôsobu vyhodnotenia najlepších športovcov za rok 2019
Predseda športovej komisie p. Dávid Kovács zhodnotil vlaňajšie vyhodnotenie športovcov :
Ocenenie najlepších športovcov v rámci komárňanských dní neprebehlo podľa našich
očakávaní. Prišli negatívne aj pozitívne reakcie.
Dostal som spätnú väzbu, že na základe čoho boli vybraní jednotliví najlepší športovci.
Chcem by som na začiatku upozorniť , že aj teraz si myslím , že každá kategória má mať
jedného najlepšieho športovca a ostatní nominovaný majú dostať ďakovný list alebo diplom.
Navrhujem športovej komisii , aby sa nad tým zamyslela a na najbližšom zasadnutí prišli s
konkrétnymi návrhmi. Musíme mať presné podmienky , aby sme vedeli čo najspravodlivejšie
vybrať z nominovaných tých najlepších.
Obyvatelia mesta Komárna by sa tiež mohli zapojiť hlasovaním na najlepšieho športovca cez
facebook a kto získa najviac hlasov v diváckej ankete ten by dostal ocenenie pod názvom
„ Divácka cena „.
Divácka cena by bola vybraná hlasovaním z nominovaných športovcov od jednotlivých klubov.

MUDr. Marek Anton
- predchádzajúce roky ocenenie prebehlo v sále dôstojníckeho pavilónu , bolo to dôstojné
a neboli rušivé momenty pri ocenení.
- bol by som rád , keby ocenenie športovcov sa konalo v dôstojníckom pavilóne.
- kluby vedia najlepšie , ktorí športovec z ich klubu je najlepší, kto dosiahol najlepšie výsledky.

Bc. Adrian Marcinkó
- treba skontrolovať jednotlivé kategórie v návrhu
- platný návrh musí obsahovať fotografie a krátke zhodnotenie športovca
- kluby musia mať lepšiu disciplínu ohľadne zasielania návrhu na najlepšieho
športovca
Na nasledujúcej športovej komisii sa určia presné podmienky zaslania návrhov na
vyhodnotenie, podklady sa zašlú klubom, aby komisia vedela v mesiaci január 2020 vybrať
najlepšieho športovca mesta Komárna za rok 2019.
Poprosím členov komisie, aby si preštudovala vlaňajší materiál na prerozdelenie finančných
prostriedkov pre jednotlivé kluby, očakávam návrhy, pripomienky, zmeny na prerozdelenie
finančných prostriedkov.

3. Diskusia -ZÁVER

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

Zapísal: Melinda Szénásyová
V Komárne dňa 15.10.2019

p. Dávid Kovács
predseda Komisie športu a mládeže

