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Zámerom Koncepcie športu 2022 – 2026 vypracovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 

športu (MŠVVaŠ) SR, ktorá bola schválená vládou SR v marci 2022 je zlepšenie aktuálneho stavu v 

oblasti zdraviu prospešných pohybových aktivít a športu.  

 

Vláda SR v Koncepcii športu 2022 – 2026 si za ciele vytýčila  

1. v oblasti výchovy 

- zvýšenie kvality telesnej a športovej výchovy na školách s cieľom vytvoriť pozitívny 

vzťah k zdraviu prospešným pohybovým aktivitám a športu u detí, 

- vytvoriť atraktívny a moderný formát školských športových súťaží a aktivít počas 

vyučovania a mimo vyučovania, 

2. v oblasti voľnočasových pohybových aktivít 

- vytvoriť a implementovať systém voľnočasových poukazov,  

- podporiť pohyb obyvateľov všetkých vekových kategórií,  

3. v súťažnom a vrcholovom športe v spolupráci so športovými zväzmi, národnými športovými 

organizáciami a rezortnými športovými strediskami zabezpečiť prípravu a účasť športovej 

reprezentácie na významných športových podujatiach, 

4. v oblasti rozvoja ľudských zdrojov  

- systematicky podporovať a motivovať učiteľov telesnej a športovej výchovy, 

- realizovať kurikulárnu reformu telesnej a športovej výchovy, 

- podporovať vzdelávanie športových odborníkov  a športovcov, 

5. v oblasti športovej infraštruktúry 

- rozvoj miestnych, regionálnych a školských športovísk, ktoré budú dostupné pre širokú 

verejnosť,  

- vytvoriť a podporovať kvalitnú a udržateľnú infraštruktúru pre šport slúžiacu pre účely 

športovej reprezentácie SR, 

- vytvoriť metodiku rozvoja a udržateľnosti športovej infraštruktúry a register športovej 

infraštruktúry, 

6. propagácia aktívneho životného štýlu, inovácie a digitalizácie v športe 

- vytvorením komplexnej a cielenej informačnej a mediálnej kampane na podporu 

pohybových aktivít obyvateľov a 

- vytvorením informačného systému športu. 

Koncepcia rozvoja športu mesta Dunajská Streda na roky 2020 až 2024 korešponduje so 

strategickým dokumentom vlády SR na úrovni samosprávnych kompetencií. 
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Vyhodnotenie plnenia strategických cieľov 

Koncepcie rozvoja športu mesta Dunajská Streda na roky 2020 až 2024 
 

Roky 2020 a 2021 v znamení covidu boli výrazne záťažovými rokmi takmer pre všetky oblasti 

bežného života. Ocitli sme sa v situácii, na ktorú nebol nik pripravený a priniesol so sebou negatívny 

vplyv na zdravie ľudí, hospodárske činnosti, zamestnanosť aj spoločenský život.  

Pandémia COVID-19 mala ničivý vplyv najmä na duševné a fyzické zdravie a pohodu.  

Protipandemické opatrenia spočívali v obmedzení mobility, ktoré išli ruka v ruke s obmedzením 

poskytovania rôznych služieb, nevynímajúc služby v oblasti športu. Zákaz vychádzania sa najviac 

dotýkal ľudí, pre ktorých súčasťou životného štýlu je každodenné športovanie. 

 

Vyhodnotenie plnenia strategických cieľov Koncepcie rozvoja športu mesta Dunajská Streda na roky 

2020 až 2024, ktorá bola schválená Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda 25.2.2020, sa týka 

vyhodnotenia plnenia cieľov počas obdobia marec 2020 až september 2022. 

 

 

1. Podpora športu na školách 

 

Mimoriadna situácia a núdzový stav v nadväznosti na pandémiu Covid-19 mala za následok 

uzavretie škôl a školských zariadení v niekoľkých fázach. 15. marca 2020 bol na Slovensku 

vyhlásený núdzový stav, 16. marca boli zatvorené všetky materské, základné a stredné školy a 

univerzity vrátane všetkých voľnočasových zariadení a priestorov. Tento stav trval takmer 

nepretržite  do 14. júna 2020. Počas roka 2020 žiaci stratili kontakt s pravidelnými pohybovými 

a športovými návykmi, ktoré im zabezpečovali hodiny telesnej výchovy a športu na školách 

a športové krúžky. Ministerstvo školstva zároveň odporúčalo lyžiarske kurzy alebo iné organizované 

viacdňové pohybové aktivity neorganizovať.  

 

Vyučovanie v školskom roku 2020/2021 bolo znova prerušené od 12. októbra 2020  až do konca 

kalendárneho roka. Od 8. februára 2021 sa školská dochádzka ďalej odvíjala  v súlade s pokynmi 

regionálneho COVID automatu. Pre covidovú krízu žiaci nemali takmer dva roky (2020 a 2021) 

pravidelné vyučovacie hodiny telesnej a športovej výchovy. Až v školskom roku 2021/2022 bolo 

možné školské telocvične využívať na vyučovanie telesnej a športovej výchovy či na krúžkovú 

činnosť. Takisto ich už bolo možné prenajímať športovým klubom alebo organizáciám. 

V prvej polovici r. 2022 základné školy už organizovali plavecké výcviky a uskutočnili sa aj školy 

v prírode. Školské lyžiarske výcviky sa naposledy uskutočnili v januári a vo februári r. 2020. 

 

 

2. Podpora športovo talentovanej mládeže v meste Dunajská Streda  

 

Počas hodnoteného obdobia sa finančne podporoval šport v rámci výziev na predkladanie žiadostí 

o dotáciu z rozpočtu mesta v oblasti podpory Rozvoj a podpora športu a telesnej kultúry.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/COVID_automat
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Hodnotené obdobie malo vplyvom pandémie negatívne dôsledky na športové organizácie, kluby, 

ligy, fitnescentrá, športovcov, trénerov, pracovníkov a dobrovoľníkov v oblasti športu a subjekty 

podnikajúce v oblasti športu vrátane organizátorov športových podujatí a športových médií. 

Športovo talentovaná mládež bola podporovaná v rámci vyhodnotenia výsledkov v súvislosti 

s ocenením Športovec roka a právnické subjekty mali príležitosť uchádzať sa o finančnú dotáciu 

z rozpočtu mesta s cieľom finančnej podpory športovej prípravy mladých športovcov. Morálne 

uznanie si mohli prevziať aj v rámci ocenenia Detská osobnosť školy. 

 

 

3. Rekonštrukcia a modernizácia športových zariadení, zlepšenie materiálno-technickej 

vybavenosti športovísk. Výstavba nových športových zariadení, rozvoj prímestských 

športovo-rekreačných areálov (cyklotrasy, bežecké trasy, športovo kondičné prírodné 

areály, atď.) 

 

Mesto Dunajská Streda umožňuje sprístupnenie športových zariadení a športových plôch pre širokú 

verejnosť a súčasne umožňuje využívanie školských športovísk verejnosťou mimo vyučovacieho 

procesu. V hodnotenom období prenajímanie telocviční športovým klubom a amatérskym 

milovníkom športu bolo možné podľa športového COVID automatu v režime tréningov športových 

klubov.  

 

Základná škola Gyulu Szabóa s VJM – Szabó Gyula Alapiskola 

v hodnotenom období v súvislosti so športom investovala do 

rekonštrukčných prác a na nákup športového náčinia. Vytvorila sa 

nová fitness miestnosť školy, vykonali sa opravárske 

a rekonštrukčné práce v telocvični a v priľahlých šatniach, škola si 

zaobstarala multifunkčný posilňovači stroj, športové náčinia pre 

fitnes, lyže a lyžiarky, vytvorili na školskom dvore tzv. školský 

futbox, obnovili sa basketbalové koše s akrylovou doskou 

a pokračovali dizajnové práce, vo veľkej telocvični, a na dvor a pri atletickej dráhe. V lete 2022 

prebehla aj rekonštrukcia hádzanárskeho ihriska, plocha dostala EPDM kryt. V roku 2022 si škola 

zaobstarala prístrešok na bicykle. 

 

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin 

Alapiskola v hodnotenom období investovala do rekonštrukcie 

telocviční a nákupu športových náčiní. Vytvorili menšiu 

miestnosť pre aerobic a ďalšie pohybové aktivity, vykonali sa 

opravárske a rekonštrukčné práce v telocvični a priľahlých 

šatniach, vykonala sa izolácia strechy telocvične a škola si 

zaobstarala aj nové športové náčinia. Kabinety telocvikárov sú vynovené  a budova telocvične 

dostala umelecký dizajn. 
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Základná škola na Jilemnického ulici sa zamerala na doplnenie 

inventára športovým náradím. Nakúpili sa florbalové pomôcky, 

stolnotenisové pomôcky, lyže, lyžiarske topánky, lyžiarske 

palice, prilby, lopty na rôzne loptové hry a trampolíny. Škola 

investovala do nákupu dresov na hodiny TV a do zhotovenia 

zadnej brány. V lete 2022 prebehla aj rekonštrukcia 

hádzanárskeho ihriska, plocha dostala nový, gumený kryt z EPDM.  

Na telocvični Základnej školy Zoltána Kodálya s VJM – Kodály 

Zoltán Alapiskola v hodnotenom období sa investovalo do 

rekonštrukcie malej telocvične. Finančné prostriedky získalo mesto 

z MŠVVaŠ SR. 

 

 

 

Na Základnej škole na Smetanovom háji prebieha 

rekonštrukcia telocvične (výmena okien, maľovka, výmena 

podlahy). Finančné prostriedky na riešenie situácie získalo 

mesto. V tomto roku sa škola zapojila do projektu Tréneri v 

škole. 

 

Jediná plaváreň mesta je po dvojročnej nútenej pandemickej 

prestávke od polovice marca roku 2022 opäť otvorená. 

Plaváreň, ktorá patrí  medzi  objekty Spojenej školy - Közös 

Igazgatású Szakközépiskola na Nám. sv. Štefana, prešla 

začiatkom r. 2020 významnou rekonštrukciou. Z finančných 

prostriedkov TTSK bola modernizovaná strojovňa, 

vzduchová technika, boli vymenené okná aj dvere, 

uskutočnilo sa vonkajšie zateplenie budovy a  prestavba saunovej časti.  

 

Trnavský samosprávny kraj v októbri r. 2021 odovzdal do užívania 

zrekonštruovaný športový areál pri Gymnáziu Ármina Vámbéryho 

s VJM – Vámbéry Ármin Gimnázium. Investícia sa týkala 

vybudovania atletickej dráhy a multifunkčného ihriska. Atletický 

ovál s tromi dráhami má dĺžku 150 metrov a šprintérska rovinka 60 

metrov. V strede sa umiestnilo ihrisko s umelou trávou, 
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mantinelmi a záchytnými sieťami. V rámci druhej etapy investície sa rozšíril športový areál o ďalšie 

multifunkčné ihrisko s gumovým povrchom. 

Prebieha aj výstavba modernej telocvične pri Gymnáziu Ladislava 

Dúbravu v Dunajskej Strede. Vznikne priamo v areáli školy, kde 

doteraz študenti žiadnu nemali. Pre študentov, učiteľov aj širšiu 

verejnosť vznikne v areáli školy atraktívna hracia plocha, učebňa 

gymnastiky a zázemie so šatňami. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom 

na podporu športu.  

Milovníci pohybu sú očakávaní aj na športových ihriskách 

Thermalparku a.s. ako plážový volejbal, multifunkčné ihrisko, 

minigolf, stolný tenis, tenis či vonkajší šach. Obnovený saunový 

svet so saunami (fínska, bio, infra a parná), so soľnou kabínou, 

jacuzzi a ochladzovacím bazénom zaručia návštevníkom skvelý 

oddych. Má vnútorné bazény, wellness bazén s tryskami, vírivkami 

a chrličmi, menší krytý plavecký bazén a malý detský baby 

bazénik. Vonkajšie bazény sú vybavené vírivkami, pre deti je 

k dispozícii detský bazén s tobogánikom, a k dispozícii je aj veľký zážitkový bazén. Relaxovať je 

možné v obľúbenom jacuzzi, ktorý je súčasťou exteriérového talianskeho bazéna. Prírodné jazero, 

ktoré je súčasťou kúpaliska, ponúka možnosť na kúpanie, oddych a vodné športy. Novovytvorenú 

zónu prírodného jazera odovzdali verejnosti do užívania v lete 2020. Dovtedy jazero slúžilo len na 

oddych a člnkovanie, v súčasnosti je určené aj na prírodné kúpanie a poskytuje možnosť využitia 

vodných športov.  

 

V roku 2022 mesto pokračuje v začatom programe z roku 2021, 

kedy sa rekonštruovali ihriská s umelou trávnatou plochou na 

Trhovisku, v parku voľného času, pieskové ihrisko bude rozdelené 

na dve časti: na jednej polovici bude bedmintonové ihrisko, na 

druhú časť budú umiestnené teqball stoly. Rozšíri sa aj vonkajšia 

časť voľnočasových aktivít: do kondi-fitness časti pribudnú nové 

prvky, nové pingpongové stoly, zrekonštruuje sa aj skejtové 

ihrisko výmenou opotrebovaných povrchov, resp. pridaním 

nových prvkov, ako aj basketbalové ihrisko (výmenou hracej plochy z EPDM povrchu). 

 

Spojená škola - Közös Igazgatású Szakközépiskola na ul. Gyulu Szabóa disponuje zrevitalizovanou 

telocvičňou a tenisovým kurtom, rekonštrukcia športového ihriska bola dokončená k septembru 

2022. 

V časti Malé Blahovo na ihrisku vedľa futbalového štadióna pribudli 

v r. 2021 nové outdoor fitnes prvky. 
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Vďaka obyvateľom sa v r. 2021 uskutočnila revitalizácia staršieho 

detského ihriska v našom meste. V poslednom ročníku 

súťaže organizovanej spoločnosťou Lidl uspelo mesto s počtom 

hlasov 508 119. Jedinečné detské ihrisko si síce obyvatelia mesta 

vyhlasovali ešte v roku 2020, kvôli pandemickej situácii však bolo 

možné postaviť a odovzdať ho do užívania až o rok neskôr.  

Ihrisko podporuje spoločné, aktívne a bezpečné trávenie voľného 

času, slúži na hranie a športové vyžitie detí. 

 

SAD Dunajská Streda v spolupráci s mestom naďalej zabezpečuje 

prevádzku cyklobusu. Linka, ktorá propaguje cykloturistiku, 

premávala do Čunova cez Gabčíkovo a Vojku nad Dunajom. Teraz 

premáva z Dunajskej Stredy na kompu do Kyselice a do Šamorína, 

Čilistova. Všetky spoje cyklobusu nadväzujú na lodné spoje kompy 

Vojka nad Dunajom-Kyselica, odkiaľ sa dá bicyklovať po 

cyklotrase, na ktorej jazdil cyklobus v predchádzajúcich rokoch. 

Služba je stále bezplatná. SAD Dunajská Streda prevádzkuje počas letných prázdnin každú stredu aj 

linku Senec-Jelka-Čilistov na objednávku Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavského kraja. 

Do práce na bicykli je najväčšia kampaň podporujúca rozvoj 

cyklistickej dopravy na Slovensku. Kampaň prebieha už ôsmy 

rok. Samotná súťaž prebieha každoročne v priebehu mesiaca jún, 

naše mesto sa kampane zúčastnilo 4-krát. Záujemcom stačilo sa 

zaregistrovať; potom už len vysadnúť na bicykel a spoznávať 

všetky výhody, ktoré jazda na dvoch kolesách prináša. V rámci 

kampane Do práce na bicykli sa za sledované obdobie každoročne 

vyhodnocovali najlepší voľnočasoví cyklisti mesta a v meste. 

Na voľnočasových športuchtivých cyklistov sú zamerané aj iné 

organizácie, ktoré organizujú rodinné cyklistické dni ako napr. 

Családi Könyvklub Dunaszerdahely. 
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Od roku 2020 sa mesto Dunajská Streda v rámci Európskeho týždňa mobility 

zapája do medzinárodnej akcie Svetový deň bez áut. Akciou známou aj pod 

názvom Deň mobility vedenie mesta chce upriamiť pozornosť občanov na 

dôležitosť ekologickej dopravy. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia sú športové 

sprievodné programy a stánky na propagáciu napr. najrozmanitejších druhov 

bicyklov a iných alternatívnych dopravných prostriedkov. 

 

Momentálne prebieha súťaž spoločnosti Lidl s cieľom vyhrať Lidl Čistinku. Jedná sa o mestský park 

tvorený zo štyroch prepojených modulov, ktorej súčasťou sú aj dva moduly vhodné na športovanie: 

prvky pre vonkajší workout na posilňovanie rôznych partií tela a multifunkčné ihrisko 

s basketbalovými košmi, bránkami na futbal aj pre iné loptové hry a priestor pre stolný tenis. 

Zámerom mesta Dunajská Streda je vytvoriť aj novú rozsiahlu oddychovú zónu pre obyvateľov 

transformáciou bývalej motokárovej dráhy na Malodvorníckej ulici a priľahlého územia. 

Momentálne prebieha fáza projektovej architektonicko-krajinárskej súťaže návrhov pod názvom 

Mestský park - Városliget Dunajská Streda. 

Aktuálne umelá ľadová plocha v meste je bez prekrytia, na realizáciu zimných športov môže slúžiť 

len v najchladnejších mesiacoch roka. Poslanci Trnavského samosprávneho kraja začiatkom roka 

2022 rozhodli o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu mesta Dunajská 

Streda, ktorá požiadala o dotáciu z Fondu na podporu športu na prekrytie mestskej ľadovej plochy.  

V súťaži zameranej na vytvorenie športového ihriska spoločnosti Kaufland začiatkom r. 2022 mesto 

nebolo úspešné. 

Na území mesta hádzanárske kluby patrili a patria medzi najúspešnejšie kluby na Slovensku. 

Aktuálna športová hala rozmerovo nevyhovuje potrebám športových klubov mesta (problémom je 

nájsť voľné tréningové priestory, voľné tréningové hodiny pre všetky miestne športové kluby, voľné 

termíny na zápasy atď.).Výstavba novej multifunkčnej športovej haly je vo fáze administratívneho 

povoľovania, vo fáze vybavovania stavebného povolenia. 

Prebieha rekonštrukcia a obnovenie športového ihriska na sídlisku Východ (na Nám. priateľstva). 

Vyznačenie ďalších cyklotrás na území mesta sú vo fáze vybavovania napr. na Povodskej ceste od 

Hlavnej ulice popri firme Metrans, na prepojovacej komunikácii medzi Športovou ulicou a 

Malodvorníckou cestou,  resp. uskutočnené, napr. na Czibókovej ulici či na ulici Gyulu Szabóa.  
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Pre dospelých občanov so zdravotným postihnutím v meste absentujú podmienky na ich realizáciu sa 

v tej ktorej športovej činnosti. Momentálne na ihrisku pri autobusovej stanici prebieha vytvorenie 

detského ihriska vo výmere 140 m2 s hracími prvkami pre telesne postihnuté deti.  

 

FC DAC 1904 v septembri 2022 kompletne vymenila hraciu futbalovú plochu. Z tejto príležitosti 

usporiadala pre základné školy Futbalový memoriál Istvána Takácsa a športovisko sprístupnilo 

zdarma aj pre verejnosť. 

V akadémii FC DAC 1904, MOL Football Academy, na Viedenskej ceste pribudli v období rokov 

2020 až 2022 dve nové umelé ihriská s mantinelmi a takisto outdoor fitnes prvky. V areáli bol 

vybudovaný aj nový fitness s najmodernejšími prvkami, ktorý bol odovzdaný na jar 2022. Okrem 

futbalistov a futbalistiek miestnej akadémie využívajú fitness aj hádzanárky HC DAC.  

MOL Akadémia je každoročne dejiskom medzinárodného futbalového turnaja MOL Kukkonia Cup 

pre kategóriu U19, na ktorom sa pravidelne zúčastňujú kluby zo šiestich krajín strednej Európy 

(Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Česko, Srbsko, Rumunsko).  

Miestny futbalový klub FC DAC 1904 organizuje každoročne aj memoriál Zsolta Érseka pre 

kategóriu starších žiakov. V spolupráci s o.z. Kukkonia spustil klub tzv. Kukkonia ligu pre družstvá 

mladších žiakov z celého okresu. Vyvrcholením sezóny bol Kukkonia liga športový deň 1. mája 

2022 v MOL Akadémii za účasti takmer dvetisíc detí a rodičov z okresu.  

 

4. Transparentné poskytovanie finančných prostriedkov pre oblasť športu, efektívna 

podpora subjektov v oblasti športu v závislosti od dosiahnutých výsledkov. Podpora 

športových aktivít s cieľovou skupinou zdravotne postihnutých, mentálne postihnutých, 

resp. zdravotne a mentálne postihnutých. Efektívna podpora subjektov v oblasti športu 

v závislosti od dosiahnutých výsledkov. 

 

Mesto podporuje množstvo projektov športu realizovaných na území mesta v rámci programu 

Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných 

účelov. Mesto prostredníctvom dotácií zo svojho rozpočtu podporuje aktivity subjektov zameraných 

na telovýchovu a šport, ktoré sú pre obyvateľov mesta atraktívne a podnetné. Sústreďuje sa na 

projekty, ktoré majú prínos pre čo najširší okruh obyvateľov a podporujú dostupnosť možnosti pre 

športové vyžitie a iné pohybové aktivity.  

 

Postavenie a finančné ohodnotenie učiteľov telesnej výchovy je vo všeobecnosti nedostatočné. V 

prípade učiteľov telesnej výchovy ide aj o finančné ohodnotenie aktivít, ktoré robia mimo 

vyučovacieho procesu pri príprave a účasti žiakov na rôznych športových 

súťažiach v škole. Toto môže mať značný vplyv na znížený záujem o túto odbornosť, čoho 

následkom v konečnom dôsledku môže byť aj znížená kvalita výučby telesnej výchovy na školách.  

 

Tradične organizované mestské podujatie Slávnostné odovzdávanie ocenení Športovec roka spája 

športovcov reprezentujúcich rôzne druhy športu - dáva im priestor lepšie sa navzájom spoznať, 

otvára nové možnosti nadviazania vzájomnej komunikácie, spolupráce. Podujatie si kladie za cieľ 

propagáciu zdravého životného štýlu, športu a v neposlednom rade má za cieľ dopomôcť k 
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prehlbovaniu kolegiálnych vzťahov medzi jednotlivými klubmi. Ocenenie športovcov za rok 2019 sa 

uskutočnilo 21.9.2020, za rok 2020 dňa 13.9.2021 a za rok 2021 dňa 23.5.2022. Zoznam ocenených 

športovcov podľa jednotlivých kategórií sa nachádza v Prílohe č. 1. 

 

V prílohe č. 2 sú uvedené projekty so športového zamerania, ktoré sa uskutočnili s finančnou 

podporou mesta.  

 

5. Cielená a systematická propagácia a transparentné poskytovanie informácií z oblasti 

športu v meste Dunajská Streda.  

 

Najzásadnejším nástrojom na propagáciu a úspešnosť je medializácia a v športe to platí dvojnásobne. 

Mesto Dunajská Streda prostredníctvom portálov dunstreda.sk, dunaszerdahelyi.sk a 

dunajskostredsky.sk umožňuje propagáciu subjektov, ktoré sú zamerané na telesnú kultúru, šport a 

zdravý životný štýl prostredníctvom zverejnenia informácií o športovom dianí.  

Zverejňovanie informácií o športových podujatiach, o úspechoch a úspešných športovcov, 

o možnostiach športového vyžitia a informácie o športových dianiach v meste sprostredkujú aj 

portály ma7.sk, sporthataroknelkul.hu, parameter.sk a iné.   

 

6. Prostredníctvom športových aktivít pôsobiť preventívne voči sociálno-patologickým 

javom u detí a mládeže so zameraním na zníženie rizika vzniku drogových závislostí. 

Zapájať mládež do aktívnych foriem využitia voľného času prostredníctvom 

športových krúžkov  

 

Obavy súvisiace so šírením vírusu viedli k oficiálnym rozhodnutiam o zrušení alebo odložení 

športových podujatí a súťaží na celom svete. Športové aktivity na všetkých úrovniach a normálne 

fungovanie športových organizácií a klubov boli do začiatku roka 2022 obmedzené, prerušené alebo 

zastavené. 

 

Voľnočasové záujmové športové činnosti pre deti a mládež už prebiehajú na pravidelnej báze 

v záujmových krúžkoch, školských športových kluboch, ale aj v školských zariadeniach ako sú 

centrá voľného času.  

Šport pre občanov je využívanie ich voľného času športovou aktivitou - individuálne alebo 

kolektívne. Hlavným dôvodom športovania je psychická a fyzická relaxácia, telesná (športová) 

zdatnosť, obnovenie síl a zdravia. Formy športového vyžitia, ktoré patria medzi najčastejšie sú najmä 

fitnes, beh, joga, aerobik, plávanie, turistika, cyklistika, bojové umenia, kondičné tréningy, športové 

a pohybové hry, ale aj chôdza a menej tradičné športy. Jednou z úloh, ktorú plní šport pre všetkých je 

prevencia pred rôznymi negatívnymi vplyvmi súčasnej doby a má význam aj z hľadiska 

spoločenského (pomáha nadväzovať nové priateľstvá a tvoriť nové kolektívy s rovnakými 

záujmami).  

 

Dunajskostredským športovým klubom a združeniam je ponúknutá možnosť zúčastniť sa na podujatí 

WANNADO® festival športu 2022 v Dunajskej Strede, ktoré v spolupráci s mestom Dunajská 

Streda a TTSK organizuje WANNADO® Slovensko 03.09.2022. Zároveň boli predstavitelia 

športových klubov a združení pozvaní na osobné stretnutie k pripravovanému podujatiu dňa 
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24.05.2022. Športový festival Wannado® ponúka prezentovať športy tak, aby si ich mohli deti, 

hľadajúce ten správny šport, spolu s rodičmi, vyskúšať prostredníctvom športovcov, trénerov, 

výživových a tréningových poradcov. Realizácia projektu skončila úspešným finále 3. septembra 

2022.  

Podujatia WANNADO® festival športu 2022 v Dunajskej Strede sa zúčastnili nasledovné kluby 

a združenia: Klub akrobatického rokenrolu Športujsnami (akrobatický rokenrol), Strenght Academy 

(Kettlebell), Seishin Karate Klub Dunajská Streda (Shinkyokushin Karate), Kobukrav občianske 

združenie (sebaobrana pre všetky vekové kategórie), o.z. Tréningová Skupina Dunajská Streda 

(Športové aktivity - Spartan OCR prekážkové behy, Pohybové aktivity pre deti a dospelých, 

Workout cvičenia, Bežecké tréningy a súťaže), Karate Klub IPPON Dunajská Streda, o.z. (Karate), 

Modelársky klub Dunajská Streda (modelárstvo), Atletický športový klub Megy Sport Dunajská 

Streda (atletika), DAC futbalový klub a MOL akadémia (futbal) a HC DAC (ženský hádzanársky 

šport). 

 

 

7. Vytvorenie siene slávy najúspešnejších športovcov Hornej zeme 

Nezrealizované. 

Príloha č. 1 

Zoznam ocenených podujatia Športovec roka mesta Dunajská Streda 

 

Športovec roka 2019 / Év sportolója 2019 

Galavečer odovzdávania ocenení:  21. septembra 2020  

Díjátadó gálest: 2020. szeptember 21. 

Kategória: mládež do 15 rokov / ifjúság 15 éves korig 

1. Hegedűs Réka Zápasnícky klub Dunajská Streda 

2 Renáta Vodnyánszká  Megy Sport Dunajská Streda 

3.  Marek Bazsó Zápasnícky klub Dunajská Streda 

Kategória: mládež 15-20 / ifjúság 15-20 

1. Csorgő Tamás  Zápasnícky klub Dunajská Streda  

2. Kósa Tamás Športové gymnázium DAC 

3. Anna Polláková Zápasnícky klub Dunajská Streda 

Kategória: jednotlivec-dospelý / egyéni - felnőtt 

1. Hakszer Balázs Zápasnícky klub Dunajská Streda  

2. Juhász Mária Zápasnícky klub Dunajská Streda  

3. Nyáry Richard Sportfanatic 

Kategória: družstvo / csapat 

1. FC DAC 1904, A-družstvo 

2. Zápasnícky klub Dunajská Streda / Birkózó klub Dunaszerdahely 

3. HC DAC Dunajská Streda 

Kategória: tréner / edző 

1. Gaál Attila Zápasnícky klub Dunajská Streda  

2. Prikler Szilvia HC DAC Dunajská Streda  

3. Renáta Medgyesová Megy Sport Dunajská Streda 
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Športovec roka 2020 / Év sportolója 2020 

Galavečer odovzdávania ocenení:  13. septembra 2021  

Díjátadó gálest: 2021. szeptember 13. 

Kategória: mládež do 15 rokov / ifjúság 15 éves korig 

1. Hegedűs Attila Zápasnícky klub Dunajská Streda 

2 Bodó Barnabás Zápasnícky klub Dunajská Streda 

Kategória: mládež 15-20 / ifjúság 15-20 

1. Renáta Vodnyánszká Megy Sport Dunajská Streda 

2. Csorgő Tamás  Zápasnícky klub Dunajská Streda  

3. Bacsfai Réka Zápasnícky klub Dunajská Streda 

Kategória: jednotlivec-dospelý / egyéni - felnőtt 

1. Kalmár Zsolt FC DAC 1904  

2. Hakszer Balázs Zápasnícky klub Dunajská Streda  

3. Gányovics Balázs Zápasnícky klub Dunajská Streda 

Kategória: družstvo / csapat 

1. FC DAC 1904 

2. Megy Sport Dunajská Streda 

3. Klub akrobatického rokenrolu Športujsnami 

Kategória: tréner / edző 

1. Renáta Medgyesová Megy Sport Dunajská Streda 

2. Gaál Attila Zápasnícky klub Dunajská Streda 

 

 

 

Športovec roka 2021  / Év sportolója 2021 

Galavečer odovzdávania ocenení: 23. mája 2022 

Díjátadó gálest: 2022. május 23. 

Kategória: mládež do 15 rokov / ifjúság 15 éves korig 

1. Hegedűs Attila Zápasnícky klub Dunajská Streda 

2 Bodó Barnabás Zápasnícky klub Dunajská Streda 

3.  Berill Bondoa Klub akrobatického rokenrolu Športujsnami 

Kategória: mládež 15-20 / ifjúság 15-20 

1. Hegedűs Réka Zápasnícky klub Dunajská Streda 

2. Csorgő Tamás  Zápasnícky klub Dunajská Streda 

3. Renáta Vodnyánszká Megy Sport Dunajská Streda 

Kategória: jednotlivec-dospelý / egyéni - felnőtt 

1. Anna Polláková Zápasnícky klub Dunajská Streda  

2. Hakszer Balázs Zápasnícky klub Dunajská Streda  

3. Csiba Tibor Karate Klub IPPON Dunajská Streda 
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Kategória: družstvo / csapat 

1. Zápasnícky klub Dunajská Streda / Birkózó klub Dunaszerdahely 

2. Megy Sport Dunajská Streda 

3. Sportfanatic váltója 

Kategória: tréner / edző 

1. Vajas József Zápasnícky klub Dunajská Streda  

2. Renáta Vargová Medgyesová Megy Sport Dunajská Streda 

3. Peter Šandal  STT Euromilk Dunajská Streda  

 

 

 

 

 

Príloha č. 2  

Podpora športových voľnočasových aktivít a podujatí  

 

Kalendárny rok 2020 

Žiadateľ Názov projektu Dotácia 

Centrum voľného času Športové voľnočasové aktivity v centre voľného 

času v roku 2020 

13000,-€ 

Megy Sport sro Príprava mládeže na atletické podujatia doma i 

v zahraničí – celoročná činnosť klubu 

3000,-€ 

Karate klub IPPON Šírenie umenia karate, rozvoj pohybových 

schopností detí a mládeže 

4000,-€ 

Seishin Karate Klub Dunajská 

Streda, OZ 

Mozgással a fiatalokért, az egészségért – 

Pohybom pre mládež, pre zdravie 

4000,-€ 

Stredisko stolného tenisu SST 

EUROMILK,  

Celoročná činnosť klubu – A klub egész éves 

fenntartása 

4000,-€ 

Florbalový klub RUMBA DS Florbal 2020 / Floorball 2020 2000,-€ 

Klub akr.rock’n‘rollu – 

ŠPORTUJSNAMI  

Celoročná tréningová a súťažná činnosť detí a 

mládeže v klube akrobatického rock and rollu 

1000,-€ 

Športový klub DAC Podpora a propagácia mužskej a žiackej 

hádzanej v meste a okolí 

4500,-€ 

Dobrovoľný hasičský zbor 

Malé Blahovo 

Zabezpečenie zásahových odevov aj s 

potrebnými doplnkami a slávnostných 

uniforiem 

500,-€ 

Kobukrav OZ Boj proti šikanovaniu detí / A gyermekkínzás 

elleni küzdelem! 

400,-€ 

OZ Tréningová skupina DS Športová príprava a výchova detí a dospelých 300,-€ 

Športové gymnázium DAC, 

OZ, športový klub 

Podpora mladých talentov – Fiatal tehetségek 

támogatása – Kósa Tomáš 

1000,-€ 
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Slovenská asociácia silových 

atlétov – SASAT 

MAS Wrestling Europa Kupa, MAS Wrestling 

Európsky pohár 

300,-€ 

CORNISLAND DARTS 

CLUB, OZ 

Cornisland Darts Club – CDC – propagácia 

šípkarského športu 

200,-€ 

Trinitas Sport Club Trinitas Sport Club – Podpora športu 350,-€ 

BK DSG Dunajská Streda, OZ Basketbalom pre Dunajskú Stredu 500,-€ 

Maloblahovský tenisový klub 

MBTK, OZ 

Športová príprava mladých tenistov 2000,-€ 

ZO SZ telesne postihnutých 

č.47 Dunajská Streda, OZ 

Športový deň členov ZO SZTP č. 47 Dunajská 

Streda 

500,-€ 

Modelársky klub Dunajská 

Streda – MK Dunajská Streda, 

OZ 

Celoročná činnosť klubu a účasť na 

podujatiach, 6.ročník medzinárodnej súťaže 

historických modelov SAM 2020 Dunajská 

Streda, 15.ročník Letecko-modelárskeho dňa 

Pohoda Air-Show Dunajská Streda 2020, 3. 

ročník modelárskej výstavy, Šarkaniáda 2020 

1000,-€ 

Športový klub Strongman 

Club OZ 

Visegrádi kupa – Erőemberek versenye / 

Višehradský pohár – Súťaž silných mužov 

300,-€ 

Klub turistov RODINA DS Žitnoostrovský pochod- Csallóközi gyalogtúra 250,-€ 

Šachový klub Dunajská Streda

  

Účasť v šachovej extralige družstiev a 

celoročná činnosť klubu 

3250,-€ 

Zápasnícky klub DS Rozvoj olympijského športu zápasenia  v meste  

Dunajská Streda 

14000,-€ 

HC DAC Dunajská Streda   Na podporu a zabezpečenie činnosti 

mládežníckych kategórií a udržiavanie a rozvoj 

ženskej hádzanej v meste Dunajská Streda 

31000,-€ 

Merkúr, n.f. Ocenenie Športovec roka mesta Dunajská 

Streda / Dunaszerdahely város Év Sportolója 

Díj 

2300,-€ 

Galop - Vágta Zabezpečenie účasti mesta Dunajská Streda na 

podujatí „Nemzeti vágta“ v Budapešti za rok 

2020 konaného dňa 9., 10., 11. 10. 2020 

2500,-€ 

 

Súkromné centrum voľného 

času 

Podpora zdravého využívania voľného času 

formou krúžkových činností a organizovanie 

športových turnajov a súťaží 

3500 

neuskutočnen

ý projekt 

YBS – Domonkos Roland Projekt: YBS Focikupa – Futbalový pohár YBS 500,-€ 

neuskutočnen

ý projekt 
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ZŠ Kodálya – Floorball verseny 2020 – Florbalový turnaj 

2020 

200,-€  

neuskutočnen

ý projekt 

OZ Kondé Miklós A DS pedagógusok EB győzelmének 25. 

évfordulója / 25. výročie víťazstva 

dunajskostredských pedagógov na ME 

200 ,-€ 

neuskutočnen

ý projekt 

Šachový klub DS Účasť na Európskom pohári klubov družstiev v 

šachu 

1500,-€ 

neuskutočnen

ý projekt 

Peter Bodó, 0911363007 XII. Silvestrovský halový turnaj pre mládež a 

deti 

100,-€ 

neuskutočnen

ý projekt 

Klub rekreačnej TV a športu 

Dunajská Streda OZ 

Športové aktivity pre deti predškolského veku a 

žiakov základných škôl v Dunajskej Strede 

300,-€ 

neuskutočnen

ý projekt 

BARA pohostinstvo Medzinárodný futbalový turnaj „starých 

pánov“. „Csicsó kupa“, XIV.ročník“ 

100,-€ 

neuskutočnen

ý projekt 

Zápasnícky klub DS IX. Žitnoostrovský pohár- medzinár.turnaj v 

zápasení voľným štýlom. IX. Csallókozi kupa-

nemzetkozi szabadfogású birkózó verseny 

2500,-€ 

neuskutočnen

ý projekt 

SPORTFANATIC, oz Projekt: „OCEAN’s SEVEN-preplavba kanálu 

NORTH CHANNEL medzi Írskom a 

Škótskom“ 

2400,-€ 

neuskutočnen

ý projekt 

ZO DS OZ FEFOSZ Sportový deň, Csallóközi kupa 300,-€ 

neuskutočnen

ý projekt 

Rodičia škole a deťom Florbalový turnaj Vámbéry 300,-€ 

neuskutočnen

ý projekt 

 

 

Kalendárny rok 2021 

Žiadateľ Názov projektu Dotácia 

Stredisko stolného 

tenisu SST 

Euromilk DS 

Príprava na činnosť klubu 4125,-€ 

Megy Sport s.r.o. Príprava detí a mládeže na medzinárodné a domáce 

športové podujatia ako sú majstrovstvá Európy, 

majstrovstvá sveta 

4167,-€ 
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Seishin Karate 

Klub Dunajská 

Streda 

S pohybom pre mladých ľudí a pre zdravie - Mozgással a 

fiatalokért, és az egészségért 

3009,-€ 

Kobukrav Reštart detí po karanténe 392,-€ 

Základná 

organizácia 

Slovenského zväzu 

telesne 

postihnutých č. 47 

Dunajská Streda 

Sociálna rehabilitácia Hokovce 1846,-€ 

Merkúr, n.f. Slávnostné odovzdávanie ocenení Športovec roka 2020 2200,-€ 

Šachový klub 

Dunajská Streda 

Príprava na účasť na majstrovských súťažiach na 

Slovensku a v zahraničí 

10000,-€ 

CSALLÓKŐZI 

MARATHON 

CLUB ŽITNÝ 

OSTROV 

Behaj s nami 2042,-€ 

(vrátených 

600,-€) 

Karate klub IPPON 

Dunajská Streda, o. 

z. 

Podpora súťažných aktivít klubu v roku 2021. Príprava a 

účasť pretekárov na súťažiach organizovaných na 

Slovensku aj v zahraničí. Organizácia a realizácia súťaží 

3970,-€ 

Klub rekreačnej 

telesnej výchovy a 

športu Dunajská 

Streda (Klub RTVŠ 

DS) 

Športové aktivity pre deti predškolského veku a 

Základných škôl v Dunajskej Strede 

366,-€ 

Neuskutočnený 

projekt 

Klub turistov 

RODINA Dunajská 

Streda 

Žitnoostrovský pochod - Csallóközi gyalogtúra 250,-€ 

Modelársky klub 

Dunajská Streda- 

MK Dunajská 

Streda 

Príprava na účasť, reprezentáciu na súťažiach a 

majstrovstvách: Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá 

Slovenska, medzinárodné a domáce súťaže. Organizácia 

vlastných súťaží, prehliadok a výstav. 

922,-€ 
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Občianske 

Združenie 

TRÉNINGOVÁ 

SKUPINA 

DUNAJSKÁ 

STREDA 

Športová celoročná príprava a výchova detí a dospelých 

LETNÝ DETSKÝ ŠPORTOVÝ TÁBOR / NYÁRI 

GYEREK 

SPORT TÁBOR 2021 VIANOČNÝ BEH 2021 / 

KARÁCSONYI FUTÁS 2021 ÚČAST ČLENOV NA 

BEŽECKýCH A 

ŠPORTOVýCH PODUJATIACH A SPARTAN 

PREKÁŽKOVÉ BEHY SEZÓNA 2021 

1039,-€ 

Florbalový klub 

Rumba Dunajská 

Streda Rumba 

Dunaszerdahely 

floorball klub 

Florbal 2021 - príprava a účasť na turnajoch klubu, 

Florbalové leto Floorball 2021- a klub versenyeire 

felkészülés, és résztvétel, Floorball nyár 

2355,-€ 

Slovenská 

Asociácia silových 

atlétov 

Mas-Wrestling Európa-kupa 2021 / Európsky pohár v 

Mas-Wrestlingu 2021 

905,-€ 

SPORTFANATIC Expedícia La Manche 2021 2742,-€ 

Športové 

gymnázium DAC, 

občianske 

združenie - Tomáš 

Kósa 

Podpora mladých talentov - Kósa Tomáš - Podpora 

reprezentácie mesta na rôznych medzinárodných 

súťažiach v kyokushin karate, Fiatal tehetségek 

támogatása  

1217,-€ 

Športový klub 

DAC Dunajská 

Streda 

Príprava na účasť na majstrovstvách a súťažiach 

Slovenského zväzu hádzanej 

4939,-€ 

ŠPORTUJSNAMI Tréningová príprava,reprezentácia SR a Dunajskej Stredy 

a účasť na vrcholných súťažiach v rámci série Svetového 

pohára WRRC v akrobatickom rokenrole. Organizácia 

medzinárodnej súťaže Slovenského pohára 

Woodprocessing Cup pod záštitou primátora mesta 

Dunajská Streda  

2392,-€ 

Športový klub 

Strongman Club 

Dunajská Streda 

Visegrádi kupa - Erőemberek versenye 2021 / 

Višehradský pohár - Súťaž silných mužov 2021 

1112,-€ 

Súkromné centrum 

voľného času 

Dunajská Streda 

Podpora zdravého využívania voľného času formou 

krúžkových činností a organizovanie športových turnajov 

a súťaží 

3200,-€ 

(vrátených 

966,48 €) 

Trinitas Sport Club Podpora cestnej cyklistiky a športu v oblasti Žitného 

ostrova 

464,-€ 
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Zápasnícky klub 

Dunajská Streda, o. 

z. 

Rozvoj zápasenia ako olympijského športu v našom 

meste – A birkózás mint olimpiai sportág fejlesztése 

városunkban 

17270,-€ 

Zápasnícky klub 

BHN18, o.z. 

Príprava športovcov klubu na účasť na súťažiach v 

zápasení na Slovensku aj v zahraničí - A klub 

sportolóinak felkészülése és részvétele versenyeken 

Szlovákiában és külföldön 

1295,-€ 

Základná škola 

Zoltána Kodálya s 

VJM, Dunajská 

Streda - Kodály 

Zoltán Alapiskola, 

Dunaszerdahely 

Floorbalový turnaj 2021 - Floorballverseny 2021 470,-€ 

(vrátených 70,-

€) 

SPORTFANATIC OCEAN´S SEVEN - a NORTH CHANNEL átúszása 

Írország és Skócia között/preplavba kanálu NORTH 

CHANNEL medzi Írskom a Škótskom 

2164,-€ 

Maloblahovský 

tenisový klub 

Dunajská Streda 

Prenájom tenisových dvorcov a tenisovej haly 1084,-€ 

Galop - Vágta Účasť na 14. Národnom galope v Budapešti 3.500 ,-€ 

 

 

Kalendárny rok 2022 

 

Žiadateľ Názov projektu Dotácia 

Zápasnícky klub 

BHN18, o. z. 

Zdolajme spoločne koronavírus! - Birkózzuk le közösen a 

koronavírust! 
2236,-€ 

CSALLÓKÖZI 

MARATHON 

CLUB ŽITNÝ 

OSTROV 

Behaj s nami 2267,-€ 

Maloblahovský 

tenisový klub 

Dunajská Streda 

Prenájom tenisových dvorcov a tenisovej haly 1519,-€ 

Športové 

gymnázium DAC 

Usporiadanie medzinárodného futsalového a 

hádzanárskeho turnaja 
1272,-€ 

Trinitas Sport Club 
Podpora cestnej cyklistiky a športu v oblasti Žitného 

ostrova 
680,-€ 

Slovenská 

Asociácia silových 

atlétov 

Európsky pohár v Mas-Wrestlingu 2022 - Mas-Wrestling 

Európa-kupa 2022   
1352,-€ 
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Športový klub 

Strongman Club 

Dunajská Streda 

Vyšehradský pohár - Súťaž silných mužov 2022 - 

Visegrádi kupa - Erőemberek versenye 2022  
1291,-€ 

Súkromné centrum 

voľného času  

Dunajská Streda 

Podpora zdravého využívania voľného času formou 

krúžkových činností a organizovanie športových turnajov a 

súťaží 

2688,-€ 

Tenisový klub 

Dunajská Streda 

Obnova technického zariadenia tenisových dvorcov a 

zriadenie malého tenisového ihriska pre deti 
3095,-€ 

Zápasnícky klub 

Dunajská Streda, o. 

z. 

Rozvoj olympijského športu zápasenia v našom meste – A 

birkózás mint olimpiai sportág fejlesztése városunkban 
20577,-€ 

SPORTFANATIC 
Ocean’s Seven - a Molokai csatorna átúszása /Ocean’s 

Seven - preplavba kanálu Molokai  
4785,-€ 

Stredisko Stolného 

Tenisu Euromilk 

Dunajská Streda 

Dotácia na rozvoj a podporu športu a telesnej kultúry 4797,-€ 

Šachový klub 

Dunajská Streda 
Účasť na Európskom pohári klubov družstiev v šachu.  4044,-€ 

Šachový klub 

Dunajská Streda 

Príprava a účasť na majstrovských súťažiach na Slovensku 

a v zahraničí  
7680,-€ 

Základná škola 

Zoltána Kodálya s 

VJM, Dunajská 

Streda - Kodály 

Zoltán Alapiskola, 

Dunaszerdahely 

Floorbalový turnaj 2022 - Floorballverseny 2022 560,-€ 

Florbalový klub 

Rumba Dunajská 

Streda 

Florbal 2022 - príprava a účasť na turnajoch klubu, 

Florbalové leto- tábory Floorball 2022- a klub versenyeire 

felkészülés, és résztvétel, Floorball nyár táborok 

2729,-€ 

Športový klub 

DAC Dunajská 

Streda 

Príprava na účasť na majstrovstvách a súťažiach 

Slovenského zväzu hádzanej  
4518,-€ 

TRÉNINGOVÁ 

SKUPINA 

DUNAJSKÁ  

STREDA 

Športová celoročná príprava a výchova detí a dospelých, 

Letný detský športový tábor 2022 , Workshop v školách 

prednáška + prax (zdravá výživa , pohybový aparát , 

pohybová terapia ); PostCovid Family Training  ,Company 

Workout Tour , Postcovid syndrom Training+ Workshop, 

Vianočný beh 2022, Účasť členov na bežeckých 

a športových podujatiach 

2153,-€ 

Klub turistov 

Rodina Dunajská 

Streda 

Žitnoostrovský pochod- Csallóközi gyalogtúra 266,-€ 

Seishin Karate S pohybom pre mladých ľudí a pre zdravie - Mozgással a 3274,-€ 
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Klub Dunajská 

Streda 

fiatalokért, és az egészségért 

Základná 

organizácia 

Slovenského zväzu 

telesne 

postihnutých č. 47 

Dunajská Streda 

Sociálna rehabilitácia Hokovce    2744,-€ 

ŠPORTUJSNAMI 

Tréningová príprava mládeže v akrobatickom rokenrole na 

medzinárodné a vrcholné svetové podujatia - Svetový 

pohár, Majstrovstvá Európy. Organizácia Medzinárodných 

Majstrovstiev Slovenska v akrobatickom rokenrole 2022 

3193,-€ 

Karate klub IPPON 

Dunajská Streda, o. 

z. 

Podpora súťažných aktivít klubu v roku 2022. Príprava a 

účasť pretekárov na súťažiach a sústredeniach 

organizovaných na Slovensku aj v zahraničí. 

3995,-€ 

Megy Sport 

Atletická príprava detí a mládeže na svetové a domáce 

podujatia ako sú MS,ME,Majstrovstvá Slovenska a rôzne 

súťaže 

4962,-€ 

Občianske 

združenie ROMA 

PERSPEKTÍVA 

Medzinárodný putovný futbalový pohár Rómov a nerómov 800,-€ 

Športový klub 

TopRunDS, o.z. 

Žiadosť na podporu fungovania športového klubu – 

Támogatási kérelem a sportklub működéséhez 

2000,-€ 

Merkúr, n.f., Slávnostné odovzdávanie ocenení Športovec roka 2021 a 

sprievodný kultúrny program“ 

 

1100,-€ 

Kukkonia Tour de Kukkonia – cyklistické preteky a rodinná 

cyklotúra 

2000,- €,  

BONS Promotion, 

s.r.o. 

Príprava koňa a jazdca na VI. Hornozemský galop (25. 06. 

2022) a Národný galop v Budapešti (1.-2. 10. 2022) / Ló és 

lovas felkészítése a június 25-én megrendezésre kerülő VI. 

Felvidéki Vágtára, és felkészülésük biztosítása az október 

1.-2-i budapesti Nemzeti Vágtára 

3500,-€ 

 


