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Határon átnyúló együttműködés a röplabda sportág jegyében 2020 november elsejével kezdetét vette a VK Spartak 

UJS Komárom és az EDRA „A Röplabda sportág határokat megmozgató közösségteremtő ereje „ (Röplabda) elnevezésű 

együttműködés-projektje. A projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program (www.skhu.eu) 

keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg 

2021 szeptemer 30-ig. 

 

A projekt elsődleges célja a VK Spartak UJS Komárno és az Észak-Dunántúli röplabda Akadémia (EDRA) által, az 

alapiskolák alsós tagozatai számára létrejövő röplabda bajnokság (MOK) közös megszervezése, melynek egyik fő célja 

az utánpótlás képzés. A két sportklub eseményeinek megszervezése, megteremti a két városban működő röplabda 

klubbok együttműködését, lehetőséget teremtve a kölcsönös minőségi fejlődéshez, továbbá a tapasztalatok 

megosztásához. Az eseményhez csatlakoznak a csallóközi valamint az Észak-komáromi alapiskolák diákjai, ezzel is 

vonzóbbá és elérhetőbbé téve a határon átnyúló együttműködést. 

 

A projekt  részeként egy szakmai- és egy sajtótájékoztató is megrendezésre került 2021. augusztus 27-én, ahol az 

előadók különböző témákat boncolgattak. A Selye János Egyetem konferenciatermében több hallgató is részt vett az 

előadásokon. A konferenciát a klub elnöke, Ing. Ferencz László nyitotta meg, majd elsőként Tihanyi Krisztinát 

hallgathatta meg a közönség, aki a Bosu labdákról tartott előadást, a Bosu Hungary Kft. képviseletében. Ing. Štefan 

Hank, korábbi nemzetközi játékvezető a röplabda mérkőzéseken hozott döntésekről beszélt a mai világban. Ezt követte 

Robin Pělucha, a komáromi extraligás csapat vezetőedzőjének előadása, aki a csapatvezetésről beszélt a versenyeken. 

Végül Emanuel Kohút, a szlovák röplabda ikonja, a volt szlovák válogatott szövetségi kapitánya. 

 

Az egész projekt a VK Spartak UJS Komárom röplabda klub égisze alatt valósul meg, akik Szlovákia jelenlegi bajnokai 

férfi kategóriában, és az első szlovák csapat, amely a rangos Bajnokok Ligájában is megmérettetheti magát. A Mini 

Open for Kids - röplabda bajnokság egy egyedülálló projekt amelynek nincs párja egész Szlovákiában. 

Eddig már három évfolyama valósult meg ennek a bajnokságnak, amelybe 14 alapiskola vett részt a komáromi járásból. 

A 2020-as világjárvány után ki kellett hagynunk a bajnokság megrendezését, de 2021 augusztus 28-án újból 

megrendezésre került, a Partner részvételével együtt. 

 

A cél az, hogy a gyermekek a járvány után ismét mozogjanak, és megszeressék a sport, különösen a röplabdát. Az 

elmúlt három évben nagyon sikeres volt MOK bajnokságnak és egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Ebben az 

évben, vagyis a 2021/2022-es tanévben 16-20 alapiskolát vontunk be ebbe a projektbe, így több mint 100 gyermek 

vesz részt a bajnokságban. 
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A klub edzői és tagjai is részt vesznek ebben a projektben, tehát biztosan a legjobbaktól tanulhatnak a gyerekek, ez 

nem is kétséges. 

 

A rendezvény az egyedisége miatt is különleges. Szlovákiában még eddig sehol sem szerveztek hosszú távú röplabda 

versenyt, amely alapiskolásokat célozna meg, és amelynek a fővédnöke egy sikeres klub, a Spartak UJS Komárom 

röplabda klub. A minőségi munka tehát 100 %-ban garantált, az edzők és a projektet segítők gondoskodnak a projekt 

és a bajnokság zökkenőmentes lebonyolításáról az egész tanév során. A projekt a komáromi régió alapiskoláit, azaz a 

7-12 éves gyermekeket célozza meg.   

 

Hisszük, hogy a fiatalok a járvány után újra megszeretik a mozgást és a röplabdát, és hamarosan újabb kitűnő 

tehetségek kerülhetnek ki a klubból. Az ilyen nemzetközi projektekben részt vevő klubok nagyszerű munkát végeznek, 

és mi továbbra is szurkolunk nekik ebben! 


