
Zápis zo zasadnutia Komisie športu a mládeže  pri MÚ Levoča dňa  
22.01.2018. 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnený : Mgr. Vladimír Babej   

Hostia : JUDr. Lýdia Budziňáková – zástupkyňa primátora, JUDr. Lucia Babejová – 
prednosta MÚ, RNDr. Gerčáková Gabriela – vedúca odd. ŠSVaZ,ŠÚ  , Mgr. 
Džuganová Daniela - referent   odd. ŠSVaZ,ŠÚ ,  

Program : 

1/Privítanie  

2/ Prerokovanie dotácií na šport na rok 2018   

3/ Diskusia  

4/ Záver  

1.Prítomných privítala vedúca odd. ŠSVaZŠÚ  pani Gerčáková Gabriela a zahájila  
rokovanie komisie.  

Vedúca odd. ŠSVaZ,ŠÚ  pani Gerčáková  zaslala členom komisie tabuľku 
prerozdelenia finančných dotácií na šport , ktorý prezentovala. 

2.Vedúca odd. ŠSVaZŠÚ  pani Gerčáková Gabriela ,  informovala prítomných o 
finančných prostriedkov na rok 2018 v kapitole šport 50. 000eur. Z právomoci 
primátora  v sume 5. 000eur, na projekty 2.500 eur a individuálny športovci 2.500eur.  

3. P. Kramarčík uviedol, či by sa nenašlo viac financií na šport. 

P.zástupkyňa primátora informovala o možnostiach získania finančných prostriedkov 
– granty, financie z VÚC a taktiež uviedla , že financie na šport chcú aj iné inštitúcie, 
ktoré športujú, ale nie sú registrované. 

P.Závacký sa vyjadril za hodinové sumy za halu. Povedal, že tie financie dané na 
halu ako nepriame dotácie by mohli rozdeliť medzi kluby, alebo dať jednotlivým 
klubom,ako BK,HKaFK 05.A taktiež poprosil, aby komisia sa stretla ešte pred 
hlasovaním rozpočtu v MZ na ďalší rok. 

P.Šefčík povedal, že on by bol veľmi rád, keby jemu mesto preplácalo športovisko, 
taktiež sa k tomu vyjadril aj p.Sedlák, aké majú tieto kluby vymoženosti a musia 
hľadať, aby získali financie z iných zdrojov. 

P. Šefčík sa vyjadril, že kluby by mali zaviesť členské príspevky, kde si rodič 
uvedomí, že aj on je spolufinancovateľ daného klubu. 



Ďalšia diskusia prebiehala kde sa riešili otázky špecifík jednotlivých klubov – výška 
členského príspevku jednotlivých klubov, schopnosť zháňania si aj iných zdrojov – 
dary, sponzorstvo, otázky športovísk a financovania zo strany mesta a pod. 

P. Závacký navrhol nedať dotáciu klubu Spiš Indians, lebo minulý rok sa nedostavili 
k podpísaniu zmluvy – dotácia na rok 2017 ani po výzve, ktorú mu poslalo 
OŠSVaZ,ŠÚ. 

Za: 1  Zdržal sa : 1  Proti : 3 

P.Sedlák dal návrh, aby sumu, ktorá je navrhnutá na rok 2018 dostal SPIŠ Indians, 
lebo sú tam deti z nášho mesta 

Za: 4  Zdržal sa :0  Proti : 1 

P.Kramarčík poprosil jednotlivé kluby , aby oslovovali štatutárov mesta  a poslancov 
mesta  ohľadom financii pre šport v meste Levoča 

P.Sedlák  komisii predložil návrh aby sa za uvedené finančné prostriedky na rok 
2018 odsúhlasili aké komisii  boli predložené . Po rozsiahlej  diskusií sa aj ostatní 
členovia stotožnili s týmto návrhom. 

Za: 4  Zdržal sa :0  Proti : 1 

Rozdelenie finančných dotácií pre jednotlivé športové kluby na rok 2018 je po 
rokovaní komisie nasledovné : 
 
FK 05 Levoča   7.609,-€ 
 
HK Slovan Levoča  5.978,-€ 
 
BK Slovenský orol  4.346,-€ 
 
HK Spiš Indians  1.630,-€ 
 
LK Levoča   1.630,-€ 
 
Levoča XC ski team 3.263,-€ 
 
Tenis club 92 Levoča 3.263,-€ 
 
TJ Štart   1.088,-€ 
 
Wing Tsung             1.630,-€ 
 
AK Slovan Levoča  2.175,-€ 
 
Cyklo Spiš Levoča  3.260,-€ 
 
TJ Javorinka             1.630,-€ 



Pani vedúca informovala komisiu so žiadosťami, ktoré si žiadali finančné prostriedky 
na projekty a pre individuálneho športovca. 

/Šefčík Jozef – Levoča XC Ski team dotácia na účasť na majstrovstvá sveta – 
J.Šefčík  a na MSJ – Z.Šefčíková Požiadavka 1.000,-€ schválená dotácia 500,- € / na 
jedného účastníka 250,-€ / z časti Individuálny športovec. 

 

Za : 4        Proti : 0  Zdržal sa : 1 

 

Šefčík Jozef – Levoča XC Ski team dotácia na Slovenský pohár v behu na lyžiach 
Levoča – Uloža – Krúžok Požiadavka 1.500,-€  schválená dotácia 500,- € / na jeden 
klub 500,-€ / 

 

Za : 4        Proti : 0  Zdržal sa : 1 

 

Sedlák – TC 92  dotácia na organizáciu tenisového turnaja v termíne 19.2.-21.2.2018  
Požadovaná dotácia 200,-€  schválená dotácia 200,-€  z časti Projekty a podujatia. 

 

Za : 4     Proti : 0         Zdržal sa : 1  

 

Pani D. Džuganová  podala informáciu o dátume a podmienkach vyhlásenia 
Športovec Spiša . Bude sa konať dňa 08.03.2018 v Hrabušiciach. Do 30.01.2018 je 
termín zaslania nominácií od jednotlivých klubov. Vyhlásenie Športovec mesta 
Levoča za 2017 bude dňa 27.03.2018 o 17,00 hod. v budove mestského divadla.  

Zároveň p. Džuganová  zašle jednotlivým športovým klubom návratky- nominácie za 
jednotlivé športové kluby e-mailom. 

P. Džuganová poprosila kluby, aby  na  stránke mesta  zverejňovali svoje aktuálne 
informácie o klube , o výsledkoch klubu, aby občania mesta disponovali aktuálnymi 
informáciami, aj pri prihlasovaní nových členov do šp.klubov. 

 

P.Sedlák  poprosil p.zástupkyňu primátora Lýdiu Budziňákovú  o spôsoby hľadania 
finančných prostriedkov na šport. 



P.zástupkyňa primátora Lýdia Budziňáková vyjadrila presvedčenie, že mesto sa bude 
snažiť  a hľadať finančné prostriedky na šport v priebehu roka 2018.  

Treba osloviť poslancov PSK za okres Levoča s požiadavkou o poskytnutie dotácie 
na  šport v súvislosti s dotáciami, ktoré sú plne v ich kompetencii. 
 

P.zástupkyňa Lýdia Budziňáková primátora uviedla aj možnú spoluprácu s 
Všeobecnou nemocnicou s poliklinikou Levoča, a.s. Agel a s p. MUDr. I. 
Dzurňákovou, ktorá sa venuje športovému lekárstvu, kde by mohli  byť naši športovci 
odborne vyšetrení. 

4. V závere poďakovala vedúca odd. ŠSVaZ,ŠÚ  pani Gerčáková  prítomným za 
účasť a zo to, že   dospela komisia k záveru a kompromisu pri prerozdeľovaní 
finančných dotácií pre jednotlivé športové kluby na rok 2018. 

 

 V Levoči dňa 22.01.2018                                            Zapísala: D.Džuganová    

                                                                                     Overovateľ: V Sedlák 

 


