
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie športu a mládeže 

pri MsZ v Starej Ľubovni zo dňa 04.02.2015 

 

Prítomní: 

Ing. Pavol Gurega, MUDr. Štefan Kožuškanič, Patrik Boďo, Miroslav Furtkevič, Mgr. Štefan 

Matoľák, Jozef Krajger, Franišek Vorobeľ, Richard Štefančík, PaedDr. Štefan Joštiak 

Neprítomní:  

PaedDr. František Solár 

 

Program:   

1. Príprava vyhodnotenia  a schvaľovanie návrhov na vyhlásenie najúspešnejších športovcov 

Mesta Stará Ľubovňa za rok 2014.                                               

2. Dotácie na šport v I. etape roku 2015 - návrh kritérií 

3. Rôzne 

4.  Uznesenie, záver 

                                                                                                 

K bodu č. 1 

Zasadnutie otvoril predseda komisie Ing. Pavol Gurega, ktorý prítomných privítal, a 

oboznámil s programom zasadnutia komisie. Členovia komisie súhlasili s predloženým 

programom zasadnutia.  

       K bodu č. 2 

PaedDr. Joštiak informoval o príprave vyhodnotenia najúspešnejších športovcov mesta 

Stará Ľubovňa a oznámil presný termín konania 20.marec 2015. Komisia na základe 

nominácií z klubov schválila ocenenia pre týchto športovcov: 

 

NAJŠPORTOVEC 2014 – kategória jednotlivci 

lng. Andrej Hlinka  ml.- kulturistika seniori 

Majster Slovenska do 180 cm 

Ladislav Korsch - kulturistika seniori 

10. Miesto majstrovstvá sveta do 175 kg 

Erik Štefánik  - kulturistika dorast 

1. Miesto majstrovstvá Slovenska 



Lukáš Neupauer - zápasenie ml.žiaci 

1. Miesto majstrovstvá  Slovenska voĺný štýl 

1. Miesto majstrovstvá Slovenska grécko rímsky zápas 

Dominik Husár - zápasenie kadeti 

1. Miesto majstrovstvá Slovenska voľný štýl 

Kvalifikoval sa na ME a majstrovstvá sveta 

Bc. Roman Vorobeľ - karate seniori 

1.miesto akademické majstrovstvá Slovenska 

Adam Jurák  - karate ml.kadeti 

1.miesto Slovenský pohár, 3.miesto majstrovstvá 

Slovenska 

Christopher Repka - šach 

1.miesto majstrovstvá Slovenska do 16 a do 20r. 

3.miesto majstrovstvá Slovenska muži 

Peter Malachovský - volejbal  

Reprezentant SR, účastník ME, hráč extraligy mužov 

 

Najšportovec 2014 – kategória kolektívy 

VKM Stará Ľubovňa – volejbal kadeti 
4.miesto majstrovstvá Slovenska 

Kadetky team - karate 
2.miesto majstrovstvá Slovenska dorastenky 
3.miesto majstrovstvá Slovenska kadetky 

Dievčatá team - karate (5-7r.) 
1.miesto majstrovstvá Slovenska - kata 
2.miesto majstrovstvá  Slovenska - kumite 

MFK – starší žiaci –futbal 
 

 
NAJŠPORTOVEC 2014 – kategória talent roka 

Samuel Koršňák- zápasenie 

4.miesto majstrovstvá Slovenska – voľný štýl, kadeti 

Gabriela Kormaníková - karate ml. kadetky 

3.miesto majstrovstvá Slovenska kumite, 3.miesto majstrovstvá Slovenska družstiev kumite 

Lukáš Dufala – karate chlapci 



1. Miesto majstrovstvá  Slovenska  

1. Miesto Slovenský pohár 

Sofia Faltičková – Basketbal ml.žiačky 

Natália Kasenčáková – basketbal ml.žiačky 

Simon Bednář - fitnes 

účastník celoslovenských súťaží 

Miroslav Strachan – MFK futbal – ml. žiaci 

Daniel Kormaník  – MFK futbal – ml. žiaci 

Filip Bednarčík – VKM volejbal – žiaci, kadeti 

 

 

ČESTNÉ UZNANIE ZA REPREZENTÁCIU MESTA STARÁ ĽUBOVŇA V OBLASTI 

ŠPORTU 

 

Richard Pomietlo - kulturistika juniori 

2. Miesto majstrovstvá Slovenska do 80 kg 

Radoslav Cabuk - kulturistika seniori 

2. Miesto majstrovstvá Slovenska do 175 cm 

Mária Koval číková - bowling ženy 

3. Miesto na Slovensku v AMF Cup-e 

Adam Vorobeľ - karate seniori 

3.miesto majstrovstvá Slovenska kumite 

3.miesto akademické majstrovstvá Slovenska 

Marek Holík  - karate seniori na 35 rokov 

2.miesto majstrovstvá Slovenska 

Roman Pichnarčík – MTB – prvé miesta v celoslovenských súťažiach 

Pavol Čureja - zápasenie 

3.miesto majstrovstvá Slovenska – voľný štýl, ml.žiaci 

Patrik Plavčan - zápasenie 

2.miesto majstrovstvá Slovenska – voľný štýl, ml.žiaci 

Samuel Bučko - zápasenie 

2.miesto majstrovstvá Slovenska – grécko rímsky zápas, ml.žiaci 

Sarah Krafčíková - Basketbal ml.žiačky 

Natália Kasenčáková – basketbal ml.žiačky 



 

 

TRÉNER ROKA 2014 

Eva Repková, šach 

 

ZASLÚŽILA OSOBNOSŤ STAROĽUBOVNIANSKÉHO ŠPORTU  

MVDr. Vladimír Štefko – In Memoriam 

 

ČESTNÉ UZNANIE ZA ROZVOJ ŠPORTU V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA  

Magdaléna Špesová – dlhoročná trénerka basketbalu 

Jozef Krajger – dlhoročný športový funkcionár a organizátor športových podujatí 

 

K bodu č. 3  

Predseda komisie tmočil zámer zo zastupiteľstva: vypracovať správu o stave športu 

v meste Stará Ľubovňa za rok 2014. Na základe vyhodnotenia zozbieraných údajov na 

budúcom zasadnutí komisie budú stanovené kritériá prideľovania dotácii na šport a navrhnutá 

výška dotácie pre jednotlivé športové subjekty v roku 2015. 

Miroslav Furtkevič sa dotazoval na kľúč organizácie Ľubovnianskych hier a výber 

doprovodu žiakov na medzinárodné športové hry partnerských miest. 

František Vorobeľ vyjadril nesúhlas so spôsobom pridelenia mimoriadnej dotácie 

v decembri minulého roka. 

Komisia športu navrhla body, ktoré budú východiskom správy o stave športu v meste 
Stará Ľubovňa za rok 2014: 

1.       Názov a sídlo subjektu. 

2.       Športové odvetvie. 

3.       Počet súťaží za rok 2014, počet účastníkov  a vekové kategórie,  ktorých ste sa 

zúčastnili: 

a)      Oficiálne súťaže organizované zväzom. 

b)      Ďalšie súťaže,  turnaje a aktivity. 

4.       Náklady na činnosť za rok 2014 spolu, ktoré následne rozpíšte: 

- nájom priestorov,  



- cestovné (aj počet km na oficiálne súťaže),  

- poplatky,  

- štartovné,  

- náklady na výstroj,  

- mzdy trénerov a hráčov, 

- prostriedky zabezpečené vlastnou činnosťou. 

5.       Výsledky, ktoré ste dosiahli v roku 2014 v jednotlivých súťažiach podľa kategórií. 

6.       Problémy a Váš návrh riešení.  

7.       Uveďte údaj o skutočnej potrebe financií na bezproblémový chod klubu, položkovite 

rozpísaný. 

Žiadosť o údaje sa zašlú jednotlivým športovým subjektom a zverení sa na stránke mesta. 
V elektronickej podobe je potrebné zaslať údaje do 28. februára 2015. 

Členovia komisie sa vo všeobecnej diskusii vyjadrili k problematike dotácii a dohodli 

sa k tomuto vrátia na svojom zasadnutí 11.3.2015 o 16:00h. 

K bodu č. 4  

 U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia komisie  športu a mládeže 

pri MsZ  v Starej Ľubovni zo dňa 04.02.2015 
___________________________________________________________________________                                                                    
 

1. Komisia po prerokovaní návrhov jednotlivých športových subjektov schvaľuje 

nominácie na vyhodnotenie najúspešnejších športovcov mesta Stará Ľubovňa za rok 2014 

a berie na vedomie termín konania vyhodnotenia: 20.03.2015 v Dome kultúry.  

2. Komisia doporučuje návrh bodov správy o stave športu v meste Stará Ľubovňa za 

rok 2014. 

Hlasovanie: 
Počet členov komisie: 9 
Počet prítomných členov komisie: 8 
Hlasovali za uznesenie:  8 
 
V Starej Ľubovni dňa 04.02.2015 
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                Ing Pavol Gurega 

                predseda komisie 


