Komisia športu
pri Mestskom zastupiteľstve mesta Kežmarok

Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 12.1.2016

Miesto konania: Zasadačka v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka, Nižná brána 19,
Kežmarok
Dátum a čas konania: 12. január 2016 o 17.00 hod.
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny, ako hostia sa zúčastnili Mgr. Ivona Staníkova – vedúca
oddelenia školstva, mládeže a športu MÚ Kežmarok, Ing. Matúš Polák – poslanec MsZ
Kežmarok
Program: 1. Otvorenie
2. Harmonogram podujatí v rámci Dní športu mesta Kežmarok
3. Rozpočet mesta Kežmarok na šport
4. Informácie o športových kluboch v meste Kežmarok
5. Nominácie športovcov na ocenenie mesta Kežmarok
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
K bodu 1.
Zasadnutie komisie športu otvorila jej predsedníčka Mgr. Miroslava Müncnerová, ktorá
všetkých privítala, predstavila jednotlivých členov komisie a oboznámila prítomných
s programom zasadnutia.
K bodu 2.
K usporadúvaniu športových podujatí Dní športu Kežmarok sa ako prvá vyjadrila
predsedníčka komisie športu Mgr. Miroslava Müncnerová, ktorá predložila členom komisie
k nahliadnutiu aj zoznam týchto podujatí za rok 2015. Potom sa k diskusii pridali Mgr. Jana
Majorová Garstková, Mgr. Radovan Novák, Mgr. Ľuboslav Kovalský, Ing. Pavol Fejerčák, Jozef
Juhász a Pavol Humeník. Všetci diskutujúci sa vyjadrili v tom zmysle, že je potrebné urobiť
prehľadný harmonogram jednotlivých podujatí a koordináciu s garantmi týchto podujatí.
Pavol Humeník povedal, že Dni športu Kežmarok pôvodne vznikli na to, aby si verejnosť
mohla po skončení pravidelných súťaží zašportovať na športoviskách v rôznych druhoch
športu. Spravidla sa to konalo v priebehu jedného týždňa v mesiaci jún.
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Stanovisko komisie: Komisia športu poverila Ing. Pavla Fejerčáka, ako manažéra športu, aby
oslovil jednotlivých garantov športových podujatí Dní športu mesta Kežmarok podľa
zoznamu z roku 2015, aby sa pripravil harmonogram a koordinácia týchto športových
podujatí pre rok 2016. Komisia navrhuje určiť letný a zimný termín pre športové podujatia
Dní športu mesta Kežmarok pre najbližšie obdobie. Takisto odporučila oddeleniu školstva,
mládeže a športu, aby na internetovej stránke mesta Kežmarok uverejnilo harmonogram
športových podujatí Dní športu mesta Kežmarok a výzvu pre občanov k účasti na týchto
športových podujatiach, prípadne k nahláseniu ďalších športových podujatí, ktoré
v harmonograme nie sú a radi by sa ich zúčastnili, v termíne do najbližšieho zasadania
komisie športu 3.3.2016.
K bodu 3.
Predsedníčka komisie športu Mgr. Miroslava Müncnerová oboznámila členov komisie so
schváleným rozpočtom položkovite pre organizáciu športových podujatí v meste vo výške
3.540 €, dotáciou pre MŠK Kežmarok vo výške 176.000 €, športoviská vo výške 385.450 €,
dotáciou pre mestské ligy vo výške 420 € a dotáciou pre ostatné športové kluby pôsobiace
mimo MŠK vo výške 20.500 €. Ing. Pavol Fejerčák, ako manažér športu, navrhol komisii
športu na schválenie rozdelenie schválenej dotácie mesta Kežmarok vo výške 5.000 €, pre
športové kluby pôsobiace mimo MŠK, ktoré si v súlade z VZN č. 1/2010 o poskytovaní dotácií
z vlastných príjmov mesta pre športové kluby, podali žiadosť. Pre toto rozdelenie existuje
v súčasnosti bodovací systém, podľa ktorého jednotliví žiadatelia dosiahli nasledovné bodové
ohodnotenie: Atletický klub Elán pri Združenej strednej škole obchodu a služieb Kežmarok
524 bodov, Športový klub IAMES Kežmarok 361 bodov, Stolnotenisový klub SEVERKA
Kežmarok 296 bodov, SnowSports Club Kežmarok 167 bodov. Z tohto bodového hodnotenia
vyplynulo, že hodnota jedného bodu je 3,709 €. Na základe toho Ing. Pavol Fejerčák navrhol
schváliť nasledovné rozdelenie vyššie uvedenej dotácie: Atletický klub Elán pri Združenej
strednej škole obchodu a služieb Kežmarok 1.944 €, Športový klub IAMES Kežmarok 1.339 €,
Stolnotenisový klub SEVERKA Kežmarok 1.098 € a SnowSports Club Kežmarok 619 €. Toto
rozdelenie dotácie komisia športu schválila. Ing. Pavol Fejerčák navrhol najneskôr do
30.9.2016 schváliť nové kritériá na rozdeľovanie dotácie pre športové kluby, pretože
v súčasnosti platné neumožňujú jednoznačné a spravodlivé bodové hodnotenie z toho
dôvodu, že niektoré kluby majú pravidelné súťaže, niektoré len občasné, niektoré kluby
súťažia ako kolektívy, ale niektoré individuálne.
Stanovisko komisie: Komisia športu sa zaoberala jednotlivými žiadosťami športových klubov
pôsobiacich mimo MŠK o dotácie na svoju činnosť a odporúča MsZ mesta Kežmarok schváliť
tieto dotácie: Atletickému klubu Elán pri Združenej strednej škole obchodu a služieb
Kežmarok vo výške 1.944 €, Športovému klubu IAMES Kežmarok vo výške 1.339 €,
Stolnotenisovému klubu SEVERKA Kežmarok vo výške 1.098 € a SnowSports Clubu Kežmarok
619 €. Komisia športu berie na vedomie schválený rozpočet mesta Kežmarok na šport a na
niektorom z ďalších svojich zasadnutí sa bude zaoberať aj návrhom na zmenu kritérií na
rozdeľovanie dotácií pre športové kluby.
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K bodu 4.
Predsedníčka komisie športu Mgr. Miroslava Müncnerová chcela byť informovaná o tom,
koľko a ktoré športové kluby pôsobia v meste Kežmarok a prečo sú v niektorých športoch
duplicitné kluby. K tomu sa vyjadril Mgr. Ľuboslav Kovalský, ktorý je zastupujúcim
prezidentom MŠK Kežmarok a predsedom výkonného výboru. Povedal, že v súčasnosti je
v MŠK Kežmarok združených týchto 16 športov: basketbal, hokejbal, jazdectvo, karate,
kynológia, lukostreľba, ľadový hokej, ľahká atletika, stolný tenis, šach, športový tanec,
volejbal, futbal – mládež, lyžovanie, cyklistika, bojové športy (Goralgym). Mimo MŠK pôsobia
športové kluby 1.MFK (futbal – dospelí), AK Elán (ľahká atletika), ŠK IAMES (horolezectvo),
STK SEVERKA (stolný tenis), SnowSports Club (lyžovanie), Worms (hokejbal). Duplicita
existencie dvoch klubov v rovnakých odvetviach je vyložene z dôvodu zlých medziľudských
vzťahov jednotlivých činovníkov týchto klubov. Konkrétne v hokejbale prebehlo niekoľko
zjednocujúcich rozhovorov, ale napokon k žiadnej dohode nedošlo.
Stanovisko komisie: Komisia športu berie na vedomie informačnú správu o športových
kluboch v meste Kežmarok.
K bodu 5.
Mgr. Jana Majorová Garstková navrhla na ocenenie cenou mesta Kežmarok Antona Vojtička,
za celoživotnú športovú činnosť a dosiahnuté úspechy, Mgr. Ľuboslav Kovalský navrhol na
ocenenie cenou mesta Kežmarok Gertrúdu Scholtzovú, za jej celoživotnú činnosť
v športových tancoch a cenou primátora mesta Kežmarok Mgr. Ľudmilu Bednárovú, Borisa
Oravca a Denisa Godlu za ich dosiahnuté športové úspechy. Komisia športu schválila všetky
tieto nominácie športovcov na ocenenie.
Stanovisko komisie: Komisia športu odporúča udeliť cenu mesta Kežmarok Antonovi
Vojtičkovi a Gertrúde Scholtzovej a cenu primátora mesta Kežmarok Mgr. Ľudmile
Bednárovej, Borisovi Oravcovi a Denisovi Godlovi.
K bodom 6 a 7.
Poslanec MsZ Kežmarok Ing. Matúš Polák sa zaujímal, akým spôsobom sa môže nový šport
začleniť do MŠK, konkrétne hovoril o športovom rybárstve. Podmienky prijatia mu vysvetlil
Mgr. Ľuboslav Kovalský, zastupujúci prezident MŠK. Predsedníčka komisie športu Mgr.
Miroslava Müncnerová sa vyjadrila ku prenajatému klzisku pri budove radnice mesta.
Vyjadrila určité sklamanie z plastového povrchu, podobne sa vyjadrili aj niekoľkí ďalší
členovia komisie, pretože si myslia, že o takýto povrch nie je veľký záujem. Mgr. Ľuboslav
Kovalský navrhol, aby sa na niektorom z ďalších zasadnutí komisie športu hovorilo viac
o športových krúžkoch, prípadne aj za účasti riaditeľky CVČ. Mgr. Miroslava Müncnerová ešte
poukázala na potrebu vytvorenia stratégie športu v meste, ale vzhľadom na širokú
problematiku tejto témy sa o tom viac nediskutovalo.
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K bodu 8.
Na záver predsedníčka komisie športu Mgr. Miroslava Müncnerová poďakovala prítomným
za účasť a zasadnutie ukončila.

Kežmarok: 12. január 2016

Zapísal:
Ing. Pavol Fejerčák, zapisovateľ komisie športu

Mgr. Miroslava Müncnerová
predsedníčka komisie športu
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