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MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pre zasadnutie MZ v Komárne
dňa 23.09.2021
k bodu rokovania č.:
A Komáromi Testületi ülésre
2021.09.23-kai
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 07.09.2021
a Sport és Ifjúsági bizottság 2021.09.07-én

Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:
Szénásyová Melinda, OŠSVKaŠ

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 7. septembra 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, Róbert Mihalička
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia:
- vedúci OŠK MsÚ: Mgr. János Bajkai
- zapisovateľ: Melinda Szénásyová
- hosť: Mgr.Ondrej Gajdáč- viceprimátor mesta
p. Boban Tomič – predseda klubu BC Komárno
p. Richard Kajtor – predseda klubu TJ STEP/basketbal
Program:
1/ Úvod
2/ Prejednanie spolupráce medzi basketbalovým klubom BC Komárno
a TJ STEP / basketbal Komárno
3/ Diskusia
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/ Úvod
2/ Prejednanie spolupráce medzi basketbalovým klubom BC Komárno
a TJ STEP / basketbal Komárno
3/ Diskusia
Komisia schválila programové body.
Hlasovanie : 5:0:0

2. Prejednanie spolupráce medzi basketbalovým klubom BC Komárno a TJ
STEP/basketbal Komárno

Predseda klubu pozval na zasadnutie komisie obidva kluby z dôvodu nájsť riešenie na ich
spoluprácu . Už viac rokov sme sa snažili nájsť riešenie v predošlom basketbalovom klube na
spoluprácu , ale to sa žiaľ nepodarilo. Odovzdávam slovo klubu BC Komárno.
BC Komárno :
MUDr. Urban
–
–
–
–
–

vznikli sme po predchádzajúcom klube MBK Komárno
v budúcnosti chceme vytvoriť čisto slovenské družstvo , potrebujeme mládež
v predošlých rokovaniach sme bohužiaľ nenašli ochotu o spoluprácu,
vo všetkých smeroch hľadáme kompromis , spoluprácu vo všetkom ,
máme víziu o smerovaní nášho klubu

BC Komárno - p. Boban Tomič :
- ťažko hovoriť o spolupráci , keď nie sú ochotní spolupracovať s nami ,
- nepozerajme na seba ako na konkurentov , ťažko je plánovať , keď nebude spolupráca medzi
oboma klubmi
- spolupráca z našej strany je možná

TJ STEP Komárno :
p. Kajtor Richard
Na posledných sedeniach sa riešila dosť ťažká otázka s predošlým klubom . Chcel by som to
v krátkosti dať na správnu mieru.
Už 20 rokov robím basketbal v Komárne , od roku 2004 som bol trénerom družstva v MBK
Komárno a robil som asistenta p. Paulíkovi .Nedostal som zaplatené za prácu a po nezhodách
som odišiel. Od roku 2004 sme prešli rôznymi sedeniami , viackrát sme podržali MBK
Komárno. V roku 2010 bolo sedenie v lodeniciach , predošlý klub potreboval pyramídu, alebo
dohodu s iným klubom. V rokoch 2010 -2016 mal dohodu s Karlovkou Bratislava , kde cez
dotáciu sa platilo 10 000,- eur. S nami k dohode nedošlo - zo spolupráce vynechali. Chcel by
som uzatvoriť túto kapitolu . Boli veľké rozdiely v rozdelení dotácií od mesta. My za to málo
finančných prostriedkov čo sme dostali , sme veľa vytvorili.
Odohrali sme množstvo zápasov , hájili sme vždy farby mesta , na Majstrovstvách Slovenska
sme vždy pozvali zástupcom mesta.
Čo sa týka tej spolupráce , myšlienka na stretnutie prišla od p. Tomič Bobana a oznámil nám,
že založil nový subjekt a spýtal sa, či ho budeme podporovať. Povedali sme mu našu víziu , že
budeme robiť akadémiu. O dva roky chceme ísť do mužov. Neviem , či sa to podarí ,možno
príde obdobie, keď budeme musieť riešiť túto otázku.

MUDr. URBAN :
- chceli sme zachrániť extraligu, ak by nový klub nepriamo nepokračoval a nebola
transformácia klubu tak by 5 rokov nebol basketbal
- chceli by sme spoluprácu ohľadne mládeže,
- po neúspešných jednaniach aj my sme museli založiť akadémiu , máme 35 detí, snažíme sa
aby všetci mohli zadarmo trénovať
- my riešime , aby klub mohol fungovať , zohnali sme trénerov, sponzorov, urobili sme
kemp pre deti , nábor detí
p. Kajtor Richard – ponuka zadarmo trénovať dlhodobo nie je možné.
Máme aj my určitú víziu , urýchlili sme založenie akadémie . V roku 2021 sa nám to podarilo.
Budeme si chrániť svojich hráčov, chceme ísť o dva roky do extraligy. Či sa nám to podarí
nevieme.

MUDr. Attila Horváth :
Som 12 rokov lekárom v basketbalom klube , boli rôzne sínusoidné krivky, poslancom som už
7. rok , tieto Vaše začiatky som nezažil . V predošlom klube boli problémy, čo viedlo
k rozpusteniu klubu. Dostali sme od Vás silnejší implulz, že sa budete venovať mládeži.
Odzrkadlilo sa to v tom , že ste dostali vyššiu dotáciu od mesta.
Idete zdravým smerom, podporíme mládež, teda Vás. Prišiel nový klub a nastali také isté
problémy ako v plaveckých kluboch. Ja osobne, ak nepríde k dohode v kluboch , nepodporil by
som tieto kluby žiadnou dotáciou.
Bolo by veľmi dobré, aby ste si sadli za stôl, diskutovali a spravili dobrý kompromis .
Treba si uvedomiť , že vedenie mesta nechce podporovať také kluby , ktoré nevedia spraviť
kompromis a nebude sa hádať s klubmi , kto má viac detí, mládeže.
Ja dúfam, že sa nejako dohodnete.

Mgr. Ondrej Gajdáč :
Niečo som už zažil , čo sa týka športu. Cieľom tohto sedenia je, aby sme Vám pomohli , sme
ako mediátori. Obidva kluby samostatne fungujete. Hlavným cieľom je, aby sme dosiahli
spoluprácu a nie fúziu.
Nezachytil som, nebolo nám naznačené, ako by mala konkrétne spolupráca vyzerať.
Treba si priznať , že predošlý predseda MBK Komárno dokázal urobiť veľký basketbal ,
mládežnícky ho nezaujímal. Horšia stránka bola , že ten klub skrachoval.
Vidím tu inú atmosféru z Vašej strany , vypracovali ste sa , máte víziu. Ak budete medzi sebou
súperiť, hašteriť sa a bude nezdravá konkurencia, zle to dopadne.
Členská základňa klubov je dôležitá. Ak si myslíte , že zaplníte každú kategóriu v
mládežníckych družstvách, ja osobne si myslím že nie.
Mali by ste porozmýšľať , byť ústretovejší. Mne sa zdá, že druhá strana je prístupnejšia
k riešeniam, ochotnejšia na spoluprácu.
Potrebujete si sadnúť a prediskutovať si všetky formy spolupráce. Ak si budete konkurovať,
kradnúť, lanáriť hráčov, problémy sa budú vyostrovať. A to sa nestretne s pochopením
u komárňanskej verejnosti a ani na mestskom zastupiteľstve.

Mesto Komárno schválilo Koncepciu športu , kde prioritou podpory sú mládežnícke športy. Na
profesionálnych športovcov si každý musí nájsť sponzorov.
p. Dávid Kovács :
–
–

treba nastaviť pravidlá – ako je prechod hráčov do klubov podľa pravidiel
ktoré sú nastavené v prestupovom poriadku
ak aj naďalej nepríde k spolupráci , budete sa naďalej obviňovať

Žiadame Vás , aby ste vypracovali model spolupráce – predstava spolupráce , ktorú nám
doručíte do 15.októbra 2021.
Na nasledujúcom zasadnutí túto spoluprácu preberieme.

3. Diskusia -ZÁVER

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

Zapísal: Melinda Szénásyová
V Komárne dňa 07.09.2021
p. Dávid Kovács
predseda Komisie športu a mládeže

