
 
MESTO  STARÁ ĽUBOVŇA 

 
Zápisnica z rokovania komisie športu a mládeže pri MsZ v Starej Ľubovni  

            zo dňa 20.02.2019                                                                                      2/2019 

 
 

Prítomní: 
Mgr. Patrik Boďo, Pavel Jeleň, MUDr. Peter Karaš, Rastislav Repka, PaedDr. František 
Solár, JUDr. Rastislav Stašák, Roman Šipoš, PaedDr. Štefan Joštiak 

Neprítomní:  
- 

Ostatní prítomní: 
PhDr. Ľuboš Tomko, Ing. Aleš Solár, Ing. Jozef Pisarčík  

Prílohy:  
Príloha 1 - Plán práce komisie na rok 2019 
Príloha 2 - Návrh opisu „kritérii“  -  p. Roman Šipoš 
Príloha 3 - Žiadosti o poskytnutie dotácie - oblasť športu - rok 2019 

Program: 
1. Otvorenie. 
2. Informácia o projekte rekonštrukcie malej športovej haly.  
3. Schválenie plánu práce na rok 2019. 
4. Vypracovanie kritérií na prideľovanie dotácií na rok 2019. 
5. Návrh dotácií na rok 2019 - doporučenie MsZ. 
6. Záver.                  
                                                                                
K bodu 1 - Otvorenie. 

Predseda komisie športu a mládeže  Mgr. Patrik Boďo otvoril rokovanie komisie 
a privítal všetkých prítomných. Zároveň oboznámil prítomných s programom.  

K bodu 2 - Informácia o projekte rekonštrukcie malej športovej haly.  

           Vstupnú informáciu o možnom projekte rekonštrukcie malej športovej haly predložil 
primátor mesta, PhDr. Ľuboš Tomko. Zároveň Ing. Jozef Pisarčík predložil vizuálnu 
prezentáciu  projektu rekonštrukcie malej športovej haly a možnosti využitia športovej haly na 
jednotlivé druhy športov (basketbal, volejbal, florbal, futbal, bedminton, stolný tenis). 
 
V diskusii vystúpili: 
Mgr. Patrik Boďo, Pavel Jeleň, MUDr. Peter Karaš, Rastislav Repka, PaedDr. František Solár, 
JUDr. Rastislav Stašák, Roman Šipoš, PaedDr. Štefan Joštiak. 
 
Diskusia sa týkala možnosti využitia športovej haly na jednotlivé druhy športov, potreby 



využitia všetkých navrhovaných druhov športov, veľkosti ihriska a   rozpočtu rekonštrukcie 
malej športovej haly. 
 
Uznesenie č. 1: 
 
Komisia športu a mládeže po prerokovaní predloženého materiálu 
A) BERIE  NA  VEDOMIE 

Informáciu o projekte rekonštrukcie malej športovej haly. 
Hlasovanie: 
Počet členov komisie: 8 
Počet prítomných členov komisie: 8 
Hlasovali za:  Mgr. Patrik Boďo, Pavel Jeleň, MUDr. Peter Karaš, Rastislav  Repka, PaedDr.  
 František Solár, JUDr. Rastislav Stašák, Roman Šipoš, PaedDr. Štefan Joštiak 
Hlasovali proti: 0 
Zdržali sa hlasovania: 0 

 
B) ODPORÚČA 

MsZ prerokovať a schváliť možnosti využitia športovej haly na športy v zmysle 
predloženého návrhu Ing. Pisarčíkom. 

Hlasovanie: 
Počet členov komisie: 8 
Počet prítomných členov komisie: 8 
Hlasovali za:  Mgr. Patrik Boďo, Pavel Jeleň, MUDr. Peter Karaš, Rastislav  Repka, PaedDr.  
 František Solár, JUDr. Rastislav Stašák, Roman Šipoš, PaedDr. Štefan Joštiak 
Hlasovali proti: 0 
Zdržali sa hlasovania: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
K bodu 3 - Schválenie plánu práce na rok 2019. 

 Člen komisie PaedDr. Štefan Joštiak navrhol na začiatku prerokovania  bodu 3 hlasovať 
o schválení zápisnice zo zasadnutia komisie športu  a mládeže zo dňa 12.2.2019. 
 
Uznesenie č. 2: 

Komisia športu a mládeže po prerokovaní predloženého materiálu 
SCHVAĽUJE 
Zápisnicu zo zasadnutia komisie športu a mládeže zo dňa 12.2.2019. 

Hlasovanie: 
Počet členov komisie: 8 
Počet prítomných členov komisie: 8 
Hlasovali za:  Mgr. Patrik Boďo, Pavel Jeleň, MUDr. Peter Karaš, Rastislav  Repka, PaedDr.  
 František Solár, JUDr. Rastislav Stašák, Roman Šipoš, PaedDr. Štefan Joštiak 
Hlasovali proti: 0 
Zdržali sa hlasovania: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 



PaedDr. Štefan Joštiak predložil prítomným plán práce komisie športu a mládeže na rok 
2019. 

V diskusii vystúpili:  

Roman Šipoš  
- navrhuje v mesiaci február 2019, bod 3 - Vypracovanie kritérií na dotácie na rok 2019 

pozmeniť na Vypracovanie kritérií na prideľovanie dotácií na rok 2019. 
 
MUDr. Peter Karaš 

-  navrhuje mesiac október doplniť o bod Prezentácia činnosti športových klubov počas 
roka 2019. 

 
Uznesenie č. 3: 

Komisia športu a mládeže po prerokovaní predloženého materiálu 
SCHVAĽUJE 
Plán práce komisie so zapracovanými návrhmi.  
(viď príloha 1) 

Hlasovanie: 
Počet členov komisie: 8 
Počet prítomných členov komisie: 8 
Hlasovali za:  Mgr. Patrik Boďo, Pavel Jeleň, MUDr. Peter Karaš, Rastislav  Repka, PaedDr.  
 František Solár, JUDr. Rastislav Stašák, Roman Šipoš, PaedDr. Štefan Joštiak 
Hlasovali proti: 0 
Zdržali sa hlasovania: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 4 - Vypracovanie kritérií na prideľovanie dotácií na rok 2019. 

Komisia športu a mládeže v roku 2019 disponuje čiastkou 91 tis. €, ktorú je potrebné 
rozdeliť medzi jednotlivých žiadateľov o dotáciu. Komisia sa zhodla na tom, že neexistuje 
súbor žiadnych rozhodujúcich a objektívnych kritérií, na základe ktorých by členovia komisie 
dokázali jednoznačne navrhnúť prerozdelenie finančných prostriedkov.  
 
V diskusii vystúpili: 
Mgr. Patrik Boďo, Pavel Jeleň, MUDr. Peter Karaš, Rastislav Repka, PaedDr. František Solár, 
JUDr. Rastislav Stašák, Roman Šipoš, PaedDr. Štefan Joštiak 
 
Roman Šipoš  
- nesúhlasí s doterajšími kritériami a navrhuje: 

a)  „rýchle“ riešenie - každý člen komisie (7 členov) subjektívne  rozdelí 10 tis. €, 
zostávajúcu čiastku rozdelí predseda; 

 
 
 



Hlasovanie o návrhu a): 
Počet členov komisie: 8 
Počet prítomných členov komisie: 8 
Hlasovali za: Roman Šipoš 
Hlasovali proti: Mgr. Patrik Boďo, Pavel Jeleň, MUDr. Peter Karaš, Rastislav Repka,    
                          PaedDr. František Solár, JUDr. Rastislav Stašák,  PaedDr. Štefan   
                         Joštiak 
Zdržali sa: 0 

Návrh nebol prijatý. 
 

b) „bodové hodnotenie“ - použiť bodové kritéria a aplikovať ich na reálne žiadosti; 
Hlasovanie o návrhu b): 
Počet členov komisie: 8 
Počet prítomných členov komisie: 8 
Hlasovali za: Roman Šipoš 
Hlasovali proti: Mgr. Patrik Boďo, Pavel Jeleň, MUDr. Peter Karaš, Rastislav Repka,   
                          PaedDr. František Solár, JUDr. Rastislav Stašák,  PaedDr. Štefan   
                          Joštiak 
Zdržali sa hlasovania: 0 

Návrh nebol prijatý. 
 
PaedDr. Štefan Joštiak navrhuje: 
- vychádzať z výšky pridelených dotácii roku 2018; 

Hlasovanie o návrhu: 
Počet členov komisie: 8 
Počet prítomných členov komisie: 8 
Hlasovali za: Mgr. Patrik Boďo, Pavel Jeleň, MUDr. Peter Karaš, Rastislav Repka,  

PaedDr.  František Solár,  JUDr. Rastislav Stašák, Roman  Šipoš,  PaedDr.      
Štefan Joštiak 

Hlasovali proti: 0 
Zdržali sa hlasovania: 0 

Návrh bol prijatý. 
 
* odišiel JUDr. Rastislav Stašák (prítomných 7 členov komisie) 
 
K bodu 5  - Návrh dotácií na rok 2019 - doporučenie MsZ. 

PaedDr. Štefan Joštiak oboznámil  prítomných so všetkými žiadosťami o poskytnutie 
dotácií, ktoré boli doručené v stanovenom termíne. Žiadosť o poskytnutie dotácie podalo 12 
športových klubov a nezisková organizácia - Vidiecka asociácia mládeže Stará Ľubovňa.  

 
V diskusii vystúpili: 
Mgr. Patrik Boďo, Pavel Jeleň, MUDr. Peter Karaš, Rastislav Repka, PaedDr. František Solár, 
JUDr. Rastislav Stašák, Roman Šipoš, PaedDr. Štefan Joštiak. 



 
Členovia komisie diskutovali o výške požadovanej dotácie, o spolufinancovaní podporovanej 
činnosti, členskej základni športových kluboch, dosiahnutých úspechoch jednotlivých klubov 
a ostatných informáciách uvedených v žiadostiach. Komisia navrhla podporiť novovzniknuté 
športové kluby, ktoré v roku 2018 nežiadali o pridelenie dotácie. 
 
Roman Šipoš 
- navrhuje v žiadostiach o dotáciu vyčísliť mzdové náklady, 
 
Pavol Jeleň 
- navrhuje zjednotiť kluby - Florbalový klub STARLETS a FALCONS STARÁ ĽUBOVŇA. 
 

Dotácie v celkovej výške 91 tis. € po vzájomnej dohode členovia komisie navrhujú 
rozdeliť takto: (viď príloha 2 a 3) 
 
Uznesenie č. 4: 

Komisia športu a mládeže po prerokovaní predloženého materiálu 
ODPORÚČA 
MsZ prerokovať a schváliť prerozdelenie dotácií v zmysle predloženého návrhu. 

Hlasovanie: 
Počet členov komisie: 8 
Počet prítomných členov komisie: 7 
Hlasovali za:  Mgr. Patrik Boďo, Pavel Jeleň, MUDr. Peter Karaš, Rastislav  Repka, PaedDr.  
                       František Solár, Roman Šipoš, PaedDr. Štefan Joštiak 
Hlasovali proti: 0 
Zdržali sa hlasovania: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 K bodu 6 - Záver 

         Zasadnutie komisie ukončil a prítomným sa za účasť poďakoval predseda komisie Mgr. 
Patrik Boďo.      
 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                Mgr. Patrik Boďo v. r. 
                   predseda komisie 
 
 

 Stará Ľubovňa 20.2.2019 
 
 
Zapísala: Mgr. Lukáčová Anna 

 
 



 
 

MESTO  STARÁ ĽUBOVŇA 
 

U z n e s e n i a   č. 1 - 4 

zo zasadnutia komisie športu a mládeže  pri MsZ v Starej Ľubovni  

                  zo dňa 20.2.2019                                                                           2/2019 

 

Uznesenie č. 1: 

Komisia športu a mládeže po prerokovaní predloženého materiálu 

A) BERIE  NA  VEDOMIE 

informáciu o projekte rekonštrukcie malej športovej haly. 

B) ODPORÚČA 

MsZ  prerokovať a schváliť možnosti využitia športovej haly na športy v zmysle 
predloženého návrhu Ing. Pisarčíkom. 

Uznesenie č. 2: 

Komisia športu a mládeže po prerokovaní predloženého materiálu 

SCHVAĽUJE 

Zápisnicu zo zasadnutia komisie športu a mládeže zo dňa 12.2.2019. 

Uznesenie č. 3: 

Komisia športu a mládeže po prerokovaní predloženého materiálu  

SCHVAĽUJE 

Plán práce komisie so zapracovanými návrhmi. 

Uznesenie č. 4: 

Komisia športu a mládeže po prerokovaní predloženého materiálu 

ODPORÚČA 

MsZ  prerokovať a schváliť prerozdelenie dotácií v zmysle predloženého návrhu. 

 

Mgr. Patrik Boďo v. r. 
    predseda komisie 

 
Stará Ľubovňa 20.2.2019 
 
Zapísala: Mgr. Anna Lukáčová 



Príloha 1 

PLÁN PRÁCE KOMISIE ŠPORTU  A MLÁDEŽE PRI MESTSKOM 
ZASTUPITEĽSTVE V STAREJ ĽUBOVNI NA ROK 2019 

FEBRUÁR 2019 

1. Vypracovanie plánu práce na rok 2019. 
2. Vyhlásenie najúspešnejších športovcov Mesta Stará Ľubovňa za rok 2018. 
3. Vypracovanie kritérií na prideľovanie dotácií na rok 2019. 
4. Návrh rozdelenia dotácií na rok 2019– doporučenie MsZ.  
5. Informácia o rekonštrukcii malej športovej haly 

MAREC 2019 

1. Pracovné stretnutie zástupcov partnerských miest k zjednoteniu športov v rámci súťaží 
PARTNERSTVO. 

2. Začiatok tvorby koncepcie rozvoja športu v meste Stará Ľubovňa na obdobie 10 rokov 
a vypracovanie kritérií na prideľovanie dotácií. 

3. Fyzická kontrola športovísk na území mesta Stará Ľubovňa. 

MÁJ  2019 

1. Príprava účasti na športových súťažiach partnerských miest – Poľaniec. 
2. Príprava Behu za zdravé mesto 2019. 

AUGUST 2019 

1. Príprava a realizácia Behu za zdravé mesto 2019. 
2. Hodnotenie čerpania dotácií za rok 2019 
3. Vyhodnotenie účasti na športových súťažiach partnerských miest 

OKTÓBER 2019 

1. Vyhodnotenie športových aktivít počas Ľubovnianskeho jarmoku. 
2. Prezentácia činnosti športových klubov počas roka 2019. 
3. Hodnotenie spolupráce s partnerskými mestami. 
4. Návrh kritérií na vyhodnotenie najúspešnejších športovcov mesta za rok 2019. 

DECEMBER  2019 

1. Príprava vyhodnotenia  a schvaľovanie nominácií na vyhlásenie najúspešnejších 
športovcov Mesta Stará Ľubovňa za rok 2019. 

Mgr. Patrik Boďo  v. r.      
predseda komisie 

Zapísal: PaedDr. Štefan Joštiak 



Príloha 2 
 
Vzhľadom na to, že slovo kritéria sa všade hojne používa, a je zároveň potrebné kritériá 
na základe, ktorých sme rozhodli o výške dotácie pre jednotlivé kluby, mám takýto 
návrh vysvetlenia “kritérií”. 
 
Prvé zasadnutie Komisie športu a mládeže pre obdobie 2018-2022 sa konalo 12.02.2018. Na 
tomto zasadnutí bola komisii predstavená potreba navrhnúť prerozdelenie stanovenej dotácie 
medzi žiadateľov do najbližšieho Mestského zastupiteľstva, konajúceho sa 28.02.2018. 
Komisia sa zhodla, že neexistuje súbor žiadnych relevantných a objektívnych kritérií na 
základe posúdenia ktorých by dokázali členovia komisie jednoznačne navrhnúť prerozdelenie 
alokovaných finančných prostriedkov.  
 
Podané žiadosti výrazne prevyšujú finančné možnosti alokovaného rozpočtu na dotáciu športu 
a mládeže. Komisia sa zaoberala všetkými žiadosťami a zobrala na vedomie všetky 
administratívne a formálne kontroly žiadostí jednotlivých subjektov. Komisia zároveň v rámci 
diskusie o kritériách navrhla niekoľko spôsobov objektívneho posúdenia žiadostí a zhodla sa 
na návrhu posúdenia žiadostí predovšetkým s ohľadom na pridelenú dotáciu v roku 2018. 
 
V rámci návrhu rozdelenia dotácií sa komisia navrhla podporiť novovzniknuté športové 
kluby, ktoré v roku 2018 nežiadali o pridelenie dotácie a to FALCONS Stará Ľubovňa (2000 
eur) a Florbalový klub Starlets (1000 eur). V prípade tohto športu v rámci diskusie komisia 
vníma aktuálny trend a teší sa záujmu. Zároveň však členovia komisie vychádzajúc z histórie 
vyjadrili názor, že je potrebné hľadať spôsob podpory florbalu jednotne.  
 
Zvyšnú sumu prerozdelila komisia navrhla prerozdeliť predovšetkým podľa nominálnej výšky 
schválenej dotácie pre rok 2018. Pre kluby V K M Stará Ľubovňa a MFK Stará Ľubovňa bola 
oproti návrhu komisie v roku 2018 pridelená mimoriadna dotácia vo výške 10000 eur (V K M 
- 5000 eur, MFK - 5000 eur), čo komisia subjektívne zohľadnila a navrhla prideliť týmto 
klubom v roku 2019 rovnakú čiastku ako navrhovanú v roku 2018 a teda V K M - 25400 eur a 
MFK 23650 eur. V rámci kolektívnych športov komisia navrhla prideliť dotáciu vo výške 
7000 eur pre SŠK Basket.  
 
Kolektívne športy boli rozšírené o 2 nové subjekty, čo sa odzrkadľuje aj v celkovej výške 
dotácií navrhovaných pre kolektívne športy. Komisia navrhla prerozdeliť dotácie medzi 5 
kolektívnych športov. 
 
V rámci jednotlivcov komisia navrhuje podporiť celkovo 8 žiadateľov a to nasledovne 
zohľadňujúc navrhované prerozdelenie v roku 2018: ŠKM Karate Klub - 9600 eur, OZ 
Wrestling - 5500 eur, STOLNOTENISOVÝ KLUB - 5750 eur, SKI CLUB PROGRESS - 
3600 eur, Klub športovej kulturistiky - 3500 eur, ŠKM - 3000 eur, Vidiecka asociácia 
mládeže - 500 eur, LIBENOW SQUASH CLUB - 500 eur. 
 
Komisia športu a mládeže bude v najbližších mesiacoch pripravovať nové hodnotiace kritéria, 
ktoré zohľadnia všetky objektívne a subjektívne prvky hodnotenia a na základe týchto 
hodnotiacich kritérií pripraví rovnako aj nové formáty žiadostí o pridelenie dotácií.   

 



Príloha 3 

                                                         ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE - OBLASŤ ŠPORTU - ROK 2019   
       
Suma na prerozdelenie:   124 333,00 €        ( 91 000,00 € +  v rozpočte 33 333,00 KEN-EX )    
P. č.  Žiadateľ Účel Požadovaná  Návrh schválené poznámka 
      dotácia v €  komisie MsZ   

1. 
VKM 

celoročná činnosť  cestovné, stravné, pitný režim, štartovné, 
súpisky, zapisovateľ, rozhodcovia, dresy, lopty, prenájom šport. 
zariadení 60 000,00     25 400,00      

2. ŠŠK Basket 
cestovné náklady, prenájom priestorov, materiálové vybavenie, 
náklady na účasť na MS 21 000,00     7 000,00      

3. Florbalový klub STARLETS 
nákup - mantinely, bránky, nájomné za tréningové priestory, 
brankárska výstroj,  florbalové hokejky 7 000,00     1 000,00      

4. LIBENOW SQUASH CLUB reprezentácia 1. liga - cestovné, ubytovanie, stravné 1 250,00     500,00      

5. SKI CLUB PROGRESS 
registračné poplatky, štartovné, lístky na vlek, cestovné náklady, 
prenájom športovísk, náklady na regeneráciu , sezónne skipassy 9 120,00     3 600,00      

6. 
ŠKM Karate klub 

registračné a licenčné poplatky, cestovné, štartovné, stravné, 
prenájom priestorov, účastnícke poplatky - repr. SR, nákup 
materiálu špor. činnosť, 20 000,00     9 600,00      

7. OZ Wrestling 
cestovné náklady, stravné pretekári, ubytovanie, organizovanie 
medzinár. turnaja, "o pohár primátora" 6 000,00     5 500,00      

8. FALCONS STARÁ ĽUBOVŇA 
registračné poplatky, súťažno- organizačné poplatky, tréningy, 
doprava, ubytovanie, stravovanie 9 500,00     2 000,00      

9. STOLNOTENISOVÝ KLUB  
materiálne zabezpečenie: stoly, loptičky, počítadlá, dresy, sieťky, 
doprava, strava a ubytovanie, štartovné 23 000,00     5 750,00      

10. 
ŠKM - šach, turistika 

usporiadanie súťaže Šach, turistika - cestovné, rekreačná telesná 
výchova a šport - činnosť oddielu 5 000,00     3 000,00      

11. 
Klub športovej kulturistiky 

usporiadanie súťaže Majstrovstvách Slovenska,  nominácia na 
Majstrovstva Sveta,  štartovné, nájom priestorov, fit. Detí, 
zakúpenie tatamov 11 400,00     3 500,00      

12. MFK 
zabezpečenie dlhodobých súťaží, prestupy, hosťovanie, stravné, 
prenájmy, letná a zimná príprava, servis, údržba, doprava, 
poplatky SFZ, šport. oblečenie 35 500,00     23 650,00      

12 Vidiecka asociácia mládeže 
Medzinárodný rodinný splav po rieke Poprad stravovanie, 
doprava, prevoz batožiny, pršiplášte, čižmy, ceny za súťaže, 
vystúpenia 1 432,50     500,00      

13. KEN-EX, spol. s.r.o. prevádzka zimného štadióna, prenájom ľadovej plochy 33 336,00           

    SPOLU 243 538,50     91 000,00         



 


