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Komisia športu a mládeže – komisia Mestského zastupiteľstva v Levoči  

 

Mgr. Vladimír Babej, predseda komisie 

 

 

 
                                                                                                     V Levoči dňa 21. 8. 2017 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

 V súlade s ustanovením čl. 4 ods. 2 písm. a) rokovacieho poriadku 

komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

 

zvolávam 

 

zasadnutie Komisie športu a mládeže, 

 

ktoré sa uskutoční dňa 04.09.2017 (pondelok) o 14,00 hod. v budove MsÚ, 

Námestie Majstra Pavla 4,  kancelária vedúcej OŠSVaZ, ŠÚ, číslo dverí 4,  

II.poschodie. 

 
 

 

PROGRAM  
 

1. Otvorenie  

2. Prerokovanie žiadostí  o dotáciu v zmysle § 14 ods. 1 písmeno B- športové projekty a 

podujatia VZN mesta Levoča č. 22/2015  
3. Prerokovanie žiadostí  o dotáciu v zmysle § 14 ods. 1 písmeno C podpora 

individuálnych športovcov VZN mesta Levoča č. 22/2015   

4. Rôzne 
5. Diskusia 

6. Záver. 

 

 

 

 

 

                                          Mgr. Vladimír Babej 

                                                                                                     predseda komisie 

 

 

Doručí sa: 

- členom komisie 



MESTO  LEVOČA 
 
 

Predmet rokovania: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 
 

Pre Komisia športu a mládeže 04.09.2017 

 

Predkladá RNDr. Gabriela Gerčáková, vedúca odd. ŠSvZ, ŠÚ  

 

Spracovateľ: RNDr. Gabriela Gerčáková, vedúca odd. ŠSvZ, ŠÚ 

 

Návrh na uznesenie: Komisia športu a mládeže odporúča MR schváliť pridelenie dotácie 

z rozpočtu mesta (v súlade s § 4 ods. 5 VZN mesta Levoča č. 22/2015) 

– kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport a telovýchovu: 

a) v zmysle § 14 ods. 1 písmeno B- športové projekty a podujatia VZN 

mesta Levoča č. 22/2015: 

1. LK Levoča € 

2. Cyklo Spiš, Levoča € 

3. FK 05 Levoča € 

4. Levoča XC ski team € 

5. AK Slovan Levoča €  

 

b) v zmysle § 14 ods. 1 písmeno C podpora individuálnych športovcov 

VZN mesta Levoča č. 22/2015 

1. LK Levoča € 

2. Cyklo Spiš, Levoča € 

3. TJ Štart Levoča €   

 

Termín:  ihneď 

 

Na vedomie: primátor  mesta 

 zástupca  primátora  mesta 

 hlavný  kontrolór  mesta 

 právnik mesta 

 

 

 

 

V Levoči   28.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová  správa 

 

 
Návrh predkladá OŠSVaZ na základe predložených žiadostí jednotlivých športových 

klubov a organizácií pôsobiacich na území mesta Levoča. 

Žiadosť o dotáciu v zmysle § 14 ods. 1 písmeno B- športové projekty a podujatia VZN 

mesta Levoča č. 22/2015 podali: 

 

Klub požiadavka účel 

LK Levoča 500€ na spolufinancovanie 

organizácie Slovenského 

pohára ml.,st. žiakov – 

Levočská Biela pani – 

december 2017 

Cyklo Spiš, Levoča  500€ na organizáciu športového 

podujatia Časovka do vrchu 

FK 05 Levoča  500€ organizácia Slovenské 

pohára 

Levoča XC ski team 

 

 500€ organizácia behu Levočskou 

dolinou 

AK Slovan Levoča  300€ organizácia atletických 

pretekov pre najmenších 

 

Žiadosť o dotáciu v zmysle § 14 ods. 1 písmeno C podpora individuálnych športovcov 

VZN mesta Levoča č. 22/2015 podali:  

 

Klub požiadavka účel 

LK Levoča 500€ na prípravu  reprezentantky 

SR v zjazdovom lyžovaní – 

Klaudia Nemcová 

Cyklo Spiš, Levoča 500€ na prípravu  reprezentanta 

SR v hokeji – Róbert Džugan 

TJ Štart Levoča 100€  na spolufinancovanie účasti 

člena klubu na 

medzinárodnom turnaji 

v kolkoch v Rokycanoch  

 

 

 

 

V Levoči   28. 08.2017                                           RNDr. Gabriela Gerčáková  

vedúca  odd. ŠSvZ, ŠÚ 

 



Zápis zo zasadnutia Komisie športu a mládeže  pri MÚ Levoča dňa  

04.09.2017.     

Prítomní : podľa prezenčnej listiny   

Ospravedlnený :    

Hostia :  RNDr.Gerčáková Gabriela – vedúca odd. ŠSVaZ,ŠÚ  , Mgr. Džuganová Daniela - referent   

odd. ŠSVaZ,ŠÚ , PaedDr. Majerský Milan 

Program : 

1/Privítanie , otvorenie zasadnutia  

2/ Prerokovanie žiadosti o dotáciu v zmysle § 14 odst. 1 písmeno B- športové projekty a podujatia 

VZN mesta Levoča č. 22/2015   

3/ Prerokovanie žiadosti o dotáciu v zmysle § 14 odst. 1 písmeno C – podpora individuálnych 

športovcov VZN mesta Levoča č. 22/2015  

4/ Rôzne   

5/ Diskusia  

6/ Záver  

1/Prítomných privítal a  rokovanie komisie zahájil a viedol predseda p. Mgr. Babej Vladimír .  

2,3/ Hneď v úvode požiadal vedúcu odd. ŠSVaZ,ŠÚ, aby predniesla návrhy , žiadosti o dotáciu . Po 

prednesení jednotlivých návrhov požiadal predseda KŠaM zástupcu Cyklo Spiš Levoča p. Rastislava 

Kubovčíka, zástupcu Levoča XC ski team p. Jozefa Šefčíka , aby túto žiadosť doplnil o ďalšie informácie 

o uvedených akciách na ktoré žiadajú dotáciíu. 

Následne predseda pristúpil k hlasovaniu k jednotlivým žiadostiam. 

LK Levoča  požiadavka 500,-€ na spolufinancovanie organizovania Slovenského pohára mladších 

a starších žiakov – Levočská Biela pani – december 2017.   

Za : 5 Zdržal sa : 0 Proti : 0  

Cyklo Spiš, Levoča, požiadavka na 500,-€ na spolufinancovanie organizovania športového podujatia 

Časovka do vrchu 

Za : 5 Zdržal sa : 0 Proti : 0 

 FK 05 Levoča  požiadavka 500,-€ na prípravu Slovenského pohára vo futbale  

 Za : 5  Zdržal sa : 0 Proti : 0 

 



Levoča XC ski team  500,-€ na spolufinancovania akcie Beh Levočskou dolinou  

 Za : 5  Zdržal sa : 0 Proti : 0 

AK Slovan Levoča  požiadavka 300,-€ na spolufinancovanie akcie atletických pretekov pre najmenších  

Za :  5 Zdržal sa : 0 Proti : 0 

LK Levoča  požiadavka 500,-€ na spolufinancovanie prípravy reprezentantky SR  

Za :  5 Zdržal sa : 0 Proti : 0 

Cyklo Spiš Levoča   požiadavka 500,-€ na spolufinancovanie prípravy reprezentanta SR 

Za :  5 Zdržal sa : 0 Proti : 0 

TJ štart   požiadavka 100,-€ na spolufinancovanie účasti člena klubu na medzinárodnom turnaji 

v kolkoch v Rokycanoch  

Za :  5 Zdržal sa : 0 Proti : 0 

 

Uznesenie: 

Komisia športu a mládeže odporúča MR schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 4 

ods. 5 VZN mesta Levoča č. 22/2015)– kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport a telovýchovu: 

a) v zmysle § 14 ods. 1 písmeno B- športové projekty a podujatia VZN mesta Levoča č. 22/2015: 
1. LK Levoča  500  € 
2. Cyklo Spiš, Levoča    500  € 
3. FK 05 Levoča   500  € 
4. Levoča XC ski team 500 € 
5. AK Slovan Levoča  300 €  

b) v zmysle § 14 ods. 1 písmeno C podpora individuálnych športovcov VZN mesta Levoča č. 22/2015 
1. LK Levoča                500  € 
2. TJ Štart Levoča   100  € 
3. Cyklo Spiš Levoča   500 €  

 
T: do 20.09.2017                                                                                   Zodpovedná: vedúca OŠSVaZ,ŠÚ 

4,5/ V diskusií sa prihlásil primátor mesta a informoval, že HK Indians Spiš  do dnešného dňa 

nepodpísal zmluvu na už schválenú dotáciu na rok 2017 a pri tom osobne rozprával so štatutárom 

klubu Radovanom Kellnerom. Finančné prostriedky  ostávajú v kapitole Šport. 

Pri diskusií vzišla požiadavka aby sa pridelené finančné prostriedky pre jednotlivé kluby schvaľovali 

najneskôr do  30.09. v danom roku aby ich schválenie prešlo procesom udobrenia –schválenia v MR 

a následne v MZ a kluby ich vedeli do konca kalendárneho roka zúčtovať.  

Za: 5 Zdržal sa : 0 Proti : 0 

 



Primátor mesta informoval , že v mesiaci október 2017 bude oceňovanie / Čestné občianstvo mesta 

Levoča, Cenu mesta Levoča, Cena primátora mesta a poďakovanie a odmena /významných osobnosti 

z rôznych oblasti života mesta a bolo by vhodné aby tam mal zastúpenie aj významná osobnosť 

z oblasti športu . Požiadal členov komisie za zaslanie návrhov na ocenenie aj napriek tomu , že on už 

jeden typ má. 

Štatutári športových klubov zašlú e-mailom na adresu p. Daniely Džuganovej návrhy na ocenenie. 

Termín : do 24.09.2017  Zodpovední : štatutári športových klubov  

V súvislosti z udeľovaním ocenení z oblasti športu pán Vavrinec Sedlák zaslal predsedovi KŠaM návrh 

kritérií / z uvedenou otázkou sme sa čiastočne zaoberali už na zasadnutí KŠaM v mesiaci 04/2017 / . 

je potrebné aby sa k uvedenému návrhu vyjadrili aj ostaný členovia KŠaM.  

Na základe toho predseda KŠaM zašle e-mailom uvedený návrh p. Vavrinca  Sedláka na doplnenie 

resp. pripomienkovanie všetkým členom KŠaM. 

Termín : do 10.09.2017  Zodpovedný : predseda KŠaM. 

Pán  Martin Zavacký otvoril otázku zriadenia športových tried pri existujúcich školských zariadeniach. 

Vedúca  odd. ŠSVaZ,ŠÚ  RNDr. Gabriala Gerčáková v skratke vysvetlila legislatívny proces zriadenia 

takýchto športových tried.  

Vedúca ŠSVaZ, ŠU pripraví legislatívny výklad za akých podmienok je možné takúto športovú zriadiť 

Za : 5 Zdržal sa : 0 Proti : 0 

Termín : do najbližšieho zasadnutia KŠaM Zodpovedná : Vedúca ŠSVaZ, ŠÚ 

Prítomní sa v následnej diskusií zhodli na tom, že asi najväčší problém bude ako uvedené triedy – 

triedu naplniť deťmi .Následne sa diskusia odvíjala aj o oživení tradície tkz. Večerného behu mestom 

Levoča. Vzhľadom na to, že to chce prípravu a reklamu , zapojenie do toho vyžaduje zapojenie 

všetkých existujúcich kôl na území mesta resp. okresu Levoča a širokej verejnosti. Prítomní sa 

dohodli, že na budúci rok 2018 sa tento beh zorganizuje pod záštitou klubov ktoré majú skúsenosti 

z organizovaním podobných športových podujatí jasné, že pod záštitou mesta Levoča. Následne 

diskusia pokračovala o problémoch a úspechoch športu v meste Levoča vecí ktoré s tým 

bezprostredne súvisia. 

 

V závere predseda KŠaM poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí a zasadnutie KŠaM 

ukončil . 

       V Levoči dňa 06.09.2017  

 

Spracoval : Mgr. Babej Vladimír    
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