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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Komisie  športu a mládeže  

Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 23.februára 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. Ipóth Szilárd, MUDr.Zsolt Sebő, 
                                                                         p. Ľudovít Tóth 
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia:  
- vedúci OŠK MsÚ: Mgr. János Bajkai 
- zapisovateľ: Melinda Szénásyová 
- hosť:  Mgr.Ondrej Gajdáč 
 
 
Program:    
                    1/ Úvod 

               2/ Vyhodnotenie - ocenenie najlepších športovcov za rok 2020 
               3/  Prejednanie výzvy na podanie návrhov na ocenenie najúspešnejších 
                    športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2020 
               4/  Koncepcia športu 
               5/  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. Komisia športu a mládeže 
bola on line. 

Predseda komisie uviedol programové body zasadnutia komisie.  
  Bodmi boli: 
 

                     
                     1/ Úvod 

               2/  Vyhodnotenie - ocenenie najlepších športovcov za rok 2020 
               3/  Prejednanie výzvy na podanie návrhov na ocenenie najúspešnejších 
                    športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2020 
               4/  Koncepcia športu 
               5/  Diskusia 

 
 
 

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



 
2. Vyhodnotenie - ocenenie najlepších športovcov za rok 2020 

 
       V tomto ročnom období tradične žiadame športové kluby v Komárne, aby nám zaslali svoje 
návrhy , kto má byť  podľa nich ocenený ako najlepší športovec roka  na slávnostnom 
vyhodnotení  mesta.  
    Súčasný, ako aj minulý rok , sa bohužiaľ líšili od ostatných. Epidémia spôsobená 
koronavírusom spôsobila , že väčšina športovcov nemôže žiť svoj  športový život tak, ako 
predtým.  
     V roku 2020 mohla významná časť športovcov v Komárne  veľmi ťažko ,alebo vôbec 
nemohla trénovať, súťažiť a tento stav v súčasnosti stále existuje.  
      Komisia  športu  a mládeže  sa  na svojom zasadnutí  jednohlasne rozhodla, že v roku 2021 
sa nebude konať už tradičné vyhodnotenie - ocenenie najlepších športovcov za rok 2020. 
 
Hlasovanie : 6:0:0  
 
 

3 .   Prejednanie výzvy na podanie návrhov na ocenenie najúspešnejších 
       športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2020 

 
 
 
  Na základe výzvy na podanie „ Návrhov na ocenenie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho 
kraja za rok 2020 „  Komisia športu  a mládeže sa jednohlasne rozhodla, že nepodá nomináciu 
na ocenenie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2020.   
 
Hlasovanie : 6:0:0  
 
 
4. Koncepcia športu- kompletné spracovanie 
 
 
Na základe vzniknutej mimoriadnej situácie z dôvodu  pandémie ochorenia COVID-19  sa 
nepodarilo  vyžiadať od  všetkých MŠ, ZŠ, od všetkých klubov zoznam športových zariadení , 
zmapovanie ihrísk, fit parkov, ktoré sú v majetku mesta.  

Tieto podklady  treba kompletne zapracovať do koncepcie  športu. 

Na základe týchto skutočností  a dodržania  termínu na zaslanie potrebných podkladov -  
bude Návrh Koncepcie športu pripravený na odsúhlasenie MZ dňa 20.05.2021. 

 
4. Diskusia -ZÁVER 
 

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

 
 
 
Zapísal: Melinda Szénásyová 
V Komárne dňa  23.2.2021 
 
 

p. Dávid Kovács 
                                                                               predseda Komisie športu a mládeže 


