
Zápisnica 
zo zasadnutia komisie športu a mládeže 

pri MsZ v Starej Ľubovni zo dňa 30.11.2016 
 

 

Prítomní: 

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

Vorobeľ, PaedDr. František Solár, MUDr. Štefan Kožuškanič, PaedDr.Štefan Joštiak 

 

Neprítomní:  

Richard Štefančík, Jozef Krajger 

Program:   

Program: 

1. Otvorenie, 

2. Návrh počtu ocenených športovcov v jednotlivých kjategóriach pri slávnostnom 

vyhodnotení Najúspešnejších športovcov mesta Stará Ľubovňa v oblasti športu za rok 2016, 

3. Správa o stave športu - návrh štruktúry a podkladov, 

4. Návrh zásad na prerozdelenie dotácií, 

5. Uznesenie, 

6. Záver.     

                                                                                             

K bodu č. 1 

Zasadnutie otvoril podpredseda komisie PaedDr. František Solár, ktorý prítomných 

privítal, a oboznámil s programom zasadnutia komisie. Členovia komisie súhlasili 

s predloženým programom zasadnutia.  

       K bodu č. 2 

Komisia diskutovala o možnosti, aby v jednotlivých kategóriach pri slávnostnom vyhlasovaní 

najúspešnejších športovcov za rok 2016 bol za každý šport ocenený 1 športovec s výnimkou 

dosiahnutia výrazných úspechov viacerých športovcov. PaedDr. Joštiak informoval komisiu 

o príprave slávnostného vyhodnotenia  najúspešnejších športovcov za rok 2016.             

 

            K bodu č. 3 

            Komisia prerokuje pripomienky k návrhu dotazníka o stave športu 7.12.2016. 

 
 



Návrh bodov dotazníka k správe o stave športu. 
 

1.  Názov športového klubu, 

2.  História športového klubu, (dátum/rok založenia a stručná história, výrazné medzníky) 

3.  Členská základňa (rozpísať počet aktívnych členov, funkcionárov, rozhodcov, ďalších 

     Aktívnych členov, ), 

4.  Zapojensť v súťažiach:   

-    vekové kategórie (aké/počet družstiev/počet športovcov/trénerov), 

-    definovať v ktorých súťažiach jednotlivé kategórie súťažia (regionálne, celoslovenské, 

      medzinárodné, reprezentácia SR), uveďte aj štruktúru postupových súťaží v rámci SR 

      v danom športe, 

-    Dosiahnuté výsledky v jednotlivých kategóriach: aktuálne (za posledný rok), aj historicky 

     najlepšie s uvedením roku, 

-    Materiálne a technické vybavenie klubu, 

-    Športoviská (v meste Stará Ľubovňa), ktoré využíva klub na tréningy, resp. súťaže 

     (rozpísať kde a koľko hodín ročne), 

-    Finančné zabezpečenie klubu: ročný rozpočet a jeho skladba, rozpísať zdroje financovania, 

-    Vízie klubu do budúcnosti, 

-    Problémy s ktorými klub zápasí, 

-    Požiadavky a pripomienky vo vzťahu k mestu, 

-    Návrhy na zlepšenie činnosti, 

 

K bodu č. 4 

 Komisia prerokuje návrhy kritérií jej členov na prerozdelenie dotácií v oblasti športu 

 na rok 2017 na svojom nasledujúcom zasadnutí 7.12.2016. 

- Predseda komisie Ing. Pavol Gurega navrhol, aby sa do kritérií zaradilo nájomné 

v mestských a školských športových zariadeniach. 

- Miroslav Furtkevič a František Vorobeľ žiadali, aby mali všetky kluby na tréningy 

k dispozícií rovnaký počet hodín v športovej hale.   

 
 

 
 
 
 
 
 



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

pri MsZ  v Starej Ľubovni zo dňa 03.02.2016 
___________________________________________________________________________                                                  
 
1.  Komisia spracuje zmenu kategórií vyhodnocovania najúspešnejších športovcov za rok 
2017 v 1. Štvrťroku 2017 . 
 

2.   Komisia prerokuje pripomienky k návrhu dotazníku o stave športu do 7.12.2016. 

3. Komisia berie na vedomie informáciu o príprave slávnostného vyhodnotenia 
najúspešnejších športovcov za rok 2016. 
 
 
4.   Komisia prerokuje návrhy jej členov k prerozdelení dotácií v oblasti športu na rok 2017 na 
svojom nasledujúcom zasadnutí 7.12.2016. 
 
5.   Komisia odporúča MsZ riešiť podlahu v malej hale a ozvučenie veľkej haly. 
 

6.   Komisia odporúča MsZ riešiť rozšírenie parkoviska pri Športovej hale. 

Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 10 
Počet prítomných členov komisie: 8 
Hlasovali za uznesenie:  8 
 
V Starej Ľubovni dňa 01.12.2016 
                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                Ing Pavol Gurega 

                predseda komisie 


