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M E S T O   Š A M O R Í N   -   S O M O R J A   VÁ R O S
                       Mestský úrad   -   Városi Hivatal
                               Hlavná 37    -    Fő  utca 37.         
                        931 01   Šamorín   -    931 01  Somorja

ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie športu a mládeže mesta Šamorín

zo dňa 27.03.2019

Prítomní: Tibor Duducz, Csaba Hideghéthy,János Méry, Péter Varju Pavol Lanarič, Katalin Safarit, Kristóf 
Tóth

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Tibor Duducz. Privítal prítomných členov komisie a 
informoval prítomných o programe rokovania.

Program zasadnutia:
1. Návrhy na prerozdelenie dotácií  na r. 2019 pre športové kluby 
2. Vyhodnotenie návrhov na udelenie ceny PRO HONORIS
3. Rôzne 

k bodu 1:
Miestne kluby predložili svoje žiadosti o dotácie v zmysle výzvy MsÚ, ktoré boli vrátane príloh, riadne 
prekontrolované. 

Predseda komisie informoval komisiu, že v rozpočte mesta na rok 2019 pre oblasť športu je určená  
finančná čiastka v Bežných transferoch športovcov vo výške 115.000,- EUR. Športové kluby, tak ako už  aj 
predošle roky, boli  obvyklým spôsobom rozdelené do troch kategórií. 
Do I. kategórie patria športové kluby zaoberajúce sa s mládežou so zaregistrovanými športovcami, ktoré 
fungujú v meste Šamorín min. 25 rokov a viac rokov. Medzi nimi sa rozdelia finančné prostriedky vo výške 
94.000,- EUR. 

Do II. kategórie patria tie šamorínske športové kluby, ktoré v meste pôsobia menej ako 25 rokov, ale 
zaoberajú sa predovšetkým s mládežou. Do III. kategórie patria organizácie, kluby, občianske združenia 
a krúžky, ktoré sa zaoberajú aj so šamorínskou mládežou, ale nemajú veľký počet členov. Pre  II. kategóriu 
klubov sa odporúča rozdeliť 15.000,- EUR. Pre III. kat. klubov sa odporúča rozdeliť 6.000,- EUR. Celkový 
rozpočet transferov pre mládež predstavuje 7.000,- EUR. Členovia komisie jednoznačne sa rozhodli 
nerozdeliť všetkých 7.000,- EUR, aby mohli počas roka niektoré mládežnícke podujatia podporiť bez toho, 
aby museli upravovať rozpočet mesta. viď Prílohu č.1

Z 21 podaných žiadostí o dotáciu neboli schválené dotácie pre 2 kluby a to:
OZ Sokolík -klub ako aj štatutárny zástupca je zaregistrovaný v Hamuliakove.
Slovenská plavecká federácia – tento klub už síce pôsobí v x-Bionic sphere 3 roky, ale 
organizácia je zaregistrovaná v Bratislave a nedá sa jednoznačne identifikovať členská 
základňa, nakoľko sa zaoberajú s mládežou hlavne z Bratislavy a z  blízkeho okolia. 
Prioritnou úlohou komisie je podporiť športujúcu mládež tohto mesta. 
Odporúčanie č. 1/2019
Komisia športu a mládeže na svojom zasadnutí dňa 27.3.2019 prerokovala Návrh na prerozdelenie dotácií 
pre telovýchovu a šport na rok 2019 a  odporúča tento návrh schváliť MsZ podľa predloženého rozpisu.
Hlasovanie: za 7   proti 0 zdržal sa hlasovania:  nikto
Toto odporúčanie všetci prítomní odsúhlasili.
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k bodu 2:
Na MsÚ v Šamoríne bol doručený 1 návrh na udelenie ceny „PRO HONORIS“, a to pre trénera kajakárov, na 
Gézu Vass, pôsobiaceho v miestnom športovom KCK klubu Šamorín. 
Cena „PRO HONORIS“ sa udeľuje za výchovu talentov a dlhoročnú významnú prácu v oblasti rozvoja 
mesta. Po prečítaní si predložených návrhov nasledovalo hlasovanie, kde jednoznačne pán Géza Vass 
dostal 7 hlasov. 

Odporúčanie č. 2/2019 
Komisia športu a mládeže na svojom zasadnutí prerokovala návrh na udelenie ceny PRO HONORIS, 
a odporúča MsZ udeliť túto cenu Gézovi Vassovi, dlhoročnému trénerovi KCK  Šamorín.

k bodu 3:
Komisia jednoznačne vyjadruje presvedčenie, že mesto Šamorín potrebuje vybudovať ihrisko s umelým 
trávnikom. Ihrisko by mal zabezpečiť  pre dvesto detí a mladistvých vhodné podmienky na tréningy 
futbalistov. Zatiaľ futbalisti sú nútení cestovať a využiť ihriská z okolitých obcí ako Dunajská Lužná a 
Senec. Jeho výstavbou by mesto získalo športovisko, ktoré by slúžilo nielen FK ŠTK Šamorín, ale aj iným 
športovým klubom mesta. 

Ing. Duducz Tibor
predseda komisie

Zapísala: I. Almási


