
Zápisnica zo zasadnutia športovej komisie zo dňa 4.11.2016 

Prítomní:  

Šima Andrej  
Harajda Jaroslav, predseda šp. komisie  
Dvorský Miroslav  
Kočiš Jozef 
Pavúk Marek 
Čižeková Viera 
Hosť: Zajac Jozef – predseda MFK Slovan Giraltovce  
Kollár Cyril, tajomník šp. komisie 
 

1. Na úvod privítal predseda športovej komisie prítomných členov športovej 
komisie na druhom tohtoročnom zasadnutí športovej komisie a súčasne 
informoval o bodoch programu zasadnutia. 

2. Marek Pavúk informoval prítomných o činnosti klubu SPIDER´S GYM 
Giraltovce v posledných mesiacoch. V júli Marek Pavúk obsadil II. miesto 
na III. ročníku súťaže Chočanský silák 2016. V septembri sa členovia klubu 
Tomáš Velebír, Tomáš Hricko a Dominik Antoš zúčastnili v Prahe súťaže 
EVLS Prague Amateur (obdoba súťaže Mr. Olympia), kde sa posledný 
menovaný umiestnil v svojej kategórii na 7. mieste. V októbri sa Tomáš 
Hricko člen SPIDER's GYM-u stal víťazom Tatranského pohára v Men's 
physique 2016, ktorý sa uskutočnil v Prešove, čím sa kvalifikoval na 
Olympia amateur World 2016 v Moskve, kde však nepostúpil medzi 
najlepších. Spider´s GYM – fitnes centrum bolo cez prázdniny otvorené 
v čase od 1600 a od septembra v čase od 1400. 

3. Člen športovej komisie, tajomník MFK Slovan Giraltovce, pán Dvorský 
informoval o čerpaní dotácie pre futbalový klub v roku 2016 
a o jednotlivých mužstvách.  

Mladší žiaci majú na súpiske 17 hráčov, hrajú II. ligu a po jesennej 
časti sú v tabuľke na 12 mieste zo štrnástich.  

Starší žiaci majú na súpiske 20 hráčov, hrajú II. ligu a po jesennej 
časti sú v tabuľke na 11 mieste zo štrnástich. Trénermi žiakov sú Erik 
Tomko a Patrik Čurlík.  

Mladší dorastenci majú na súpiske 18 hráčov, hrajú II. ligu a po 
jesennej časti sú v tabuľke na 12 mieste zo šestnástich.  

Starší dorastenci majú na súpiske 20 hráčov, hrajú II. ligu a po 
jesennej časti sú v tabuľke na 11 mieste zo šestnástich. Trénermi 
dorastencov sú Ján Čižek a Patrik Partila.  



Na súpiske mužstva dospelých je 18 hráčov, hrajú III. ligu východ 
a po jesennej časti sú na 3 mieste zo šestnástich. A - mužstvo trénuje od 
začiatku sezóny pán Ondrej Desiatnik.  

Po príchode a privítaní na zasadnutí športovej komisii dostal slovo 
predseda MFK pán Jozef Zajac, ktorý prítomných informoval, že do 
dnešného dňa nemá menovací dekrét predsedu MFK Slovan Giraltovce. 
To mu vzápätí vysvetlil p. Dvorský, že vystaviť dekrét nie je záležitosť 
mesta, ale návrhovej a volebnej komisie, ktorá voľby predsedu klubu 
zabezpečovala. Ďalej predseda MFK uviedol, že nie je uhradených 
niekoľko faktúr z dôvodu, že mesto neposkytlo futbalovému klubu 
financie v plnej výške schválenej dotácie 26 200,-€ na rok 2016. 
V prípade, že nedôjde k poskytnutiu celej sumy schválenej dotácie pre 
tento rok, tak predseda MFK k 31.12.2016 odovzdá pečiatky klubu 
a odstúpi z funkcie. 

4. V diskusii odznela myšlienka, aby MFK Slovan Giraltovce cez poslancov 
MsZ po vzore Svidníka na najbližšom zasadnutí MsZ požiadal 
o mimoriadne navýšenie dotácie na činnosť klubu, aby sa mohli uhradiť 
náklady na energie. Ako podklad pre požiadanie mimoriadneho 
navýšenia dotácie je potrebné vypracovať ročné zúčtovanie so 
zapracovaním pozdĺžností z roku 2015, ktoré boli uhrádzané z dotácie na 
rok 2016. Pre získanie reálneho obrazu o výške financií potrebných na 
chod futbalového klubu je potrebné urobiť ročné vyúčtovanie financií 
získaných nielen od mesta, ale aj financií získaných od sponzorov a zo 
vstupného. Pri zostavovaní „reálneho“ rozpočtu futbalového klubu na 
nasledujúci rok je potrebné vychádzať nielen z práve ukončenej jesennej 
časti sezóny, ale aj rozpisu jarnej časti za predpokladu, že sa 
v nasledujúcej sezóne nič zásadné nezmení (napr. počet mužstiev 
v súťažiach či postup niektorého z mužstiev do vyššej súťaži). Športová 
komisia odporúča novému vedeniu MFK Slovan Giraltovce, aby 
preskúmala existujúce zmluvy o nájme medzi MFK a mestom, z ktorých 
musí byť zrejmé, či mesto oprávnene sťahuje klubu mesačné zálohové 
platby za energie.                     

 

Zapísal: Ing. Kollár 


