
Zápisnica 
zo zasadnutia komisie športu a mládeže 

pri MsZ v Starej Ľubovni zo dňa 12.02.2019 
 

 

Prítomní: 
Mgr. Patrik Boďo, JUDr. Rastislav Stašák, Pavel Jeleň, PaedDr. František Solár, MUDr. Peter 

Karaš, Roman Šipoš, Rastislav Repka, PaedDr.Štefan Joštiak 

 

Neprítomní:  
- 

Program:   
Program: 

1. Otvorenie 

2. Plán práce komisie na rok 2019 

3. Posúdenie žiadostí o dotácie na rok 2019 

4. Informácia o príprave slávnostného oceňovania najúspešnejších športovcov za rok 2018 

5. Rôzne 

6. Diskusia  

7. Záver                                                                                                 

K bodu č. 1 

Zasadnutie otvoril predseda komisie Mgr. Patrik Boďo, ktorý prítomných privítal, 

a vyjadril presvedčenie že komisia bude pracovať konštruktívne a podarí sa jej vypracovať 

koncepciu rozvoja športu v meste Stará Ľubovňa.  

       K bodu č. 2 

            Roman Šipoš navrhol úpravu formy plánu práce komisie oproti plánu práce za rok 

2018. 

            JUDr. Stašák navrhol doplniť plán práce komisie o fyzickú kontrolu stavu športovísk 

na území mesta členmi komisie v jarných mesiacoch. 

            Pavel Jeleň podporil myšlienku o fyzickej kontrolu stavu športovísk, doplnil nutnosť 

vedieť kto je správcom ktorého športoviska. 

            K bodu č. 3 

           Rastislav Repka navrhol aby sa pri prideľovaní  dotácií na rok 2019 vychádzalo z roku 

2018 z toho dôvodu, že súčasná komisia nemala čas vytvoriť nové kritériá, ktoré by boli včas 



zverejnené. Je potrebné vytvoriť bodovací systém nových kritérií, ktoré by odrážali potreby 

všetkých športových klubov. Termín najneskôr do októbra 2019. 

       PaedDr. Solár a Pavel Jeleň vyjadril potrebu oceňovať výnimočné športové úspechy za 

kalendárny rok mimo vahlasovania najúspešnejších športovcov. 

       JUDr. Stašák upozornil na potrebu relevantných podkladov pri tvorbe kritérií 

prerozdeľovania dotácií. 

       Roman Šipoš popvažuje za dôležité predložiť vyhodnotenie použitia predchádzajúcich 

dotácií. 

       PaedDr. Solár upozornil, že príprava podkladov ku kritériám na pridelenie dotácií musí 
byť hotová na budúci týždeň. 
 
Uznesenie k bodu 3: 

A.  

Komisia športu a mládeže vypracuje kritériá na prideľovanie dotácií na rok 2019. Komisia 

schvaľuje postup prideľovania dotácií zohľadňujúc kritériá z predchádzajúceho obdobia. 

Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 8 

Počet prítomných členov komisie: 8 

Hlasovali za uznesenie:  Mgr. Patrik Boďo, JUDr. Rastislav Stašák, Pavel Jeleň, PaedDr. 

                                        František Solár, MUDr. Peter Karaš, Roman Šipoš, Rastislav Repka, 

                                        PaedDr.Štefan Joštiak 

Zdržali sa hlasovania:     Roman Šipoš 

B. 

Komisia športu a mládeže začne pracovať na kriteriách na budúce dotačné obdobia a to tak, 

aby dotácie na rok 2020 boli prideľované podľa novoprijatých kritérií. 

Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 8 

Počet prítomných členov komisie: 8 

Hlasovali za uznesenie:  Mgr. Patrik Boďo, JUDr. Rastislav Stašák, Pavel Jeleň, PaedDr. 

                                        František Solár, MUDr. Peter Karaš, Roman Šipoš, Rastislav Repka, 

                                        Roman Šipoš, PaedDr.Štefan Joštiak 

 
K bodu č. 4 

       PaedDr. Joštiak oboznámil prítomných s prípravou slávnostného vyhodnotenia 

Najúspešnejších športovcov mesta Stará Ľubovňa v oblasti športu za rok 2018, ktoré sa 



uskutoční V Kina Tatra 01.03.2019 o 18.00 h. 

Uznesenie k bodu 4: 
Komisia športu a mládeže berie na vedomie informáciu o príprave slávnostného oceňovania 

Najúspešnejších športovcov mesta Stará Ľubovňa za rok 2018. 

Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 8 

Počet prítomných členov komisie: 8 

Hlasovali za uznesenie:  Mgr. Patrik Boďo, JUDr. Rastislav Stašák, Pavel Jeleň, PaedDr. 

                                        František Solár, MUDr. Peter Karaš, Roman Šipoš, Rastislav Repka, 

                                        Roman Šipoš, PaedDr.Štefan Joštiak 
 

 
              K bodu č. 5 

            Roman Šipoš oznámil, že sa vzdáva odmeny za účasť na komisiách z osobných 

dôvodov. 

 

              K bodu č. 7 

         Zasadnutie komisie ukončil a prítomným sa za účasť poďakoval predseda komisie Mgr. 

Patrik Boďo.      

 
V Starej Ľubovni dňa 12. 02.2019 
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                Mgr. Patrik Boďo 

                predseda komisie 


