
Sportový fond 2022
Fond Primátora = 12 500 €; Výška finančnej dotácie: max. 500 €

Žiadaná Schvál.suma
suma

Názov žiadateľa

Špeciálna zákl.škola S VJM 500

Cykloturistický klub Slobodní 
pútnici 500

Volejbalový klub Spartak UJS 500

Róbert Mihalička - ROB SPORT 500

TJ SPŠ 400

TJ Dynamo Nová Stráž 500

Biely Sokol 500

Klub extrémnych športov 500
O.Z.  Na spracovávanie dejín  
poštového holubárstva 500

Capoeira 300

STRONGMAN 500

Zápasnícky klub Spartacus 500

Slovenská federácia KEMPO 500

TJ DYNAMO Nová Stráž 500

na organizovanie 11.ročníka Festivalu Capoeiry

na zakúpenie pamätných odznakov pri príležitosti 
organizovania 20.ročníka vytrvalostnej cyklotúry

na organizáciu podujatia s názvom "Niké 
Slovenský pohár  2022"

na zakúpenie stolnotenisového stola a obuvy pre 
členov družstva

na organizáciu súťaže dňa 9.4.2022

na nákup športových potrieb

na zakúpenie športového vybavenia na florbal

na organizáciu športového podujatia v rámci 
komárňanských dní

na organizáciu podujatia s názvom "Niké 
Slovenský pohár  2022"

na vydanie knihy " Postagalambsport története 
Komáromban "

na zakúpenie športového koberca na rytmickú 
gymnastiku

na plynulý chod klubu , účasť na ME

Žiadosti Účel dotácie

na dokončovacie práce vykurovacej techniky v 
budove klubu

zakúpenie  stojanového basketbalového koša



BK DDL Komárno 500

RZ ZŠ Pohraničná 500

TJ SPŠ 200

VK Spartak UJS Komárno 500

STRONGMAN Komárno 500

BC Komárno 500

Chasse Gymnastigue 300

O.Z.LEPŠIE ZDRAVIE 500

Cykloturistický klub Slobodní 
pútnici 500

Kajak § kanoe klub 500

Karpatia Sport 400

WOLF FIGHT club 300

Zdr.maď.rod.ZŠ ul. Práce 500

Capoeira 100

na usporiadanie 2.ročníka  "Najsilnejší pár silných 
mužov "

na vzdelávacie programy pre študentov ZŠ v rámci 
udržateľnej mestskej mobility v školách

na vydanie knižnej publikácie o Erikovi Vlčekovi a 
Jurajovi Tarrovi

na zakúpenie stolnotenisových pomôcok

na organizáciu podujatia " XVII. Karpát - medencei 
Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság "

na plynulý chod klubu a nákup športových 
pomôcok

na vyhotovenie podkladu pod pingpongové stoly a 
nákup pingpongových setov

na organizáciu a usporiadanie CrossFit súťaže

na organizáciu podujatia " 3x3 Slovakia Basketball 
"

na úhradu dopravného spojeného s 
medzinárodnou súťažou

na úhradu nákladov spojených s volejbalovým 
turnajom junioriek

na zaplatenie nákladov spojených s vycestovaním 
na ME v Liberci

na organizáciu Federálneho / Česko - 
Slovenského/ pohára

na nákup koberca modernej gymnastiky a 
pomôcok


