
TE – 1030/2021 
 

MESTO KOMÁRNO 
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
Pre zasadnutie Mestskej Rady v Komárne 
dňa 27.01.2021 
k bodu rokovania č.: 
 
A Komáromi  Városi Tanács  
2021.01.27-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 20.01.2021 
a Sport és Ifjúsági bizottság 2021.01.20-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 20.januára 2021 
 
 
Prítomní: 
- členovia: p. Dávid Kovács, MUDr. Horváth Attila, MUDr. Ipóth Szilárd, MUDr. Anton Marek, 

MUDr.Zsolt Sebő¸ Feszty Zsolt ,Bc. Adrián Marcinkó, Róbert Mihalička, Ľudovít Tóth  
- ospravedlnene sa  nezúčastnil  zasadnutia : MUDr. Attila Horváth, Feszty Zsolt,  
                                                                         MUDr. Anton Marek 
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia:  
- vedúci OŠK MsÚ: Mgr. János Bajkai 
- zapisovateľ: Melinda Szénásyová 
- hosť:  Mgr.Ondrej Gajdáč 
 
 
Program:    
                    1/ Úvod 

               2/ Žiadosti na rok 2021- rozdelenie finančnej dotácie na telesnú kultúru  
                   a šport  ( A/ celoročná a B/jednorazová dotácia ) 
              3/ Pracovný materiál – návrh koncepcie športu 
              4/ Diskusia 

 
 
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/ Žiadosti na rok 2021- rozdelenie finančnej dotácie na telesnú kultúru  
                   a šport  ( A/ celoročná a B/jednorazová dotácia ) 
              3/ Pracovný materiál – návrh koncepcie športu 
              4/ Diskusia 

 
 

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



 
 
 
 
 
2. Žiadosti na rok 2021 – rozdelenie finančnej dotácie na telesnú kultúru a šport 

 
 
 A / Rozdelenie celoročných finančných dotácií na úseku športu na základe rozhodnutia 
komisie je nasledovné: 
 
 
    
1. AQUA Club Komárno                                                           500   eur 
2.      FALKA O.Z.                                                                                200    eur 
3. Cykloturistický klub Slobodní pútnici                                       1800   eur 
4. TJ Dynamo Nová Stráž                                                     10 000   eur 
5.         TJ Step Komárno/BK juniori - basketbal                               17 000   eur 
6.         Volejbalový klub Spartak UJS Komárno                               50 800   eur 
7. Kajak & kanoe klub Komárno                                          22 000   eur 
8. Comorra Powerlifterz                                                       1000     eur 
9. KFC Komárno                                                                        51 000   eur 
10. Športovo strelecký klub ROYAL                                            3 700   eur 
11.    Klub turistov KORMORÁN                                                      1 800    eur 
12. Klub športového potápania POSEIDON Komárno           3 000   eur 
13. Klub Vodného Motorizmu  LODIAR                                        1 000   eur 
14. Klub vodného póla Komárno                                         12 000   eur 
15. Klub vodných motoristov KORMORÁN                                1 000   eur 
16. Komárňanský šachový klub                                           2 000   eur 
17. BC Komárno – basketbal                                                   11 000   eur             
18.    Slovenský rybársky zväz Komárno                                         2 000    eur 
19. Plavecký oddiel DELTA KLUB Komárno                                5  000   eur 
20. Plavecký oddiel KomKo Komárno                                           4 000  eur 
21. TJ STEP / ŠAK športový atletický klub                                1 200    eur 
22. Slovenská federácia KEMPO                                            8 000   eur 
23. Športový biliardový klub                                                      2 000   eur 
24. ŠPORTOVÝ KLUB BOXU SPARTAK                                7 000   eur  
25. Telovýchovná Jednota Pokrok Komárno                                   800   eur 
26. TJ SPŠ Komárno                                                                   600   eur 
27.      STRONGMAN Komárno                                                        1 000     eur 
28. Zápasnícky klub Spartacus Komárno                                5 000   eur 
 
 
 
 
 

Komisia odporúčala schváliť celkový návrh na uznesenie na poskytnutie finančných 
dotácií   z rozpočtu Mesta Komárno na celoročnú  aktivitu športových klubov na rok 2021. 

 
Pomer hlasovania : 6:0:0  
 
 



 
B/ Rozdelenie jednorazových finančných dotácií na úseku športu na základe rozhodnutia 
komisie je nasledovné : 
 
 
    
    1. Cirkevná spojená  škola Marianum , Biskupa Királya Komárno 
        -  vo výške 1100,00 eur na akciu Športuj inak – netradičné športy v Komárne 
 
    2. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno,  
       -vo výške 370,00- eur na Medzinárodný volejbalový turnaj študentiek stredných      
         škôl 
       -vo výške 710,00 eur na usporiadanie XVI. ročníka basketbalového turnaja    
        Memoriál   Eduarda Šeba, 
       -vo výške 280,00 eur na 7.ročník Turnaja stredoškoláčok vo futbale – Victoria CUP 
 
   3. SRRZ-RZ pri strednej priemyselnej  školy strojníckej a elektrotechnickej, 
        Petöfiho ul. ,  Komárno 
        - vo výške 520,00 eur na refundáciu výdavkov na plavecký výcvik  pre žiakov 
            I.ročníka 
 
   4. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32, Komárno 
       - vo výške 800,00 eur na usporiadanie 10. ročníka Olympijského festivalu detí    
          a mládeže / podpora mládežníckeho športu /, 
 
   5.  TJ DYNAMO SE Nová Stráž, Komárno 
       - vo výške  0,00 eur  na spolufinancovanie projektu medzinárodný futbalový 
         turnaj 2021 
 
   6.   ŠK Bike klub Piko, Eötvösa 41 ,Komárno 
         - vo výške  1000,00 eur  na  Piko-Bike maratón 10.ročník 
 
   7. Športový klub Gymnázium H. Selyeho Komárno, Ul. biskupa Királya 5,   
        Komárno 
          -vo výške  1800,00 eur na usporiadanie pretekov „Klapka György kupa“, 
            „Generációk találkozója“, SZMGOB – basketbal 
                   
    8.  Spoločnosť Istvána Cornidesa, Komárno 
        - vo výške 200,- Eur na 8 hodinový Aerobik Maratón 2021- 4.ročník 
 
    9. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická , 
         Petőfiho 2,Komárno 
 
        - vo výške  1720,00 eur  na  Ipari  CUP -športový deň školy- zabezpečenie  a  
          realizácia podujatia  
 
  10.  Bíro Lucián, n.f. , ul. Biskupa Királya 30 ,Komárno 
        - vo výške 200,00 eur – VII. ročník športovej súťaže J. Sarlósa 
 
   
 



 11. Slovenský rybársky zväz Komárno, MO Komárno 
        - vo výške 0,00- eur na medzinárodné rybárske preteky VI.ročník APALI Carp Cup 
 
   12. PATRONA nostra n.o. Rozmarínova ul. 2, Komárno 
         - vo výške  300,00 eur na projekt  „Letné tenisky“ – 3. ročník 
 
 13. Karpatia Sport , občianske združenie , Dunajské nábrežie,Komárno 
         - vo výške  0,00 eur na usporiadanie XVI. Összmagyar Nemzeti diáikbajnokság 
           pre žiakov základných a stredných škôl  v súťaži šachu a v stolnom tenise. 
 
  14.  Karpatia Sport , občianske združenie , Dunajské nábrežie,Komárno 
         - vo výške  1500,00 eur na usporiadanie medzinárodného futbalového turnaja-   
           putovný   pohár III. „ Aranycsapat kupa „ 
 
   15. 1. Správcovská n.o. Lesná 4173/32, Komárno 
         - vo výške  300,00 eur – na projekt „ Rozhýb svoje telo „ 
 
   16. Regionálne osvetové stredisko , Petöfiho 2 , Komárno 
          - vo výške 300,00 eur 12. ročník Pohybom ku zdraviu 
 
  
    
 
 

Komisia odporúčala schváliť celkový návrh na uznesenie na poskytnutie finančných 
dotácií   z rozpočtu Mesta Komárno na jednorazovú  aktivitu športových klubov na rok 2021. 

 
 
Pomer hlasovania : 6:0:0  
 
 

3 .   Pracovný materiál – návrh koncepcie športu 
 
 
  Komisii športu a mládeže bola zaslaný pracovný materiál koncepcie rozvoja športu, ktorý 
obsahoval navrhnuté priority a opatrenia , ktoré majú byť zapracované v Koncepcii športu pre 
Mesto Komárno. 
 
 
Koncepcia rozvoja športu – priority a opatrenia : 
 
. šport na školách 
. šport pre všetkých občanov a šport v jednotlivých mestských častiach 
. športovo-talentovaná mládež / výkonnostný šport/ 
. materiálno-technické zabezpečenie športových objektov 
. aktivita samosprávy v oblasti športu 
. systém financovania 
. podpora kľúčových športov v meste 
 
 
Šport na školách : 

- vytvoriť dostatočný počet hodín /2+2/  
- kvalifikované pracovné sily – tréner s kvalifikáciou 



- vytvorenie športových tried, resp. triedy zamerané na šport 
- spolupráca ZŠ s športovými klubmi 
- vytvoriť komplexnú pasportizáciu školských telovýchovných objektov a zariadení 
- vytvoriť bezbariérový prístup pre žiakov zdravotne postihnutých 
-  

 
Šport pre všetkých občanov a šport v jednotlivých mestských častiach : 
 

- využiť všetky formy športového vyžitia 
- vytváranie kvalitných podmienok  a rozširovanie materiálno – technickej základne, 

výstavba a prevádzkovanie nových športových objektov a zariadení, multifunkčné 
ihriská, bežecké dráhy , cyklistické trasy. 

- - opravenie a revitalizovanie a dobudovať mestské športovo-rekreačné areály a športové 
zóny s nenáročným športovým vybavením v prírodnom prostredí využiteľne v lete aj 
zime. 

- navrhnúť a realizovať motivačnú mediálnu kampaň pre obyvateľov mesta   
prostredníctvom pohybových aktivít. 

- podporovať šport a telesnú výchovu pre občanov so zdravotným postihnutím vo 
všetkých športových a nešportových občianskych zduženiach občanov so zdravotným 
postihnutím. 

 
 
Športovo-talentovaná mládež / výkonnostný šport/ : 
 
Na základe Zákona č. 440 /2015  o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  do 
popredia umiestniť podporu mládeže . 

- vytvoriť  čo najlepšie podmienky pre  novú, úspešnú liaheň budúcej štátnej 
reprezentácie,  

- podporovať jednotlivé športové kluby, ktoré sa vo veľkom venujú  mládeži, 
mládežníckym  kategóriám. 

- podporovať mládežnícke súťaže  /  aj v spolupráci so ZŠ / 
 
 
 
 
Materiálno-technické zabezpečenie športových objektov : 
 
-  vypracovať súhrnný pasport materiálno-technického vybavenia športu a priebežne ho 
    aktualizovať 
  - krátkodobé, strednodobé a dlhodobé plánovanie výstavby a rekonštrukcií športových     
     zariadení 
- využívanie rozvojových fondov, sponzorských príspevkov do systémového vybavenia športu 
 
 
 
Aktivita samosprávy v oblasti športu : 
 

Činnosť samosprávy rozdeliť do týchto základných bodov : 
- školská a záujmová športová činnosť mládeže vykonávaná v mestských, regionálnych  

podmienkach, oblasť školskej telesnej výchovy, záujmovej športovej činnosti mládeže  
- šport pre všetkých občanov, rekreačný šport 
- osobitná starostlivosť o športovo talentovanú mládež 
- výkonnostný a vrcholový šport 
- oblasť materiálno-technického zabezpečenia športu 
- koordinovať aktivity so školami  a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej  

            pôsobnosti mesta 



 
 

 
Systém financovania : 
 
Financovanie športu v meste sa riadi a realizuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Komárno č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú 
kultúru a šport v znení VZN č.15/2012. 
Finančné prostriedky z dotácií mesta sa požívajú na zabezpečenie športovej činnosti 
jednotlivých klubov a športových objektov. 
Spôsob použitia finančných prostriedkov je spracovaný v uvedenom VZN.  
 
 
Podpora kľúčových športov v meste : 
 

- masové športy 
- futbal 
- volejbal 
- rýchlostná kanoistika 
- basketbal 

 
 
 
Komisia športu a mládeže schválila pracovný materiál -  návrh koncepcie športu , priority 
a opatrenia , ktorý bude  vypracovaný do finálnej podoby. 
 
Hlasovanie : 6:0:0 
 
 
Komisia športu a mládeže  žiada  Mestský úrad o vypracovanie  materiálu , ktorý bude 
obsahovať zoznam športových zariadení , zmapovanie ihrísk, fit parkov, ktoré sú v majetku 
mesta. Bolo by dobré vypracovať aj digitálnu mapu športových zariadení , ktoré sa nachádzajú 
v meste.  
 
 
 
4. Diskusia -ZÁVER 
 

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

 
 
 
Zapísal: Melinda Szénásyová 
V Komárne dňa  21.1.2021 
 
 
 
 
 

p. Dávid Kovács 
                                                                               predseda Komisie športu a mládeže 


