
  Komisia športu 

pri Mestskom zastupiteľstve mesta Kežmarok 

 

Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 25.10.2016 

 

Miesto konania: Zasadačka na Mestskom úrade v Kežmarku 

Dátum a čas konania: 25. október 2016 o 17.00 hod. 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny, ako hosť sa zúčastnila Mgr. Ivona Staníkova – vedúca 

oddelenia školstva, mládeže a  športu MÚ Kežmarok a Ing. Matúš Polák – poslanec MsZ 

Kežmarok 

Program:   1. Otvorenie 

                   2. Návrh rozpočtu pre šport na rok 2017 

                   3. Informácia o prijatých žiadostiach športových klubov o dotácie na rok 2017 

                   4. Informácia o kritériách na rozdelenie finančných prostriedkov v rámci MŠK 

                   5. Informácia o plánovaných športových akciách v roku 2017   

                   6. Diskusia 

                   7. Záver  
 

K bodu 1. 

Zasadnutie komisie športu otvorila jej predsedníčka Mgr. Miroslava Müncnerová, ktorá 

všetkých privítala a oboznámila prítomných s programom zasadnutia. 
 

K bodu 2. 

Ing. Pavol Fejerčák – manažér športu a Mgr. Ivona Staníková – vedúca oddelenia školstva, 

mládeže a športu informovali členov komisie o návrhu rozpočtu pre šport na rok 2017 

s upozornením, že tento návrh je len predbežný a môže sa ešte zmeniť.  

Stanovisko komisie: Komisia športu berie na vedomie predbežný návrh rozpočtu pre šport na 

rok 2017 a navrhuje prerokovať konečný návrh na najbližšom zasadaní komisie športu, ktorá 

by sa mala uskutočniť 16. novembra 2016.  

 

K bodu 3. 

Ing. Pavol Fejerčák informoval o prijatých žiadostiach športových klubov o dotácie na rok 

2017 podľa VZN mesta Kežmarok č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov. 

V termíne do 30. septembra 2016 boli doručené nasledovné žiadosti: MŠK Kežmarok 

(190.000,00 €), 1.MFK Kežmarok (19.600,00 €), Šport pre všetkých, oz, Kežmarok (5.850,00 

€), Atletický klub Elán Kežmarok (2.000,00 €), Sport Timing Slovakia s.r.o., Kežmarok 



(2.000,00 €), Stolnotenisový klub SEVERKA Kežmarok (1.100,00 €). Po tomto termíne boli 

ešte doručené nasledovné žiadosti: ŠK IAMES Kežmarok (bez konkrétnej čiastky) a FOCUS ON 

SPORT, oz, Kežmarok (9.840,00 €). Na zasadnutí komisie športu ešte člen komisie Mgr. 

Ľuboslav Kovalský predložil žiadosť 1.MFK Kežmarok a futbalových internacionálov mesta 

Kežmarok (1.000,00 €). 

Stanovisko komisie: Komisia športu doporučuje MsZ Kežmarok schváliť priamo pre subjekty 

cez programovú štruktúru rozpočtu žiadosti MŠK Kežmarok, 1.MFK Kežmarok, Atletického 

klubu ELÁN Kežmarok a Stolnotenisového klubu SEVERKA Kežmarok. Ostatným žiadateľom 

odporúča po schválení programového rozpočtu „ostatné dotácie“ a zverejnení výzvy na 

predkladanie žiadostí, podať si žiadosť o dotáciu s príslušnými formulármi. Komisia športu 

doporučuje MsZ Kežmarok schváliť v programovom rozpočte „ostatné dotácie“ pre šport 

sumu 15.000,00 €. Vzhľadom k tomu, že nie každému členovi komisie športu boli jednotlivé 

články VZN mesta Kežmarok č. 3/2016 o poskytovaní dotácií úplne jasné, žiada Mgr. Ivonu 

Staníkovú – vedúcu oddelenia školstva, mládeže a športu a Ing. Pavla Fejerčáka – manažéra 

športu, aby vyššie uvedené VZN prekonzultovali s prednostom MÚ Kežmarok a potom 

informovali členov komisie športu. 

 

K bodu 4. 

Mgr. Ľuboslav Kovalský, ako prezident MŠK Kežmarok informoval komisiu športu o kritériách 

na rozdelenie finančných prostriedkov v rámci MŠK. Medzi najdôležitejšie zmeny 

v bodovacom systéme patrí vyššia podpora regulárnych súťaží, vyradenie útvarov 

talentovanej mládeže, úprava bodovania pri umiestneniach do 3. miesta, úprava bodovania 

súťaží jednotlivcov a kolektívov. 

Stanovisko komisie: Komisia športu berie na vedomie informáciu prezidenta MŠK Kežmarok 

o kritériách na rozdelenie finančných prostriedkov v rámci MŠK. 

 

K bodu 5. 

Ing. Pavol Fejerčák informoval komisiu športu o pripravovaných športových akciách v roku 

2017. Budú to Dni športu mesta Kežmarok (14 – 15 podujatí počas celého roka), Cyklistické 

preteky (celkom 3x), Športová olympiáda základných škôl, Beh o pohár primátora mesta 

Kežmarok, Beh (viachodinovka), Firemné hry (najväčší zamestnávatelia v meste Kežmarok, 

pravdepodobne v štyroch športových disciplínach), Running Tour Kežmarok (4x) a Sagan 

Tour. Termíny budú určené začiatkom roka 2017.  

Stanovisko komisie: Komisia športu berie na vedomie informáciu manažéra športu 

o pripravovaných športových akciách v roku 2017. 

 

K bodu 6. 

V diskusii sa jednotliví členovia komisie vyjadrovali k VZN mesta Kežmarok č. 3/2016 

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov, že im je nezrozumiteľné. Takisto v diskusii sa 

viacerí členovia vyjadrili, že do budúcnosti treba uvažovať o preložení hokejbalového ihriska 



zo ZŠ Dr. Daniela Fischera niekde inde, aby sa predišlo nedorozumeniam medzi 

hokejbalovým klubom a vedením školy. 

 

K bodu 7. 

Na záver predsedníčka komisie športu Mgr. Miroslava Müncnerová poďakovala prítomným 

za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

 

Kežmarok: 25. október 2016 

 

 

Zapísal: 

Ing. Pavol Fejerčák, zapisovateľ komisie športu 

 

 

 

                                                                           Mgr. Miroslava Müncnerová 

                                                                           predsedníčka komisie športu 

 

 

 

   

 

    
 

 

  
 

 

 

     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


