
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie športu a mládeže 

pri MsZ v Starej Ľubovni zo dňa 10.10.2018 

 
 

Prítomní: 

Ing. Pavol Gurega, Patrik Boďo, Miroslav Furtkevič, Mgr. Štefan Matoľák, Jozef Krajger, 

PaedDr. František Solár, PaedDr.Štefan Joštiak 

 

Neprítomní:  

Ing. Peter Sokol, František Vorobeľ, Mgr. Roman Petriľák. 

Program:   

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Návrh zmeny VZN č. 44. 

3. Návrhy na mimoriadnu dotáciu. 

4. Zhodnotenie činnosti komisie za obdobie 2014 - 2018. 

5. Rôzne. 

6. Diskusia. 

7. Záver.                                                                                                 

K bodu č. 1 

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

oboznámil s programom zasadnutia komisie. Prítomní členovia komisie súhlasili 

s predloženým programom zasadnutia.  

       K bodu č. 2 

           Predseda komisie Ing. Pavol Gurega navrhol aby bola vo VZN č. 44 kompetencia 

mestskej rady percentuálne rozdelenie športov na individuálne a kolektívne. Patrik Boďo 

vyjadril nesúhlas s týmto návrhom so zdôvodnením, že členovia komisie sú dostatočne 

fundovaní a majú dostatok informácií o jednotlivých športoch, takže najkvalifikovanejšie 

môžu zhodnotiť potreby jednotlivých športových subjektov.  Rovnaký názor zdieľali aj 

Miroslav Furtkevič a Mgr. Štefan Matoľák. PaedDr. Solár vyjadril sklamanie z toho, že počas 

štyroch rokov existencie komisia nevypracovala kritériá, s ktorými by sa stotožnili všetky 

športové kluby. PaedDr. Joštiak navrhol, aby sa nerobili zmeny vo VZN č. 44, ale prijalo sa 

odporúčanie o percentuálnom rozdelení pre ďalšiu komisiu, ktorá bude kreovaná po 

komunálnych voľbách. Uviedol, že je potrebné prijať koncepciu rozvoja športu, ktorá by jasne 

definovala, komu budú určené dotácie. Masovému športu, mládežníckemu športu, súťažiam 

dospelých, alebo navrhnúť ich percentuálny pomer. 

 



            K bodu č. 3 

            Komisia sa oboznámila so žiadosťami o mimoriadne dotácie športových klubov MFK 

a VKM.  Mgr. Matoľák bol proti prideľovaniu ďalších dotácií, pretože financie na šport pre 

rok 2018 boli rozdelené v 1. etape a voči ostatným klubom by to nebolo spravodlivé. Miroslav 

Furtkevič navrhol posunúť žiadosti do MsZ. 

K bodu č. 4 

            Predseda komisie Ing. Pavol Gurega poďakoval členom komisie za spoluprácu v čase 

fungovania komisie v rokoch 2014 - 2018.  

  K bodu č. 5 

 

            PaedDr. Joštiak a PaedDr. Solár oboznámil prítomných s priebehom podujatia Beh za 

zdravé mesto 2018  a Partnerstva 2018. Vyjadrili spokojnosť  s úrovňou, ako aj s pozitívnymi 

ohlasmi na obidve organizované  podujatia. 

            Miroslav Furtkevič informoval o prípravách Turnaja za oslobodenia mesta, ktorý sa 

bude konať 19.1.2019 v Mestskej športovej hale. PaedDr. František Solár informoval 

o potrebe zjednotenia športov v rámci podujatí Partnersto pre všetký zúčastnené mestá. 

Ing. Pavol Gurega navrhol oceniť Cenou mesta Jána Broneka za celoživotný prínos o rozvoj 

basketbalu v meste.             

              Zasadnutie komisie ukončil a prítomným za účasť poďakovaj predseda komisie Ing. 

Pavol Gurega. 

 

 

 U Z N E S E N I E 

zo zasadnutia komisie  športu a mládeže 

pri MsZ  v Starej Ľubovni zo dňa 10.10.2018 

___________________________________________________________________________                                                                     

 

1. Komisia odporúča MsZ prerokovať a schváliť mimoriadnu dotáciu pre VKM a MFK . 

 

Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 10 

Počet prítomných členov komisie: 7 

Hlasovali za uznesenie:  5 

Zdržali sa hlasovania: 2 

 

2. Komisia odporúča nasledujúcej komisi pokračovať v línii prideľovania dotácií percentuálne 

na kolektíne a individuálne športy s tým, aby spracovala kritéria tak, aby boli porovnateľné 

pre všetky športy. 

 

Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 10 

Počet prítomných členov komisie: 7 

Hlasovali za uznesenie:  7 



3.  Komisia odporúča nasledujúcej komisi vypracovať koncepciu rozvoja športu v meste Stará 

Ľubovňa na obdobie 10 rokov. 

 

Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 10 

Počet prítomných členov komisie: 7 

Hlasovali za uznesenie:  7 

 

4. Berie na vedomie informáciu o realizácií podujatí Beh za zdravé mesto 2018 a Partnerstvo 

2018. 

 

Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 10 

Počet prítomných členov komisie: 7 

Hlasovali za uznesenie:  7 

 

V Starej Ľubovni dňa 10. 10.2018 

 

 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                Ing. Pavol Gurega 

                predseda komisie 


