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Úvod 
Šport a športové aktivity majú celospoločenský význam v oblasti vzdelávania, zdravia 

občanov, prevencie proti nežiaducim spoločenským a civilizačným javom. Sú nositeľmi časti 

kultúrneho dedičstva a národnej identity. Šport má také významné postavenie v spoločnosti, 

že vo väčšine krajín EÚ má oporu v ústave a je v nej zakotvený. V súčasnosti sa stal 

osobitným sociálnym fenoménom plniacim viaceré úlohy. Ako prostriedok rozvoja osobnosti 

plní šport výchovnú a sociálnu úlohu. Vykonávaný primeraným spôsobom upevňuje zdravie, 

zvyšuje národné povedomie a vlastenectvo, je kultivovaným prostriedkom trávenia voľného 

času. Hodnoty, ktoré šport sprostredkúva, pomáhajú rozvoju vedomostí, motivácie, zručností 

a stimulujú osobné úsilie. Osobitnú dôležitosť má šport pre vypestovanie zdravého životného 

štýlu u detí a mládeže. 

Šport a rozvoj športu patrí medzi národné priority Slovenskej republiky, čo sa odráža aj v 

strategických dokumentoch štátu a územnej samosprávy. Pri spracovaní tejto koncepcie 

rozvoja športu mesta Kežmarok sme vychádzali z platnej legislatívy v oblasti športu, 

predloženého zmapovania a analýz športovej a školskej infraštruktúry, cieľov športových 

klubov a skúseností pri ich napĺňaní v rámci časového obdobia skoršej minulosti i aktuálnej 

súčasnosti, tradícií jednotlivých druhov športov, prejaveného záujmu o konkrétne druhy a 

spôsoby fungovania športových klubov a v neposlednom rade z možností a schopností ich 

finančného zabezpečenia. 

Koncepcia športu na základe analýzy súčasného stavu stanovuje základné ciele, na ktoré sa 

bude v budúcnosti orientovať podpora mesta Kežmarok. Do jej plnenia by mali aktívne 

vstúpiť viacerí aktéri: 

– vedenie mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, mestský úrad, športové kluby 

(organizácie) a široká verejnosť. Pre naplnenie koncepcie rozvoja športu je dôležité, aby sa s 

ňou stotožnila športová verejnosť na všetkých úrovniach. 

Prioritami mesta Kežmarok v oblasti športu je: 

➢ Podpora športu pre všetkých ako odporúčaný spôsob aktívneho trávenia voľného 

času; 

➢ Podpora úspešných športovcov a športových organizácií; 

➢ Boj proti negatívnym javom v športe; 

➢ Rozšírenie pohybových aktivít ako dennej súčasti života medzi čo najväčší počet 

občanov mesta; 

➢ Zabezpečenie transparentného a efektívneho financovania športu z rozpočtu mesta. 
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1. Všeobecná stratégia 
Pri tvorbe koncepcie je potrebné vychádzať zo všeobecnej stratégie, ktorá je definovaná v 

základných dokumentoch Európskej únie a Slovenskej republiky a aplikovaná smerom k 

samospráve. To znamená : 

Chápať šport ako integrálnu súčasť života mesta a jeho občanov so zreteľom aj na 

jeho výchovnú, spoločenskú a kultúrnu funkciu. 

Vytvárať podmienky pre rozvoj športu v rámci daných kompetencií a možností mesta, 

vytvárať priestor pre spoluprácu všetkých subjektov pôsobiacich v oblasti športu. 

Podporovať šport predovšetkým v tých oblastiach a formách, ktoré umožnia účasť 

(aktívnu či pasívnu) čo najširšej verejnosti. 

Pri rozvoji a podpore športu nadväzovať najmä na športové tradície mesta, 

rešpektovať súčasný vývoj športov a ich členskú základňu, ako aj špecifické 

podmienky mesta, prípadne regiónu pre rozvoj jednotlivých odvetví športu. 

Smerovať postavenie mesta Kežmarok ako regionálneho centra športu a športových 

podujatí, aj nadnárodného charakteru. 

Chápať podporu športu aj z hľadiska ekonomického potenciálu pre mesto Kežmarok, 

prípadne región. 

2. Legislatívne východiská 
Tvorba koncepčného materiálu by sa mala opierať predovšetkým o legislatívu Európskej únie 

a Slovenskej republiky v oblasti športu. 

Medzi základné dokumenty EÚ v oblasti športu patria : 

Európska charta o športe (2001) 

Biela kniha o športe (2007) 

Základné dokumenty a právne normy Slovenskej republiky v oblasti športu patria : 

Úlohy štátu v oblasti športu na obdobie 2012 – 2020 stanovuje dokument „Koncepcia 

štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020“ (2012). 

Právnou úpravu v oblasti športu riešia tieto všeobecne záväzné právne predpisy: 

zákon č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 

prospešné služby, 

zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 

obce a vyššie územné celky, 
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zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý v § 4 stanovuje obci pri výkone 

samosprávy zabezpečovať výstavbu, údržbu a výkon správy športových obecných 

zariadení, utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a utvárať 

podmienky na telesnú kultúru a šport, 

zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a 

doplnení niektorých predpisov, 

zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ktorý v § 10 určuje ako jeden zdroj financovania športu “c) 

prostriedky z rozpočtov obcí“, 

nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

schválený NR SR 26.11.2015, účinný od 1.2.2020. 

Zo zákona o športe: 

V zmysle § 64 obec pri výkone samosprávy: 

a. vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce, 

b. podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej 

infraštruktúry v obci v spolupráci so športovými organizáciami, 

c. zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je 

zriaďovateľom a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe obce na šport 

pre všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené, 

d. môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko na 

vykonávanie športu pre všetkých so zameraním na mládež pod vedením športového 

odborníka, 

e. podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v 

obci, 

f. podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu 

zdravotne postihnutých v obci, 

g. oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v obci. 

 

Európska charta o športe 

Cieľ Charty 

Vlády s úmyslom podporovať rozvoj športu ako dôležitého faktora ľudského rozvoja 

prijímajú opatrenia v rámci ustanovení tejto Charty v súlade s princípmi stanovenými 

v Kódexe športovej etiky s cieľom: 

1. Umožniť každému jednotlivcovi venovať sa športu, a hlavne: 

1.1 zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia mali možnosť účasti na vyučovaní telesnej 

výchovy a príležitosť nadobúdať základné športové zručnosti; 
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1.2 zabezpečiť každému možnosť venovať sa športu a telesnej rekreácii v bezpečnom 

a zdravom životnom prostredí; 

1.3 v spolupráci s príslušnými športovými organizáciami zabezpečiť každému, kto má 

záujem a schopnosti, možnosť zvyšovať si svoju športovú výkonnosť na úrovni 

osobného alebo verejne uznaného vynikajúceho výkonu; 

2. Chrániť a rozvíjať mravné a etické základy športu, ľudskú dôstojnosť a bezpečnosť 

tých, ktorí sú zapojení do športových aktivít. Chrániť šport, športovcov a športovkyne 

pred zneužívaním na politické, komerčné a finančné ciele a pred znevažujúcimi 

s ponižujúcimi postupmi, vrátane užívania drog, sexuálneho obťažovania a zneužívania 

najmä detí, mladých ľudí a žien. 

Budovanie základne 

V snahe podnecovať športové návyky medzi mládežou, rozvíjať jej fyzickú zdatnosť 

a nadobúdať športové zručnosti sa príjmu príslušné opatrenia, hlavne na: 

- zabezpečenie dostupnosti programov, zariadení a primeraného času pre šport, 

rekreáciu a telesnú výchovu pre všetkých žiakov; 

- zabezpečenie výučby kvalifikovanými učiteľmi na vysokých školách; 

- vytvorenie vhodných príležitostí pre ďalšie pestovanie športu po skončení povinnej 

školskej dochádzky; 

- podporu rozvoja spolupráce medzi školami alebo inými výchovno-vzdelávacími 

zariadeniami, školskými športovými klubmi a miestnymi športovými klubmi; 

- úpravu a rozvoj využitia športových zariadení školami a miestnou komunitou; 

- vytváranie takej spoločenskej atmosféry, aby rodičia, učitelia, tréneri a vedúci viedli 

mládež k pravidelnému telesnému cvičeniu; 

- poskytovanie výchovy k športovej etike všetkým žiakom od základných škôl. 

Šport a jeho trvalý rozvoj 

Zabezpečovanie a zlepšovanie telesného, sociálneho a duševného blahobytu ľudí a budúcich 

generácií si vyžaduje prispôsobiť športové aktivity, vrátane aktivít v mestách, na vidieku a pri 

vode, obmedzeným zdrojom tejto planéty a uskutočňovať ich v súlade so zásadami 

udržateľného rozvoja a vyváženého riadenia životného prostredia. To znamená, okrem iného: 

- zohľadňovať prírodné a ekologické hodnoty pri plánovaní a budovaní športových 

zariadení; 

- podporovať a povzbudzovať športové organizácie a v ich úsilí o ochranu prírody 

a životného prostredia; 

- zvyšovať povedomie ľudí o vzťahoch medzi športom, udržateľným rozvojom 

a poznaním a prírody. 
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3. Analýza súčasného stavu športu v meste 
Koncepcia rozvoja športu v meste na základe analýzy stanovuje základné oblasti, na ktoré sa 

sústredí v nasledujúcom období podpora mesta. Snaha je smerovaná hlavne podporovať 

a rozvíjať aktivity športových klubov so zameraním na mládež, šport v školách v rámci 

vyučovania a krúžkovej činnosti pre deti v predškolskom veku, na základných a stredných 

školách, športové aktivity centra voľného času, ale aj organizovanie masových podujatí pre 

všetky vekové kategórie.  

3.1. Šport v školách a školských zariadeniach 

Mesto Kežmarok je zriaďovateľom troch materských škôl s právnou subjektivitou, dvoch plne 

organizovaných základných škôl a jednej základnej školy s materskou školou s právnou 

subjektivitou, základnej umeleckej školy a centra voľného času.  

3.1.1. Materské školy 

Materská škola Cintorínska: 

Materská škola organizuje pre deti športové súťaže ,,Jarný trojboj“ a ,,Jesenný trojboj“, kde 

deti súťažia v troch disciplínach: beh, hod a skok. Výsledky dosiahnuté v oboch súťažiach sa 

navzájom porovnávajú. Deti s najlepšími výsledkami sa zúčastňujú na Detskej olympiáde, 

ktorú každoročne organizuje ZŠ s MŠ Nižná brána. V spolupráci s ZŠ. Dr. D. Fischera sa deti 

najvyššieho ročníka zúčastňujú hodiny telesnej výchovy 2 krát mesačne, ktorá slúži na 

zoznámenie s prostredím, základnými návykmi správania sa v telocvični. Škola disponuje 

triedou na pohybovú prípravu, ktorá je vybavená náčiním a náradím na športové aktivity detí. 

Areál školy umožňuje vykonávanie športových hier, kruhový aktivít, hranie futbalu, 

basketbalu, behu, behu cez prekážky, v zimnom období sánkovanie.  

Materská škola Kuzmányho: 

Materská škola je zapojená do edukačného projektu “Zdravá škola“ a “S Adamkom hravo 

a zdravo“. Projekty sú zamerané na zdravý životný štýl. V rámci materskej školy si 

organizujú “Deň detskej radosti“, kde deti vykonávajú športové aktivity na 8 stanovištiach. 

MŠ disponuje 3 telocvičňami malých rozmerov, v ktorých sa nachádza základné náradie 

a náčinie. Nádvorie MŠ je rozsiahle, ktoré sa využíva na  pohybovú aktivitu detí po celý rok. 

MŠ organizuje v rámci pohybových aktivít aj exkurzie pamiatok mesta, vychádzky s deťmi. 

Deťom predškolského veku je k dispozícii telocvičňa na ZŠ DR. Daniela Fischera 2x 

v mesiaci. V zimnom období sa deti venujú sánkovaniu a korčuľovaniu. 

Materská škola Možiarska: 

Vo vyučovacom procese je zaradená telesná výchova podľa školského vzdelávacieho 

programu, na ktorom sa zúčastňujú všetky triedy. Škola je vybavená telocvičnou, kde sa 

nachádza základné náradie a náčinie. Areál školy disponuje školským dvorom, kde sa 

pravidelne venujú športovým hrám a aktivitám. Na programe sú vychádzky do lesoparku 

a okolia. Materská škola každoročne organizuje Olympiádu detí MŠ Možiarska v troch 



                              
                                  Koncepcia rozvoja športu mesta Kežmarok na obdobie 2020 - 2027 

 

 
 

10 

disciplínach – hod, skok a beh. Deti s najlepšími výsledkami sa zúčastňujú na Olympiáde 

materských škôl na ZŠ Nižná brána. 

Materská škola Nižná brána: 

Materská škola sa nachádza v budove základnej školy Nižná brána, ktorá disponuje 3 

telocvičňami, priestranným areálom s atletickou dráhou, multifunkčným ihriskom, ihriskom 

na plážový volejbal. K dispozícii je futbalový krúžok 2x týždenne, ktorý navštevuje 8 detí. 

V rámci športových dní mesta Kežmarok organizuje ZŠ Nižná brána Olympiádu detí 

materských škôl mesta Kežmarok a pre zdravotne znevýhodnené detí organizuje 

Paralympiádu. Na programe ma škola výlety do Vysokých tatier, lesoparku v Kežmarku. 

Škola je zapojená do projektu ,,Zdravá škola“. Okrem toho je vyvíjaná snaha zo strany školy 

zúčastňovať sa s deťmi športových akcií organizovaných mestom. 

Materská škola sv. Kríža: 

Materská škola sídli v budove základnej školy sv. Kríža, ktorá je vybavená malou a veľkou 

telocvičnou, multifunkčným ihriskom, tanečnou sálou. Škola sa zapojila do projektu  

Raiffeisen Bank a zrekonštruovala atletickú dráhu a doskočisko. V triedach prebiehajú ranné 

cvičenia. Na multifunkčnom ihrisku sa deti venujú loptovým hrám 1 x krát týždenne každá 

trieda. Pohybové aktivity vykonávajú v rámci štátneho vzdelávacieho programu. Pobyt vonku 

s deťmi je pravidelný v závislosti od počasia. V zimnom období je na programe aj 

sánkovanie. Deti absolvujú 1x mesačne aj „tréning“ s trénerom Milanom Glevaňakom, ktoré 

sú zamerané na rozvoj pohybovej aktivity a zručnosti. Deti sa zúčastňujú aktivity jazdy na 

bicykli a odrážadle na cyklistickom chodníku priamo za MŠ alebo v Centre voľného času 

v Kežmarku.  

Prehľad návštevnosti MŠ 

Materská škola Počet detí 

MŠ Cintorínska 95 

MŠ Možiarska 96 

MŠ Kuzmanýho 175 

MŠ Nižná brána 63 

MŠ sv. Kríža 165 

SPOLU: 594 

       Počet k 15.09.2019 

3.1.2. Základné školy 

V rámci predmetu telesnej výchovy sú rozvíjané pohybové schopnosti a koordinačné zručnosti 

detí a mládeže. Žiaci nadobúdajú  pohybové vzdelanie a potrebné vedomosti k starostlivosti 

o svoje zdravie a formuje sa vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite ako jednému 

z najúčinnejších prostriedkov prevencie porúch zdravia a zvyšovania kvality života. Na 



                              
                                  Koncepcia rozvoja športu mesta Kežmarok na obdobie 2020 - 2027 

 

 
 

11 

hodiny telesnej výchovy sa využívajú hlavne vlastné telocvične, vonkajšie priestory /ihriská, 

atletické dráhy, multifunkčné ihriská, doskočiská/.  

V základných školách v meste Kežmarok je priemerný počet vyučovacích hodín telesnej 

výchovy na 1. stupni 2 hodiny týždenne, na 2. stupni 2 hodiny týždenne, okrem ZŠ Nižná 

brána, ktorá vo viacerých ročníkoch 3 hodiny týždenne. Plavecké výcviky je možné realizovať 

iba v bazéne pri základnej škole Ľubica, ktorý kapacitne nevyhovuje. Lyžiarske výcviky sú 

financované Ministerstvom školstva SR, čo umožňuje účasť všetkých žiakov škôl. 

Prehľad návštevnosti ZŠ 

Názov školy Počet žiakov 
Počet žiakov oslobodených 

od TŠV 

ZŠ Nižná brána 537 3 

ZŠ Grundschule 487 1 

ZŠ Dr. D. Fischera 623 6 

ZŠ sv. Kríža 416 7 

Spolu: 2063 17 
        Počet k 15.09.2019

  

Športové zariadenia na základných školách 

Športové zariadenia ZŠ Nižná brána 
ZŠ 

Grundschule 

ZŠ Dr. D. 

Fischera 

ZŠ sv. 

Kríža 

Telocvičňa 3 2 2 2 

Posilňovňa 1 - 1 - 

Futbalové ihrisko 1 - - - 

Atletická dráha 1 - 1 - 

Volejbalové ihrisko 2 - - - 

Multifunkčné ihrisko 1 2 1 1 

Futbalové mini ihrisko 1 - - - 

Doskočisko 1 - 1 - 

Hokejbalové ihrisko - - 1 - 
 

Základná škola Nižná brána: 

Základná škola s materskou školou Nižná brána je plne organizovaná ZŠ. V školskom roku 

2019/2020 má škola 24 tried denného štúdia, 12 tried na 1. stupni, z toho jedna trieda 

prípravného ročníka tzv. logopedického ročníka a 12 tried na 2. stupni s celkovým počtom 

537 žiakov. V škole pracuje školský klub detí so štyrmi  oddeleniami s celkovým počtom 120 

detí, v ktorých sa trikrát týždenne vykonáva klubová činnosť so zameraním na šport, výtvarné 

umenie a ručné práce.  

Škola pravidelne organizuje školské turnaje v kolektívnych športoch Olympiádu pre žiakov 1. 

stupňa, turnaj vo vybíjanej, súťaže v netradičných športových disciplínach. Počet hodín 

telesnej výchovy na ZŠ pre 1., 2., 4., 5., 6., ročník sú 3 hodiny týždenne, 2 hodiny týždenne 
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majú 3., 7., 8., 9. ročník /3. ročník absolvuje plavecký výcvik, preto má len 2 hodiny/. 

V ponuke sú záujmové krúžky, ktorých je otvorených 8 na školský rok 2019/2020 

a zúčastňuje sa 128 detí. Škola umožňuje deťom, mládeži a širokej verejnosti športovať 

v športovom areáli denne.  

Veľká telocvičňa je využitá na 90%, stredná na 80% a malá na 60%, k dispozícii sú pondelok 

až nedeľa od 08:00 do 20:30. 

Športový areál školy je dobrom stave, rekonštrukciu si vyžadujú antukové volejbalové 

ihriská, osvetlenie vo veľkej telocvični, výmena palubovej podlahy v strednej telocvični.  

Prehľad záujmových krúžkov na ZŠ Nižná brána 

Názov záujmového krúžku Počet detí 

Florbal 15 

Futsal mladší žiaci 20 

Futsal starší žiaci 20 

Šikovní štvrtáci 15 

Tanečný krúžok 8 

Hokej 20 

Futsal najmladší žiaci 15 

Gymnastika pre 1. stupeň 15 

Spolu: 128 

 

ZŠ – Grundschule Hradné námestie 38: 

V školskom roku 2019/20 má škola 23 tried denného štúdia, 10 tried na 1. stupni  a 13 tried 

na 2. stupni s celkovým počtom 487 žiakov. Žiaci na 1. a 2. stupni absolvujú 2 hodiny telesnej 

výchovy týždenne. V rámci doplnenia učebného plánu pre hodiny telesnej výchovy škola 

organizuje kurz korčuľovania, lyžiarsky a plavecký výcvik. Škola disponuje veľkou a malou 

telocvičňou, 2 vonkajšími ihriskami s umelou trávou, na hodiny atletiky sa využíva areál 

parku za hradom. Potreby školy sa orientujú na vybudovanie atletickej dráhy a doskočiska, 

basketbalových košov, výmenou povrchu na ihrisku s umelou trávou a zateplenie strechy 

malej a veľkej telocvične. 

Prehľad záujmových krúžkov na ZŠ – Grundschule 

Názov záujmového krúžku Počet detí 

Florbal 12 

Futbal pre 1. ročník 12 

Spolu: 24 
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Základná škola Dr. Daniela Fischera: 

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, 06001, Kežmarok je plne organizovaná ZŠ. V 

školskom roku 2019/20 má škola 27 tried denného štúdia, 12 tried na 1. stupni a 15 tried na 2. 

stupni s celkovým počtom 623 žiakov. Na 1. a 2 stupni majú žiaci 2 hodiny TŠV týždenne. 

Možnosti doplnenia učebného plánu pre hodiny telesnej výchovy využívajú formou 

bedmintonu, cvičeniami úpolov a na fitlopte, hokejbalom, inline korčuľovaním, ringom 

a florbalom. Škola má otvorených 7 športových krúžkov, ktoré navštevuje 126 detí. 

Disponuje 2 telocvičňami, multifunkčným ihriskom, hokejbalovým ihriskom, posilňovňou 

a bežeckou dráhou.  

Malá a veľká telocvičňa je k dispozícii pondelok až piatok od 08:00 do 19:00, obsadenosť 

oboch telocviční je 100%. 

Bežecká dráha s doskočiskom je v havarijnom stave – nutnosť rekonštrukcie. 

Prehľad záujmových krúžkov na Dr. Daniela Fischera 

Názov záujmového krúžku Počet detí 

Volejbal 12 

Basketbal 13 

Futbal 17 

Florbal 31 

Atletická príprava 19 

Pohybové hry- basketbal 18 

Karate 16 

Spolu: 126 

 

Základná škola sv. Kríža: 

Základnú školu navštevuje 398 žiakov v školskom roku 2019/2020. Škola disponuje 2 

telocvičňami a multifunkčným ihriskom s umelým trávnikom, ktoré sú v súčasnosti 

postačujúce. Na škole je otvorený futbalový krúžok, do ktorého je zapísaných 20 žiakov 1. 

stupňa ZŠ. V rámci Športovej akadémie Mateja Tótha je zapojených 20 žiakov 1. stupňa ZŠ 

a v Školskej futbalovej lige je zapísaných 25 žiakov 2. stupňa ZŠ.  

Malá a veľká telocvičňa je k dispozícii od pondelka do piatka, obsadenosť oboch telocviční je 

70%. Malá telocvičňa je využívaná predovšetkým žiakmi ZUŠ. 

3.1.3. Stredné školy 

Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: 

Každá trieda gymnázia má 2 hodiny telesnej výchovy týždenne. Úplne oslobodených od 

telesnej výchovy je 15 študentov. Na škole sú otvorené 3 záujmové krúžky, ktoré navštevuje 
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53 študentov. Škola disponuje telocvičňou na Tvarožnianskej ulici a malou telocvičnou, ktorá 

je súčasť budovy školy. Telocvične si vyžadujú rekonštrukciu. 

Prehľad záujmových krúžkov na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava 

Názov záujmového krúžku Počet detí 

Basketbal 16 

Bedminton 18 

Športové hry 19 

Spolu: 53 

 

Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok: 

Študenti absolvujú 2 hodiny TŠV týždenne. Na škole je otvorených 5 záujmových krúžkov, 

na ktorých sa zúčastňuje 67 študentov. Z hodín TŠV je celkovo oslobodených 5 študentov 

a čiastočne oslobodení sú 4 študenti. Škola má k dispozícii telocvičňu a posilňovňu.  

Prehľad záujmových krúžkov na SOŠ, Garbiarska 

Názov záujmového krúžku Počet detí 

Športové hry 12 

Florbal 15 

Kondičné cvičenia 15 

Atletický krúžok 12 

Nohejbal 13 

Spolu: 67 

 

Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku: 

Študenti všetkých ročníkov absolvujú 2 hodiny TŠV týždenne. Z celkového počtu 265 

študentov je úplne oslobodených od TŠV 28. V rámci možnosti doplnenia učebného plánu 

škola využíva vyučovanie netradičných športov a nových trendov v cvičení. Škola využíva na 

telesnú výchovu telocvičňu, posilňovňu, školský dvor, antukové ihrisko, cyklochodník. 

Školský dvor a antukové ihrisko je potrebné zrekonštruovať. Návrh financovania 

rekonštrukcie zo zdrojov EÚ. 

Prehľad záujmových krúžkov na HAOBKK 

Názov záujmového krúžku Počet detí 

Kondičné posilňovanie – 

posilňujeme ku zdraviu 
9 

Loptové hry – kondičné 

posilňovanie 
9 
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Spolu: 18 

 

Škola umeleckého priemyslu: 

Časová dotácia pre predmet TŠV sú 2 hodiny týždenne. Úplne oslobodených študentov 

o TŠV je 10. Štátny vzdelávací program určuje na vyučovanie TŠV časovú dotáciu 8 

vyučovacích hodín za štúdium, takýto rozsah má škola ponechaný aj v Školskom 

vzdelávacom programe. Disponibilné hodiny  na rozšírenie časovej dotácie predmetu TŠV 

nevyužili. Škola nedisponuje vlastným športovým zariadením, na hodiny TŠV využívame 

Mestskú športovú halu a okolie školy v letných mesiacoch. 

Prehľad záujmových krúžkov na ŠUPKK 

Názov záujmového krúžku Počet detí 

Sezónne činnosti 23 

Spolu: 23 

 

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická: 

Časová dotácia pre predmet TŠV sú 2 hodiny týždenne. Úplne oslobodených študentov 

o TŠV je 14. Podľa materiálno-technického vybavenia a pomôcok využíva škola doplnenie 

učebného plánu TŠV, cvičenie s fitloptami, švihadlami, florbal, posilňovanie, bedminton. V 

zimnom období má škola možnosť využívať ľadovú plochu. Na škole je otvorených 7 

záujmových krúžkov. Škola disponuje telocvičňou, posilňovňou a tenisovým kurtom. 

Aktuálne prebieha projekt na rekonštrukciu telocvične a posilňovne.  

Prehľad záujmových krúžkov na SOŠ AaT 

Názov záujmového krúžku Počet detí 

Kondičné posilňovanie 13 

Branno – športový krúžok 16 

Futbalový krúžok 12 

Športové hry 20 

Športovo – pohybový krúžok 12 

Volejbalom ku zdraviu 14 

Šachový krúžok 12 

Spolu: 99 

 

Prehľad počtu študentov na stredných školách 

Názov školy Počet študentov 

Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 235 
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Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku 265 

Škola umeleckého priemyslu 142 

Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok 348 

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 437 

SPOLU: 1427 

 

Športové objekty na stredných školách  

Športové 

zariadenie 
Gymnázium 

Hotelová 

akadémia 

Škola 

umeleckého 

priemyslu 

SOŠ 

Garbiarska 
SOŠ AaT 

Telocvičňa 2 1 - 1 1 

Posilňovňa - 1 - 1 1 

Antukové 

ihrisko 
- 1 - - - 

Tenisový 

kurt 
- - - - 1 

3.2. Centrum voľného času 

Centrum voľného času v Kežmarku plní hlavnú úlohu vo výchovnovzdelávacích aktivitách, 

v pravidelnej a príležitostnej činnosti detí a mládeže. Cieľom činnosti v oblasti športu je 

vytvorenie podmienok komplexného vplyvu športu na rozvoj osobnosti človeka v každom 

vekovom období, sociálnom postavení, či zdravotnej spôsobilosti. Mesto Kežmarok 

podporuje športovanie detí a mládeže cez CVČ uskutočňovaním, organizovaním 

a spolufinancovaním školských športových súťaží na regionálnej úrovni.  

3.2.1. Školské športové súťaže 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je vyhlasovateľom školských športových 

súťaží. Organizujú sa školské, okresné, krajské kolá, ktoré končia na majstrovstvách 

Slovenska. Súťaže sa organizujú s cieľom osloviť najširší okruh detí a mládeže. Jedná sa 

o širokú škálu aktivít, do ktorých sa môžu zapojiť jednotlivci ako aj skupiny. Koordinátor 

a usporiadateľ súťaží pre základné a stredné školy v obvode Kežmarok je Centrum voľného 

času Kežmarok. Súťaže sa organizujú v objektoch škôl, ktoré majú k dispozícii telocvične 

a športové areály. Financovanie týchto súťaží je zabezpečované MŠVVaŠ SR 

prostredníctvom krajských školských úradov. Základné školy v okrese sa aktívne zapájajú do 

všetkých školských športových súťaží. V školskom roku 2018/2019 sa na športových 

súťažiach v okrese Kežmarok zúčastnilo spolu 1632 detí. Zo stredných škôl ich bolo 492 a zo 

základných škôl 1140. Chlapcov bolo 891 a dievčat 741. 

Pre stredné školy bolo spolu 9 súťaží (cezpoľný beh, futsal, stolný tenis, bedminton, 

basketbal, florbal, volejbal, veľký futbal a atletika), pre základné školy  12 súťaží, z toho 2 

súťaže na Krajskej úrovni (stolný tenis a malý futbal dievčat a chlapcov). Zvyšných 10 súťaží 
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boli okresné kola (cezpoľný beh, stolný tenis, bedminton, florbal, volejbal, basketbal, 

vybíjaná, MC Donald´s, malý futbal a atletika). 

Náklady na prenájom športovísk za rok 2019 boli 9699€. 

3.2.2. Záujmová športová činnosť v CVČ Kežmarok 

Centrum voľného času Kežmarok má otvorených 33 záujmových športových krúžkov, na 

ktorých sa zúčastňuje 437 detí. Ich vedenie je zabezpečené externými a internými vedúcimi 

pracovníkmi.  

Záujmové krúžky v školskom roku 2019/2020 so športovým zameraním 

Por. Číslo Názov krúžku Počet prihlásených 

1. Badminton 1. 12 

2. Badminton 2. 12 

3. In-line 1. 12 

4. In-line 2.  12 

5. In-line 3. 12 

6. In-line 4. 12 

7. Jiu-Jitsu sebaobrana 12 

8. Jiu-Jitsu   13 

9. Kondičná športová príprava 14 

10. Lezenie na umelej stene 1. 12 

11. Lezenie na umelej stene 2. 11 

12. Lezenie na umelej stene 3. 7 

13. Lezenie na umelej stene 4. 5 

14. Parkour-freerunning 1. 16 

15. Parkour-freerunning 2.  16 

16. Parkour-freerunning 3.  9 

17. Posilňovňa 5 

18. Rehabilitačné plávanie 1. 12 

19. Rehabilitačné plávanie 2. 12 

20. Rehabilitačné plávanie 3. 12 

21. Rehabilitačné plávanie 4. 12 

22. Rehabilitačné plávanie 5. 12 

23. Šach 5 

24. Šport pre všetkých 1. 17 

25. Šport pre všetkých 2. 18 

26. Športová futbalová prípravka 24 

27. Športová hokejová prípravka 26 

28. Športová streľba z luku 21 

29. Športová volejbalová príprava dievčat 17 

30. 
Športovo-pohybové hry – najmladší 

žiaci 
7 

31. Športovo-pohybové hry – mladší žiaci 26 

32. Volejbal pre mladých 12 
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33. Základy horolezectva 12 

Spolu:  437 

3.3. Športové kluby mesta Kežmarok 

V meste Kežmarok pôsobia športové kluby, ktoré sú samostatné právne subjekty so štatútom 

občianskeho združenia. 

3.3.1. Mestský športový klub Kežmarok 

Mestský športový klub Kežmarok je dobrovoľné občianske združenie športovcov, 

funkcionárov a priaznivcov športu a športového hnutia v meste Kežmarok, ktorí vyvíjajú 

svoju činnosť na základe svojich potrieb s ohľadom na Program rozvoja mesta Kežmarok. 

Účelom činnosti MŠK je starať sa o rozvoj športovej činnosti v celej šírke, s osobitným 

zreteľom na rozvoj mládežníckeho športu, na zlepšenie podmienok pre jeho rozvoj na území 

mesta Kežmarok a zastupovať záujmy športovcov pôsobiacich v jednotlivých kluboch 

a oddieloch združených v MŠK.         

Prehľad počtu členov klubov MŠK za obdobie 2016 - 2019 

Por. 

číslo 
Názov klubu 

Počet členov/mládež 

2016                2017               2018               2019 

1. BK MŠK KK 104/70 120/70 100/70 100/70 

2. Hokejbal MŠK KK 158/110 142/110 121/32 110/60 

3. MŠK Ranč Čajka 38/8 45/8 32/11 32/11 

4. MŠK Karate klub KK 56 70 70 70 

5. ZO - Kynológia 42/14 54/3 60/3 52/3 

6. 
MŠK KK – LO 

Lukostreľba 
59/17 80/27 70/31 

71/30 

7. HKM Kežmarok - - - 134/87 

8. 
MŠK KK 1895 - Ľahká 

atletika 
30/18 25/18 21/12 

21/12 

9. 
MŠK 1.PPC Fortuna 

KK 
46/21 41/21 39/8 39/8 

10. MŠK KDV KK 57/28 41/28 42/17 42/17 

11. TŠC TEMPO MŠK KK 55/36 55/36 55/41 55/41 

12. KV MŠK OTKAN KK 143/67 143/67 147/39 39 

13. 1.MFK – mládež 135/135 142/135 167/158 167/158 

14. 
MŠK LO KK – 

Lyžiarsky oddiel 
81 81 84/7 

84 

15. CK MŠK KK 62/8 50/8 80/16 80/16 

16. MŠK Goral Gym - BŠ 75/4 75/4 83/3 83/3 

17. 
PO Little shark MŠK  

KK 
-/- 30/28 124/117 

124/117 

Spolu: 1043 1061 1307 1307 

            Zdroj: MŠK Kežmarok 

BK MŠK Kežmarok - basketbal: 

Štatutárnym zástupcom klubu v súčasnosti je Jozef Juhász. V klube pôsobia 3 tréneri. 

Každoročne organizujú medzinárodný turnaj Memoriál Vlada Jančeka v kategórii kadetov, 
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Memoriál Karola Štepánka v kategórii mužov a rámci Dni športu mesta Kežmarok 

Streetbalový turnaj mládeže. V roku 2016 sa muži umiestnili na 11. mieste, kadeti na 9. 

mieste v skupine Východ. V roku 2017 muži obsadili 9. miesto, kadeti bojovali v II. lige 

kadetov a žiaci v I. lige žiakov v skupine Východ. V roku 2018 muži obsadili v II. lige 6. 

miesto, juniori pôsobili v II. lige juniorov, žiaci v I. lige žiakov skupiny Východ. 

V sezóne 2018/2019 sa zúčastnili súťaží regionálneho a celoslovenského charakteru tri 

mládežnícke družstvá. V súťaži mužov mali zastúpenie v II. lige, skupine Východ sa 

umiestnili na 6. mieste. V novej sezóne sú momentálne na 1. mieste. Družstvo juniorov 

pôsobilo uplynulú sezónu v najvyššej slovenskej juniorskej súťaži  

Družstvo žiakov pôsobilo v súťaži 1. Ligy žiakov, skupiny Východ/A. V základnej skupine 

obsadili posledné miesto. Po zlúčení oboch skupín sa v súbojoch o 5. – 9. miesto stretli 

s družstvami druhej skupiny nepostupujúcich do finálových bojov. Celkovo umiestnili na 7. 

mieste. Pre túto kategóriu sa usporiadal v júni už šiesty ročník medzinárodného turnaja 

Memoriál Vlada Jančeka za účasti družstiev z Poľska a Slovenska. Najmladší basketbalisti 

zbierali svoje prvé skúsenosti v súťaži mladších mini žiakov. Družstvo zložené prevažne 

z chlapcov sa v regióne umiestnili na 4. mieste. 

Klub sa venoval aj športovej príprave najmenších detí v krúžkoch na školách. V sezóne 

2018/2019 pôsobia v súťažiach tieto celky: muži, juniori, st. žiaci a mladší minižiaci. 

V sezóne 2019/ 2020 sú v súťaži muži, juniori kadeti, mladší žiaci.  

Hokejbal MŠK Kežmarok: 

Hokejbal v meste Kežmarok má 20 ročnú históriu. Klub založil Pavol Humeník.  Klub  hrá 

momentálne Slovensku extraligu mužov. Mládež má činnosť tento rok pozastavenú, keďže 

väčšina členov prešla pod hokejové kluby v meste, budúci rok je na pláne otvorenie 3 

mládežníckych kategórií, ktoré by sa zúčastňovali slovenského pohára. S mužmi plánujú hrať 

naďalej extraligu. Aktuálne má klub 50 členov v mužstve A mužov a 60 detí. Mužstvo A sa 

umiestnilo v najvyššej slovenskej lige 1 krát na 3. mieste a 1 krát na 2. mieste. Za dobrý 

výsledok považujú množstvo vychovaných reprezentantov. Mládež v kategórii U16 pred 

dvomi rokmi vyhrala titul majstra Slovenska. Z radov mužstva A reprezentovali Slovensko na 

Majstrovstvách sveta 7 hráči pred 4 rokmi a 5 hráči pred 2 rokmi. Z mládežníckych kádrov 

reprezentovalo 6 hráčov, z toho dvaja kapitáni reprezentácie kategórii U18 a U20. 

Financovanie klubu je podporované dotáciami z MŠK a sponzorov. 

MŠK Ranč Čajka – jazdecký oddiel: 

Jazdecký klub MŠK Ranč Čajka bol oficiálne zaregistrovaný v roku 2008 po vzniku MŠK, 

ako jeden zo zakladajúcich členov.  Po zložení licenčných skúšok 4 členov klub získal 

profesionálnu základňu pre vytvorenie športového jazdeckého klubu. Štatutárnym zástupcom 

je Stanislav Čajka. V klube pôsobí 1 tréner. Klub dosahuje výborne výsledky na pretekoch. 

Za posledné 3 roky obsadili 18 krát 1. miesto, 24 krát 2. miesto a 3. miesto 20 krát. Klub je 
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zameraný na mládež, ale v klube je viac kategórií V kategórii Pony je Sofia Babičová 

v reprezentácii Slovenska. Klub sa zúčastňuje na MSR družstiev. Financovanie je z veľkej 

časti hradené z vlastných zdrojov, dotáciou z mesta Kežmarok a 2% z daní. 

MŠK Karate klub Kežmarok: 

Karate v Kežmarku fungovalo pod vedením Jaroslava Božoňa st. 25 rokov. V roku 2009 sa 

stal novým štatutárom Mgr. Jaroslav Božoň ml. Po vzniku Mestského športového klubu sa 

začlenili do jeho radov a fungujú pod nim dodnes ako MŠK Karate Klub Kežmarok. Klub 

začínal od nuly. Z roka na rok sa rozrástol, v dnešnej dobe má veľmi dobrú a silnú základňu 

deti a trénerov. 

Tréningová činnosť prebiehala zo začiatku v ZŠ Ľubica , Hotelová Akadémia, približne 8 

rokov klub trénuje v mestskej športovej hale a na ZŠ Nižná brána. Tréningy prebiehajú tri krát 

do týždňa. Dva krát v športovej hale a raz na Nižnej bráne. Pred dôležitými súťažami trénujú 

aj štyri krát do týždňa. Tréningová zložka je rozdelená na súťažiacich, pokročilých a 

začiatočníkov. Každý tréner má svoju skupinu. 

Hlavným trénerom je Mgr. Jaroslav Božoň - diplomovaný tréner prvej triedy . V roku 2012 sa  

pripojil Stanislav Joch, tréner tretej triedy a v roku 2014 dlhoročný karatista Michal Mlak. V 

dnešnej dobe má klub okolo 70 členov. Hlavné zastúpenie majú deti od 5 do 14 rokov, ale  aj 

niekoľko starších 15-16-17 ročných. 

 

Dosiahnuté výsledky: 

➢ Nina Božoňová: MSR - 2x 1. miesto Agility a Kata dievčatá 5 ročné (2017); 

➢ Mária Dajana Drugáčová: MSR - 3. miesto Kumite st. žiačky 10-11 rokov do 40kg 

(2017); 

➢ Kevin Novák: MSR - 2. miesto Kumite ml. žiaci 8-9 rokov do 26 kg (2017); 

➢ Jakub Pitoňák: MSR - 3. miesto Kumite chlapci 6-7 rokov do 30 kg (2017); 

➢ Soňa Šatalová: MSR - 3. miesto Agility dievčatá 5 ročné (2017); 

➢ Leo Uhlár: MSR - 2. miesto Agility chlapci 7 roční (2017); 

➢ Nina Božoňová: MSR - 1. miesto Agility dievčatá 6 ročné (2018); 

➢ Nina Ďuricová: MSR - 3. miesto Kumite ml. žiačky 8-9 rokov do 32 kg (2018); 

➢ Soňa Šatalová: MSR – 3. miesto Kumite dievčatá 6-7 rokov do 28 kg (2018); 

➢ Nina Božoňová : MSR - 1 miesto Agility dievčatá 7 ročné, 2. miesto kumite dievčatá 

6-7 ročné - 28kg a 3. miesto kata dievčatá 6-7 ročné pokročilé (2019); 

➢ Pitoňák Tomaš : MSR - 3 miesto Kumite chlapci 6-7 rokov nad 30kg (2019); 

➢ Soňa Šatalová : MSR - 2 miesto Agility dievčatá 7 ročne (2019). 

To sú najlepšie úspechy za rok 2019, klub dosahuje každoročne výborne výsledky na 

súťažiach mimo MSR. 
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Financovanie klubu je zabezpečené cez dotácie od mesta Kežmarok cez MŠK, čo veľmi 

pomáha v rozvoji klubu a 2% z dane. 

ZO – Kynológia Kežmarok: 

Základná organizácia Kynológia Kežmarok vznikla v januári 1973, na jej vzniku sa podieľalo 

12 členov. Od začiatku bola činnosť zameraná na športovú kynológiu – výcvik všestranných 

záchranárskych a lavínových psov. 

Za roky činnosti členovia získali rad úspechov – majster sveta stopárskych psov, niekoľko 

krát účasť na majstrovstvách sveta stopárov, účasť na majstrovstva Slovenska vo výkone psov 

– podľa IGP-3, IGP-1, Slovenského pohára, Skúšky z výkonu psov podľa IGP-3, IGP-1, 

SVV, Majstrovstiev Slovenska stopárov, Medzinárodných pretekov Bull- sport. Členovia 

organizácie sa každoročne zúčastňujú výstav a bonitácií psov.  

Aktuálne má MŠK-ZO Kynológia Kežmarok 52 členov, z toho 14 žien a 3 mládežníkov. 

Organizácia má 6 trénerov a jednu rozhodkyňu NO. Štatutárnym zástupcom je Jozef Nahalka. 

Členovia kynológie za posledné tri roky získali 3 krát titul Majster Slovenska podľa IGP-1, 

Majster Slovenska stopárov, Tatranská liga 3 krát 1. miesto. Na pretekoch Bull-sport 3 krát 1. 

miesto, 2 krát 2. miesto. Na Majstrovstvách sveta belgických ovčiakov 5. miesto. 

MŠK-ZO Kynológia je financovaná cez MŠK Kežmarok, členské príspevky, 2% z dani 

a sponzorstvo.  

MŠK LO KK – Lukostrelecký oddiel: 

Kežmarskí lukostrelci odštartovali svoju činnosť ešte v roku 1987 v lukostreleckom klube 

Kriváň Tatranská Štrba, ktorého boli aj spoluzakladateľmi. Vzhľadom na narastajúci sa počet 

kežmarčanov v klube ako aj 35 km vzdialenosť možnej tréningovej prípravy vznikla snaha  

o zastrešenie a založenie vlastného športového klubu v Kežmarku. U vtedajšieho vedenia TJ 

Jednota Kežmarok o lukostreľbu nebol záujem.  Ľady sa pohli až po mnohých a  výrazných  

medailových úspechoch Kežmarčanov v Kriváni TŠ a podpore  vtedajšieho pána primátora 

mesta Kežmarok Ing. Jána Skupina. Dňa 19.12.1992 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza 

lukostreleckého klubu s počtom členov 27. Prvým  štatutárom a zakladateľom  sa stal  

Vladimír Majerčák, ktorý tento klub nepretržite vedie až dodnes.  

Prioritou vedenia klubu je predovšetkým starosť o mládež, ktorá tvorí väčšinu členskej 

základne a  vždy zastáva popredné umiestnenia na súťažiach Slovenského pohára 

a Majstrovstvách SR. Najmarkantnejšie sa to prejavilo v tohtoročnej halovej sezóne, kde v SP  

45 mládežníkov získalo 22 pódiových umiestnení a rekordných 30 mládežníkov z jedného 

klubu na Majstrovstvách SR vo Viničnom, kde získali 13 medailí z toho 6 titulov M-SR a tri 

Slovenské rekordy. Počet členov za posledné 3 roky sa pohybuje v rozmedzí 65 – 80 členov. 

Klub má v rámci mládežníckych vrcholových podujatí na Slovensku vždy najväčšie 

zastúpenie a najlepší medailový úlovok.  
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Filozofia predsedu a trénera klubu spočíva vo výbere a uplatnení talentovaných nováčikov 

a osvojenie si  súťažných návykov na  podujatiach hneď od začiatku, no s prísnym ohľadom 

na rozvíjajúci sa mladý organizmus. 

Každoročný zisk desiatok medailí pre Kežmarský klub je vizitka húževnatosti športovcov 

a bezodnej vôle a energie ich trénerov. Na MSR v halovej lukostreľbe r. 2017 prišli domov zo 

ziskom 3 zlatých, 7 strieborných a 4 bronzových medailí. Na MSR v terčovej lukostreľbe 

úlovkom 5 zlatých, 10 strieborných a 1 bronzovej medaile boli Kežmarčania najúspešnejším 

klubom na tomto podujatí. Rok 2018 potvrdil znova pozíciu kežmarského klubu na 

najvýznamnejšom lukostreleckom podujatí ziskom 4 zlatých, 5 strieborných, 5 bronzových 

medailí v hale a neuveriteľných 8 zlatých, 7 strieborných a 3 bronzových medailí v terčovej 

lukostreľbe MSR.  

Napriek nevyhovujúcim podmienkam, ktoré znova ponúkol manažment Mestského 

športového klubu lukostrelcom, čo sa týka časového harmonogramu  zimnej sezóny pre rok 

2018-2019 na tréningovú prípravu, tréner dokázal pripraviť strelcov tak, že domov do 

Kežmarku mládežníci doniesli z MSR v halovej 3 zlaté, 9 strieborné a 6 bronzové medaile.  

Na M-SR 2019 vo vonkajšej terčovej  lukostreľbe domov priniesli 6 zlatých, 8 strieborných 

a 4 bronzové medaile.  

Posledné 3 roky na zimnú prípravu využíva klub športovú halu Focus+, čo je veľmi nákladné. 

Vďaka tomu však aj v halovej sezóne 2019-2020 klub znova triumfoval  medzi slovenskými 

klubmi.  

Už neodmysliteľnou súčasťou členskej základne klubu sú zdravotne znevýhodnení para 

lukostrelci, ktorí právom patria k najlepším na svete. Sám zakladateľ Kežmarského klubu  

Vladimír Majerčák má zdravotné postihnutie a až do dnes je aj nepretržite reprezentačným 

trénerom paralympionikov a účastník piatich paralympiád.  Klub sa pýši športovcami s 

vysnívanými úspechmi, či už z Majstrovstiev Európy, Svetových pohárov, ale aj 

Paralympijských hier. Klub združuje zdravotne znevýhodnených športovcov z celého 

Slovenska a vytvára  im nadštandardnú, vonkajšiu tréningovú prípravu.   

MŠK - LO každoročne organizuje rad lukostreleckých podujatí: Podtatranská liga, kolá 

Slovenského pohára, či MSR v halovej aj terčovej lukostreľbe. Domáce podujati sú dôkladne 

pripravené, materiálne zabezpečené a vždy ponímané ako jedny z najlepších na Slovensku. 

Klub má 4 licencovaných rozhodcov, z toho jedného 1.triedy. Klub dokáže zabezpečiť súťaž 

aj so skórovacími zariadeniami tak,  ako je to na špičkových medzinárodných pretekoch. 

Činnosti klubu a jeho napredovaniu pomáha úzka spolupráca rodičov a prívržencov klubu. 

Dobré vzťahy, spolupatričnosť a súdržnosť vytvára v klube vynikajúcu atmosféru, ktorú 

pozitívne vníma celá lukostrelecká verejnosť. 

Snahou klubu je tiež získať štatút lukostrelnice, vďaka patrí mestu Kežmarok, ktoré tohto 

roku schválilo žiadosť o financovanie predĺženia ochrannej zásteny. Tá zabezpečí bezpečný 

a komfortný priebeh akejkoľvek vonkajšej súťaže podľa platných  smerníc. Klub verí, že sa 

s pomocou mesta podarí zrekonštruovať klubové priestory, ktoré majú slúžiť ako 

multifunkčná miestnosť na teoretickú prípravu športovcov a individuálnu tréningovú prípravu 

v zimnej sezóne. Okrem paralympionikov totiž začínajú svet počnúc Európou dobíjať už aj 
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mladí kadeti, pričom kvalitná teoretická príprava a podrobný výklad pravidiel WA sú 

neodmysliteľnou súčasťou prípravy na vrcholné podujatia.  

Vedenie klubu robí všetko preto, aby kežmarská lukostreľba bola pýchou nie len mesta 

Kežmarok, ale aj celého Slovenska.  

Hokejový klub mládeže Kežmarok: 

Činnosť klubu sa zameriava na rozvoj a podporu ľadového hokeja. V klube pôsobia 3 

kvalifikovaní tréneri a 2 študenti vysokej školy, ktorí študujú odbor hokej. V sezóne 

2019/2020 je počet členov 134 z čoho je 87 detí  47 dospelých. Klub sa zúčastňuje v sezóne 

19/20 ligy HP3, HP4 a 5. ročník mladší žiaci. Jedná sa o nový klub, ktorý vznikol v roku 

2019, prvé dosiahnuté výsledky budú známe až po konci ligy. Financovanie je zabezpečené 

dotáciou mesta Kežmarok, finančným príspevkom zo Slovenského zväzu ľadového hokeja 

a súkromnými sponzormi. 

MŠK Kežmarok 1895 - Ľahká atletika: 

Štatutárnym zástupcom klubu je Ing. Filip Kormoš. Klub pracuje s mládežníckou základňou, 

ktorého hlavným zámerom je príprava mládeže pre vrcholový šport a poskytovanie zázemia 

pre profesionálnych bežcov. Momentálny počet členov je 17, z toho 7 je mládež. V roku 2018 

prestúpili Marek Šoltés do Atletického oddielu Svit a Kristína Špitková do Dukly Banská 

Bystrica. Atléti sa zúčastnili všetkých okresných pretekov a bežeckých podujatí. Medzi 

najlepšie výsledky pre sezónu 2018 patrí 2. a 4. miesto Mareka Šoltésa na Majstrovstvách SR 

starších žiakov a starších žiačok, 1. miesto Kristíny Špitkovej na Majstrovstvách VsAZ ml. 

žiactva, st. žiactva, dorastu, juniorov, dospelých. Každoročne v spolupráci s Mestom 

Kežmarok a ďalšími združeniami sa organizuje podujatie Kids Athletics pre deti prvého 

stupňa ZŠ. Klub participuje na organizovaní Olympiády detí MŠ mesta Kežmarok 

v ľahkoatletickom trojboji. Klub pomáhal v spolupráci s mestom Kežmarok a občianskym 

združením Šport pre všetkých Kežmarok pri organizácii série bežeckých podujatí Kežmarok 

Running Tour, ktorá zahŕňa: Beh k Hubertovi, Night Cross a Nočný beh mestom Kežmarok. 

Pre rok 2020 pracujú na príprave podujatia Inflatable Fun Run, kde plánujú v spolupráci so 

základnými školami v Kežmarku pripraviť široko zamerané športové podujatie.  

MŠK 1. PPC Fortuna Kežmarok: 

Štatutárnym zástupcom je Miroslav Harabin. V roku 2016 sa klub zúčastnil na súťažiach v II., 

III., V. a VI. lige. Juniori sa umiestnili na 4. mieste v extralige, mužstvo B obsadilo 7. miesto 

v I. lige Východ. Klub organizoval MSR v doraste. V roku 2017 a 2018 sa muži zúčastňovali 

v súťažiach I., II., III. a V. ligy. V sezóne 2018/2019 reprezentovalo klub v celoslovenských, 

krajských a okresných súťažiach 4 družstvá. Jednotlivých súťaží a turnajov sa aktívne 

zúčastnilo 16 mužov, 4 žiaci. V mužských súťažiach mužstvo A sa opäť predstavilo v 2. 

najvyššej slovenskej súťaži - v 1.lige skupina Východ. Po 4. dvojkole sa dostali na 1. miesto 

a zotrvali na ňom až do posledného dvojkola. Nepostúpili do extraligy z dôvodu zranenia 4. 

hráča. Klub považuje túto sezónu za najúspešnejšiu v histórii. Najúspešnejším hráčom celej 
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súťaže bol Dariusz Kielb, najúspešnejší hráči štvorhry sa stala dvojica Matej Harabin – 

Mateustz Malik. 

Mužstvo B hralo 2. ligu, kde skončilo na poslednom mieste a zostúpilo do 3. ligy Západ. Klub 

vníma pozitívne pôsobenie v silnej súťaži, kde získavali cenné skúsenosti, ktoré môžu zúročiť 

neskôr. Mužstvo C v 3.lige skončilo na poslednom mieste. V mládežníckej zložke sa žiaci 

zúčastnili len individuálnych turnajov s nie veľmi dobrými výsledkami. Hlavnou príčinou je 

výmena generácií. 

MŠK KDV šachy Kežmarok: 

Štatutárnym zástupcom klubu je Rastislav Veštúr. Počet členov je 42, z toho 17 je mládež. 

V klube sú 2 tréneri. Klub pôsobil v I., III. a IV. lige. V sezóne 2018/19 nastúpili do II. a IV. 

ligy. Klub organizoval vo februári 5. kolo seriálu Ligy mládeže Spiša v jedálni ZŠ s MŠ sv. 

Kríža v Kežmarku. Reprezentanti klubu podali slušne výkony. Klub sa zúčastňuje aj rôznych 

turnajov, z ktorých si často odnášajú ocenenia.  

 

TŠC TEMPO o.z. MŠK Kežmarok: 

V roku 1963 vznikol Klub spoločenského tanca pri ZV OZ TATRAĽAN n. p. Kežmarok. 

Zakladateľmi  klubu sú Gertrúda Legutká – Scholtzová, a Martin Legutký, učitelia 

spoločenského tanca, tréneri a rozhodcovia. Klub je najstarším klubom na Slovensku. Od 

roku 2009 je členom Mestského športové klubu Kežmarok, a reprezentuje mesto Kežmarok.            

V roku 1964 – 65 klub začal každoročne organizovať súťaž pod názvom PODTATRANSKÁ 

TANEČNÁ LIGA za účasti klubov zo Spišskej Novej Vsi, Svitu, Popradu, Prešova, Košíc, 

Rožňavy ,Michaloviec, Krakova a Kežmarku.  

Od roku 1988 začal s tradíciou usporiadania súťaží družstiev, i sólových súťaží pod názvom 

ĽANOVÝ KVIETOK pre mládež a dospelých a PODTATRANSKÁ MLÁĎ TANCUJE pre 

deti a juniorov. V roku 2008 pridal ďalšiu súťaž POHÁR PRIMÁTORA MESTA 

KEŽMAROK. Súťaže pokračujú dodnes. Klub má momentálne 4 trénerov a 35 členov.  

V roku 1968 pár Ernest Scholtz – Gertrúda Legutká na MSR v Žiline získali za choreografiu 

ČARDAŠ  titul Majstrov  Slovenská. Úspešný reprezentanti klubu: Patrik Scholtz – Beáta 

Vargová, Juraj Korec – Marianna Ošková, Michal Kovalčík - Lenka Marošiová, Peter Babony 

– Alena Faixová, Ján Vida – Katarína Kovaľová, Jozef Solus – Martina Arpášová. V roku 

2007 získal juniorsky tanečný pár v 10 tancoch ŠT – LAT titul Majstrov SR Juniorov, Juraj 

Griger – Radka Britaňákova, Lucia Šajtlavová - Libor Kožik a ďalšie - všetky tieto páry 

úspešne reprezentovali na bodovacích súťažiach, Slovenskom pohári, Majstrovstvách 

Slovenska, kde si vytancovali tituly majstrov, vicemajstrov na Majstrovstvách Európy a 

sveta, WDSF súťaži v Európe. 

Financovanie klubu pozostáva z členských poplatkov členov, dotácie mesta Kežmarok na 

prenájom tanečnej sály a 2 % z daní.  
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KV MŠK OKTAN Kežmarok: 

Predsedom klubu je Ing. Milan Špak. V klube pôsobia 3 tréneri, 2 štatutári a predseda. Klub 

vznikol r.1993 pod názvom Klub volejbalu Oktan Benzinol KK ako občianske združenie. 

Financovaný bol výlučne Firmou Oktan Benzinol Kežmarok. V roku 2016 bol zmenený 

názov klubu na Klub volejbalu MŠK Oktan Kežmarok, stále je samostatný subjekt, ale už 

finančne podporovaný mestom. 

Počet členov je momentálne 35, z toho 12 dievčat družstva prípravky a 23 dievčat družstva 

starších žiačok a kadetiek. V roku 2016 volejbalistky družstva A dosiahli najväčší úspech 

kežmarského športu v Extralige žien, kde obsadili 2. miesto a zároveň v Slovenskom pohári 

tiež 2. miesto za Majstrom republiky Sláviou UK Bratislava. V roku 2018 sa podarilo obsadiť 

volejbalistkám družstva A 5. miesto v Extralige žien a v Slovenskom pohári skončili na 3. 

mieste. Družstvo junioriek  sa v minulom roku zúčastnilo finálového turnaja MR v Leviciach, 

kde skončilo na 6. mieste. Momentálne sú v oblastných súťažiach družstvá kadetiek a starších 

žiačok so striedavými úspechmi. 

Pre extraligové družstvo žien určité financie poskytlo mesto Kežmarok, zvyšok pokryl klub z 

vlastných zdrojov. Mládež bola a je financovaná mestom Kežmarok. 

1.MFK – mládež: 

Ladislav Melikant je štatutárnym zástupcom klubu. Klub má 170 členov, z toho je 9 trénerov . 

Klub pracoval v šiestich vekových kategóriách od 10 do 19 rokov. Zúčastňovali sa 

regionálnych líg, kde sa umiestnili na popredných miestach – kategória U9 – 2. miesto, U10 – 

1. miesto, U11 – 1. miesto v sezóne 2017/2018. Mladší žiaci obsadili v konečnej tabuľke 2. 

miesto a starší žiaci 5. miesto. Kategória dorastencov hrala 3. ligu – Podtatranskú, umiestnili 

sa na 14. mieste. 

V sezóne 2018/2019 boli kategórie U10 a U11 účastníkmi I. ligy prípraviek. Vo výsledných 

tabuľkách obsadili umiestnenia: U10 – 2. miesto, najlepší strelec súťaže Marko Václavek 27 

gólov, U11 – 1. miesto, najlepší strelec Alex Kovalčik 40 gólov. Žiaci hrali v súťaži dvojičiek 

mladších a starších žiakov II. ligu, kde obsadili v konečnej tabuľke mladší žiaci 2. miesto 

a starší žiaci 6. miesto. V ročníku 2018/2019 sa starší dorastenci umiestnili na 3. a mladší 

dorastenci na 5. mieste.  

Klub je financovaný počas trvania súťaží organizovaných VsFZ mestom Kežmarok, zimná 

a letná príprava spojená s prípravnými zápasmi a turnajmi pre deti a mládež nie je finančne 

podporovaná mestom.  

MŠK LO Kežmarok – Lyžiarsky oddiel: 

Lyžiarsky oddiel MŠK Kežmarok vznikol v roku 2015 ako pokračovateľ úspešného združenia 

TJ Štart Kežmarok. Je samostatným občianskym združením, ktoré združuje najmä deti 

a  mládež od piatich rokov až po dospelosť. Štatutárnym zástupcom je Martin Chorogwicki. 
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Cieľom a poslaním klubu je najmä organizovať, zabezpečovať a koordiniovať športovú 

prípravu svoich členov, organizovať športové podujatia a iné voľnočasové, kultúrne 

a spoločenské aktivity. Zabezpečuje a  vytvára vhodné podmienky na účasť členov na 

športových podujatiach (Slovenský pohár, lyžiarske ligy, medzinárodné lyžiarske podujatia 

a pod.). Tréningový proces vedú kvalifikovaní tréneri s počtom 6. Počet členov klubu je 63. 

Príprava je zameraná na lyžiarsku prípravu, rozvoj kondície, koordinácie, sily, obratnosti, 

súťaživosti. Tréningy prebiehajú v telocvični, v teréne, na snehu. Pre všeobecný rozvoj 

pohybovej aktivity detí využívajú gymnastiku, atletiku, korčuľovanie na kolieskových inline 

korčuliach, bicyklovanie, plávanie. Počas zimnej sezóny sa venuje klub najmä lyžiarskej 

príprave - tréningy na snehu. Tréningový proces je  doplnený o kondičné sústredenia  počas 

letných prázdnin s možnosťou tréningu na vodných lyžiach a zimné sústredenia v rakúskych 

lyžiarskych strediskách.  

Klub má zabezpečené financovanie cez členské príspevky členov LO MŠK Kežmarok, 

financiami z rozpočtu MŠK Kežmarok, financiami zo Slovenskej lyžiarskej asociácie, 

sponzorskými darmi. 

CK MŠK Kežmarok: 

Cyklistický klub MŠK Kežmarok sa venuje výchove športovej mládeže vo veku od 6  rokov. 

Členovia klubu sa stretávajú na pravidelných tréningoch, zúčastňujú sa lokálnych, národných 

a aj medzinárodných súťaží. Pod vedením kvalifikovaných trénerov napredujú deti po 

športovej aj duševnej stránke. Pri príprave pretekárov im pomáhajú aj detailne vypracované 

metódy trénovania a pravidelné testovanie výkonnosti. Aktuálny počet členov je 128, z toho 

39 mládež. V klube pôsobia 4 tréneri. 

Mládež trénuje hlavne horskú cyklistiku - MTB. Tréningový proces je rozdelený na zimnú 

prípravu a "letné" jazdenie počas hlavnej sezóny. Počas zimy je aktivita zameraná na 

koordináciu a posilňovanie. Do cvičení sú hravou formou zapracované aj "myšlienkové" 

úlohy, pri ktorých si mládež skúša proces rozhodovania pri plnom nasadení. Počas hlavnej 

sezóny sa využívajú cyklistické trasy v okolí Kežmarku. Jazdí sa skupinovo 3-4 krát 

týždenne, predovšetkým v Levočských vrchoch a do okolitých obcí. Jeden z tréningov je 

zameraný na technickú jazdu, prejazd cez rôzne prekážky, vyhýbanie sa, pomalú jazdu, státie, 

štarty, predbiehanie, zjazdy. 

Všetky vekové kategórie robia radosť nielen účasťou, ale aj výbornými výsledkami v rôznych 

súťažiach. S rovesníkmi si porovnávajú sily v Detskej Východ road lige, Detskej tour Petra 

Sagana a aj v Slovenskom pohári MTB XCO a XCE. 

Klub pravidelne organizuje cyklistické preteky pre mládež, napr. lokálne - mestské preteky, 

jedno z kôl Detskej tour Petra Sagana. Dospelým dáva priestor porovnať si sily a tešiť sa zo 

svojho výkonu hlavne na cestných cyklistických pretekoch, napr. O pohár primátora mesta 

Kežmarok. 
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Dosiahnuté výsledky:  

Slovenský pohár MTB XCO XCE 2018 

➢ 3. miesto Alexandra Čermáková 9.kolo SP Lietava 

➢ 4. miesto Nelka Hajkovská 10.kolo SP Porač 

➢ 7. miesto Lea Horníková 10.kolo SP Porač 

➢ 8. miesto Šarlotka Čermáková 5.kolo SP Košice 

➢ 9. miesto Riško Mozden 5.kolo SP Košice, 10.kolo SP Porač 

Dtps mtb xco 2018 

➢ 1. miesto Ninka Raffajová 9.kolo Topoľčianky 

Dvrl mtb xco 2018 

➢ 1. miesto Lea Horníková vo všetkých absolvovaných kolách  

Celkové hodnotenie 2018: 

➢ 1.miesto Lea Horníková 

➢ 2.miesto Šarlotka Čermáková 

➢ 2.miesto Alexandra Čermáková 

➢ 2.miesto Riško Mozden 

➢ 2.miesto Goran Gemza 

➢ 3.miesto Ninka Raffajová 

➢ 3.miesto Alex Rusnačík 

➢ 3.miesto Katka Laskovká 

Ostatné celkové poradie DVRL: 

➢ MIKRO chlapci: 3.miesto Tomáš Sliva 

➢ MILI chlapci: 3.miesto Fabian Scherfel 

➢ MINI dievčatá: 2.miesto Ninka Raffajová, 3.miesto Šarlotka Čermáková  

➢ MINI chlapci: 3.miesto Vratko Scherfel 

➢ MLADŠÍ žiaci: 2.miesto Tobias Hajkovský 

➢ STARŠIE žiačky: 2.miesto Alexandra Čermáková 

➢ STARŠÍ žiaci: 2.miesto Richard Hajkovský 

 

V sérii Detská Východ Road Liga 2019 klub pravidelne reprezentovalo 17 detí, v celkovom 

hodnotení si odniesli 5 majstrovských titulov - kategórii MILI dievčatá Paulínka Šolcová, v 

kategórii MINI chlapci Riško Mozden, v kategórii mladšie žiačky Kristínka Petijová, v 

kategórii mladší žiaci Dominik Košár a v kategórii starší žiaci Slávo Petija.   

MŠK Goral gym – BŠ Kežmarok: 

Športový klub Thajského boxu Goral gym vznikol v roku 2011. Zakladateľom je súčasný 

tréner a zápasník Jozef Kušmirek. Klub sa zaoberá výukou Thajského boxu, kickboxu a 

klasického boxu. Od roku 2015 sa stal klub Goral gym súčasťou Mestského športového klubu 

Kežmarok. V súčasnosti má klub 85 členov, z toho približne 15 zápasníkov a dvoch trénerov. 

Financovanie chodu klubu a energií sú z vlastných zdrojov. Výdavky spojené so súťažami, 

ligami Thajského boxu, ligami Slovenského zväzu kickboxu, organizovaním súťaží a 
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základnej výbavy klubu sú z veľkej časti hradené z dotácie Mestského športového klubu 

Kežmarok. 

Dosiahnuté výsledky klubu: 

➢ Slovak Open 2017 -  1. a 2. miesto v kategórii K1 do 81kg; 

➢ Knockout 2 - Jozef Kolodzej majster Slovenska v Kickboxe; 

➢ Majstrovstvá Slovenska v kickboxe - 3x majstrovský titul a 1x vicemajstrovský titul 

Slovenska; 

➢ Slovak Open – 2018 – 2x 2. miesto, 4x 3. miesto; 

➢ Slovak Open 2019 - 2. miesto v kickboxe; 

➢ Asociácia WKU - titul majstra sveta v kategórii do 83kg Jozef Kolodzej. 

Klub MŠK Goral gym Kežmarok sa každoročne zúčastňuje na amatérskych alebo 

profesionálnych turnajoch, získava mnoho menších víťazstiev a skúseností, ktoré klub 

posúvajú vpred a reprezentujú dobré meno mesta Kežmarok.  

PO LITTLE SHARK MŠK Kežmarok: 

Plavecký oddiel MŠK Kežmarok LITTLE SHARK o.z. vznikol v roku 2016 v Kežmarku. 

Venuje sa športovému, výkonnostnému a kondičnému plávaniu detí a mládeže. Hlavným 

cieľom športových tréningov je naučiť deti plávať a to technicky správne všetky súťažné 

(kraul, znak, prsia, motýlik) i nesúťažné štýly plávania, obrátky a štarty. Zároveň je snaha 

dosiahnuť čo najvyššiu individuálnu výkonnosť detí, organizovať a zapájať sa s deťmi do 

plaveckých súťaží, rozvíjať ich všestranné pohybové schopnosti, rozvíjať samostatnosť, ale aj 

tímovú spolupatričnosť a súdržnosť, dbať o zdravý telesný aj duševný vývoj dieťaťa. 

V klube pôsobí približne 100 plavcov vo veku od 5 do 15 rokov, ktorí sú  rozdelení do 6 

výkonnostných - tréningových skupín. O ich napredovanie a rozvoj sa usilovne stará zohratý 

tím plaveckých a kondičných trénerov (aktuálne v počte 5 + 1 asistent). Plavci absolvujú tri 

tréningové jednotky za týždeň (z toho sú dve plavecké a jedna kondičná).  

Plavecký oddiel nemá vlastné tréningové zázemie v Kežmarku. Chýba krytá plaváreň, kde by 

mohli plavci trénovať. Plavci preto musia cestovať do Svitu, kde si organizačne zabezpečili 

po dohode s mestom Svit plaváreň a rovnako tak využívajú bazén v ZŠ Ľubica, kde trénujú 

najmladší plavci. Cez leto organizujú aj tréningy na letnom kúpalisku v Kežmarku a 

absolvujú letné sústredenie - Letný plavecký kemp vo Vyšných Ružbachoch s každodenným 

plaveckým tréningom na plavárni v Starej Ľubovni.  

Klub sa zúčastňuje plaveckých pretekov Spišskej ligy neregistrovaných plavcov, ktorej sú 

súčasťou. Posledné preteky, na ktorých sa klub zúčastnil, boli preteky Vianočná hviezda v 

Spišskej Novej Vsi, ktoré sa konali 14.12.2019. Skvelé výkony plavcov dokazuje bohatá 

medailová zbierka: 23 zlatých, 5 strieborných a 8 bronzových.  

Plavecký oddiel je z časti financovaný príspevkom z MŠK Kežmarok, ktorý nám MŠK 

poskytne vždy na jeden kalendárny rok. Ďalšie zdroje financií sú členské príspevky všetkých 
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členov nášho občianskeho združenia, 2% z daní, Centrum voľného času Kežmarok - kryje 

náklady na bazén v ZŠ Ľubica (október - máj).  Klub sa snaží osloviť aj rôznych sponzorov, 

často krát z radov rodičov, ktorí nezištne pomáhajú pri rôznych podujatiach, ktoré organizuje  

plavecký oddiel.                                                                

3.3.2. 1. Mestský futbalový klub Kežmarok 

Prezidentom a štatutárnym zástupcom je Tibor Friedman. Tréner je Pavol Fejerčák. Mužstvo 

dospelých – 26 členov. V roku 2017 štartovalo družstvo v 4 lige, odkiaľ vypadlo do 5. ligy. 

Nasledujúce dva roky sa umiestňovalo v strede tabuľky. Štartuje v 5. futbalovej lige v skupine 

podtatranskej ligy. Po polovici súťaže je klub na 1. mieste. Cieľom je postup do 4. ligy. 

Dlhodobým cieľom pre 1. MFK je postup do 3. futbalovej ligy, ktorá sa tu naposledy hrala 

v 1968. V prípravnej fáze družstvo absolvuje prípravné zápasy. Okrem mestskej dotácie klub 

sponzorujú súkromné spoločnosti. 

3.3.3. Stolnotenisový klub Severka Kežmarok 

Počiatky existencie tohto klubu spadajú do roku 1978, ktorý začínal hrať oficiálne súťaže pod 

hlavičkou SZM NsP Kežmarok. Potom prijal ponuku IAMES Kežmarok, pod ktorým hral do 

roku 1989. Po transformácii spoločnosti v roku 1989 sa členovia stolnotenisového 

premenovali na STOLNOTENISOVÝ KLUB SEVERKA Kežmarok. Zakladateľmi klubu 

boli Dr. Jaroslav Novotný, Jozef Funket, Anton Funket, Milan Krupka a Pavel Dudáš, Eduard 

Hagara starší a Michal Zubko. 

Po počiatočnom účinkovaní v najnižších okresných súťažiach bývalého okresu Poprad, 

ktorého účastníkmi boli uvedení zakladatelia začal sa klub postupne rozrastať a postupovať aj 

v stolnotenisových súťažiach do IV. ligy a III. ligy, dva ročníky odohrali aj v II. slovenskej 

lige. Prihlásením sa talentovaných dievčat Marie Funketovej, Anny Funketovej, Zuzany 

a Radky Leščinskej sa hrala aj II. liga žien a to na vysokej hernej úrovni, kedy dievčatá hrali 

so špičkovými hráčkami Slovenska v Čadci, Považskej Bystrici, Košiciach, Žiline. 

Klub sa postupne začal rozrastať aj o mladých, talentovaných hráčov ako Martin Hagara, 

ktorý sa stal majstrom Prešovského kraja, brat Eduard Hagara ml, bratia Rado a Štefan 

Vnenčákovci, Lukáš Postisk. 

V súčasnosti má STK SEVERKA 4 družstvá dospelých, ktoré hrajú III. ligu, V. ligu a VI. 

ligu. Úspešné je družstvo žiakov, ktoré 2 krát vyhralo regionálnu Podtatranskú ligu starších 

žiakov a to v roku 2016 a 2019. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú majstrovstiev Podtatranského 

regiónu, ktorý zastrešuje okresy Stará Ľubovňa, Kežmarok, Poprad a Levoča, z ktorých 

pravidelne nosia najcennejšie medaile. V minulom roku boli majstrami Podtatranského 

regiónu Tomáš Gašparovič z jednotlivcov a spolu s Tomášom Košom v štvorhre. 

Najúspešnejším rokom bol práve rok 2020, kde žiaci získali 7 zlatých, 6 strieborných a 8 

bronzových medailí práve na tomto podujatí v Spišskej Starej Vsi. 

V klube pôsobia 2 tréneri, čo je málo na 60 členov. 1 tréner s druhou najvyššou licenciou „B“ 

Dr. Jaroslav Novotný a 1 tréner v príprave na získanie licencie Miroslav Podolský. Okrem 

toho má klub 4 kvalifikovaných rozhodcov - 1 medzinárodný - Dr. Novotný a 3 s licenciou C.  
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Družstvo A vyhralo 2x III. ligu a postúpilo do II. ligy. Družstvo B sa stalo 2x víťazom IV. 

ligy a postúpilo do III. ligy. U jednotlivcov hráč Alex Popovič ako mladší žiak získal 3 

medaile na Majstrovstvách Slovenska žiakov - zlatú, striebornú a bronzovú. Martin Hagara 

bol majstrom prešovského kraja kategórie starší žiaci. Pavel Ištók bol tretí na Majstrovstvách 

kraja. V súčasnosti je úspešným hráčom veterán Anton Funket, ktorý sa stal víťazom 

v kategórii nad 70 rokov na Slovensku. 

Financovanie klubu je veľmi náročne. Je potrebné financovať cestovné, vklady do súťaží 

jednotlivcov aj družstiev, nákupy športového materiálu špičkovým hráčom, nájom telocvične 

na ZŠ Nižná Brána. Najväčšie náklady sú na tréning a súťaže mládeže, kde je 17 hráčov do 21 

rokov, za ktorých dostáva klub dotáciu od Slovenského stolnotenisového zväzu. Dotáciu pre 

klub poskytuje aj mesto Kežmarok. 

Cieľom v tejto sezóne bol postup družstva A do II. ligy, družstva B do IV. ligy a družstva D 

do V. ligy, družstvo žiakov malo za cieľ  vyhrať II. ligu starších žiakov. Všetky družstva majú  

výbornú východiskovú pozíciu vo všetkých súťažiach. 

3.3.4. Atletický klub Elán pri ZSŠOaS Kežmarok 

Atletický klub Elán pri ZSŠOaS Kežmarok vznikol v roku 2003 pod rovnomenným názvom. 

Súťažne začal pôsobiť od januára 2004. Jeho zakladateľmi sa stali Mgr. Dušan Griglák a Mgr. 

Iveta Gončárová, ktorí vedú atletický klub aj v súčasnosti. Viac ako polovicu členov tvoria 

terajší alebo bývalí žiaci tejto školy. 

Tréningové procesy prebiehajú 3 – 4x do týždňa v telocvični SOŠ, Garbiarska v Kežmarku, 

na atletickej dráhe ZŠ s MŠ Nižná brána v Kežmarku a v Lesoparku Štart. AK Elán tradične 

výborne spolupracuje so SOŠ, Garbiarska v Kežmarku, so ZŠ s MŠ Nižná brána v Kežmarku 

a v poslednom období aj so ZŠ - Grundschule  Hradné námestie v Kežmarku.  

Počet registrovaných členov v Slovenskom atletickom zväze k 01.01.2020 je 18, z toho 1 

kvalifikovaný tréner a 1 pomocný tréner. Prípravka má 20 detí. 

 

Dosiahnuté výsledky: 

➢ 2 slovenské rekordy, 

➢ 13 titulov majstra Slovenska, 

➢ 65 medailových umiestnení na majstrovstvách Slovenska, 

➢ 2 tituly majstrov Slovenska základných škôl, 

➢ 5 titulov majstrov Slovenska stredných škôl, 

➢ 1 titul akademický majster Slovenska, 

➢ 24 medailových umiestnení. 

 

Atletický klub získava na svoju činnosť finančné prostriedky  zo štyroch zdrojov:  

1. Dotáciu z mesta Kežmarok na športovú činnosť, 

2. Dotáciu zo Slovenského atletického zväzu za športovú činnosť, 

3. 2% z daní, 

4. Členské príspevky. 
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Získané finančné prostriedky používa AK na najnutnejšie výdavky atlétov: prepravné, 

štartovné, regenerácia, doplnky výživy, materiálno-technické vybavenie. 

3.3.5. Športový klub IAMES Kežmarok 

Aktivita horolezcov v Kežmarku a jeho blízkom okolí viedla v roku 1981 k založeniu 

Telovýchovnej jednoty IAMES Kežmarok, v ktorej malo dominantné postavenie 

horolezectvo. Najväčšiu zásluhu pri zakladaní tejto telovýchovnej jednoty mali Ing. arch. 

Miloslav Neumann a Tibor Šurka.  

V súčasnej dobe sa začínajú prejavovať mladší členovia Michal Malina a Urban Petra a to 

hlavne pri organizovaní známeho podujatia na nádvorí kežmarského hradu – boulderingových 

pretekov dospelých aj detí Boulder King. Podujatie je zaradené do pretekov Slovenského 

pohára za významnej finančnej podpory ŠK IAMES a mesta Kežmarok. Štefan Bednár ml. je 

dlhoročný člen reprezentačného družstva SHS JAMES.  

Činnosť klubu je zameraná hlavne na športové podujatia v prírode, tzv. outdoorové športy ako 

sú letné a zimné horolezectvo, skalolezectvo, skialpinizmus, bouldering, turistika, ale 

aj lezenie na umelých stenách. Organizovaním športových podujatí ako napr. Tradičný 

horolezecký týždeň JAMES vo Vysokých Tatrách, Psotkov Memoriál. 

V súčasností má ŠK IAMES Kežmarok 31 členov, z toho dvoch aktívnych inštruktorov 

horolezectva (Laco Gancarčík a Štefan Bednár st.), jedného stavača ciest na umelých stenách 

(Michal Malina) a jedného trénera horolezectva (Štefan Bednár ml.). 

Súťažným športom sa stalo odvetvie - športové lezenie. V tejto oblasti začínajú organizovať 

v spolupráci SHS JAMES aj celoslovenskú súťaž. 

Športový klub IAMES Kežmarok je financovaný z týchto zdrojov: 

➢ Členské príspevky, 

➢ Dotácie z rozpočtu mesta Kežmarok, 

➢ Dotácie na činnosť klubov z rozpočtu SHS JAMES; 

➢ Z prenájmu vlastných priestorov – významný zdroj príjmu, ktorý zabezpečuje celkový 

chod ŠK IAMES Kežmarok 

3.3.6. Šport pre všetkých Kežmarok o.z. 

Občianske združenie Šport pre všetkých Kežmarok o.z. je tvorené 3 členmi: Ing. Filip 

Kormoš, Ing. Zuzana Petreková a Mgr. Michal Eliáš. Založené bolo s cieľom podporiť 

športovú činnosť všeobecnej verejnosti, na rozdiel od bežných klubov, ktoré sa zameriavajú 

na výchovu svojich členov a ich podporu pri profesionálnom športe.  

 

Činnosť občianskeho združenia Šport pre všetkých Kežmarok o.z.:  

➢ Organizovanie bežeckých podujatí pod značkou Kežmarok Running Tour: Beh k 

Hubertovi, Night Cross, Nočný Kežmarok. Zámerom je podporiť amatérskych 

športovcov k pohybu;  
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➢ Organizovanie športových podujatí pre základné školy: Kids Athletics – 1. stupeň 

základných škôl, približne 800 detí preteká podľa konceptu IAAF detská atletika, kde 

súťažia ako trieda; 

➢ Organizovanie podujatia Inflatable Fun Run – prvý ročník, jedná sa o prekážkový beh 

cez obrie nafukovačky, kde sa zúčastnia všetky základné školy v Kežmarku;  

➢ Krúžková činnosť v rámci školského klubu na ZŠ Hradné námestie Kežmarok pre cca. 

40 detí. 

3.3.7. Mestský hokejový klub Kežmarok 

Činnosť klubu je zameraná na rozvoj mládežníckeho a seniorského hokeja v meste Kežmarok 

a jeho reprezentácia. Počet členov je 193. V klube pôsobia 3 profesionálni tréneri a 5 

interných trénerov. Výsledky seniorského tímu je 5. miesto v II. lige, mládež  sa momentálne 

stabilizuje. Financovanie je pokryté dotáciou mesta Kežmarok, cez Mestský športový Klub, 

SZĽH a sponzorov. 

3.4. Ostatné športové združenia 

Klub slovenských turistov - KST Zlatná Kežmarok: 

Klub bol zaregistrovaný na MV SR ako občianske združenie v roku 2018. Združuje 

nadšencov turistiky a ochrancov prírody z Kežmarku a okolia. Patrí medzi mladé kluby, ale 

hlási sa k odkazu našich predkov - zakladateľov a nasledovníkov Uhorského karpatského 

spolku - 1.turistickej organizácie v Uhorsku, ktorej sídlom bol Kežmarok.  

K dnešnému dňu eviduje 91 členov rôznych vekových kategórii. V budúcnosti sa chce 

zamerať viac na mladšiu generáciu, aby sa pre nich stal pobyt v prírode relaxom a 

poznávaním krás Slovenska. 

Klub organizuje turistické výlety najmä v regióne Tatry - Spiš - Pieniny, ale aj v blízkom 

zahraničí napr. Poľsku. Financovanie klubu je hradené z príspevkov členov klubu a dotácií 

mesta Kežmarok. 

CK CYKLOŠPORT Kežmarok:  

Samostatný cyklistický klub pôsobiaci v Kežmarku, venuje sa tréningu mládeži a dospelých. 

V klube je 24 členov a 5 detí do 12 rokov. Zúčastňujú sa na pretekoch v rámci Slovenska. 

Klub je organizátorom seriálu pretekov Detská Východ Road Liga MTB v horskej 

cyklistike na východnom Slovensku. 

Slovenský rybársky zväz – miestná organizácia: 

Práca s mládežou má v kežmarskom rybárskom zväze dlhoročnú tradíciu. Pod rukami 

vedúcich krúžkov detí a mládeže vyrástlo veľa úspešných rybárov, dokonca pretekárov. 

Niektorí sa dodnes zúčastňujú ligových súťaží a pretekov s medzinárodnou účasťou, napríklad 

majstrovstiev Európy v disciplíne LRU Mucha. V klube sú 2 družstva súťažiace v I. lige LRU 
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Mucha s celkovým počtom 12 členov. Klub organizuje v letných mesiacoch rybársky tábor 

pre mládež. 

3.5. Mestské športové objekty 

Mesto Kežmarok „Zmluvou o zverení majetku do správy“ odovzdalo do správy 

Verejnoprospešným službám mesta Kežmarok všetky športoviská v meste k 1.6.2019. 

Správou športových zariadení sa vytvárajú podmienky na zabezpečenie rozvoja telesnej 

kultúry a športu pre obyvateľov mesta. Medzi športové objekty v správe VPS mesta 

Kežmarok patrí: 

➢ Mestská športová hala ,,Vlada Jančeka“ 

➢ Zimný štadión 

➢ Futbalovo – atletický štadión F1 

➢ Futbalový štadión F2 

➢ Letné kúpalisko 

➢ Viacúčelové ihrisko – sídlisko Juh 

3.5.1. Mestská športová hala ,,Vlada Jančeka“ Kežmarok 

Kapacita tribúny je 350 sedadiel. Nad tribúnou sa nachádza miestnosť na ozvučenie haly 

a komentátorské stanovisko. Rozmery samotnej hracej plochy sú 34,70 x 20,60 metrov. 

Drevená športová podlaha od dánskej firmy JUNKERS Sylva Sport – buk tlakom sušený je 

celoplošne odpružená a spĺňa najvyššie kritériá pre všetky druhy halových športov. Šatne a 

hygienické zariadenia sú delené zvlášť pre športovcov, trénerov i rozhodcov. V hale je 

osadená časomiera, ktorá spĺňa požiadavky pre všetky kolektívne halové športy.  

Mestská športová hala „Vlada Jančeka“ poskytuje priestor pre rôzne športové sústredenia vo 

volejbale, basketbale, futsale, halovom futbale, hádzanej. Svojimi parametrami spĺňa normy a 

pravidlá pre usporiadanie majstrovských súťaží na národnej úrovni v uvedených športoch. 

Malá telocvičňa je vybavená zrkadlovou stenou a poskytuje priestor pre komfortné cvičenie 

pre aerobik, jogu, power-jogu či taebo. 

V mestskej športovej hale nachádzajú tri časti: veľká športová hala – úplne využitá hlavne 

volejbalom a basketbalom, ako jediná spĺňa technické kritéria pre organizáciu zápasov týchto 

dvoch športov. Malá telocvičňa – slúži hlavne stolnému tenisu, lyžovaniu, cyklistike a karate. 

Zrkadlová hala slúži aj športovým klubom , ale hlavne folklórnemu súboru Magura. 

Športovú halu využívajú v dopoludňajších hodinách stredné školy, policajný zbor, 

v popoludňajších hodinách je využívaná na tréningy jednotlivých športových klubov cez 

pracovné dni. Cez víkend sa hala využíva hlavne na zápasy. Obsadenosť veľkej telocvični 

bola 36%, malej telocvični 10% a zrkadlovej haly 15% za rok 2019.  

Nutná rekonštrukcia spoločenskej časti. Na tento účel bol vypracovaný projekt.  
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Počet hodín využitia telocvične v športovej hale ročne 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 3000 3000 3100 

Skutočná hodnota 3200 3150 3100 

 

3.5.2. Zimný štadión 

Zimný štadión má v súčasnosti kapacitu hľadiska pre 1 619 sediacich divákov. Je kompletne 

ozvučený a po komplexnej rekonštrukcii bude aj plne klimatizovaný. Rozmery ľadovej 

plochy sú podľa kanadského vzoru, teda 61 x 26 metrov, ľadová plocha spĺňa všetky kritériá 

pre organizáciu majstrovských hokejových stretnutí. Šatne sú vybavené moderným nábytkom, 

sprchami, toaletami a klimatizáciou. Zázemie tvoria dve šatne pre organizáciu hokejových 

zápasov, šatňa pre rozhodcov, ošetrovňa a šatňa pre verejnosť, ktorá sa využíva pri verejnom 

korčuľovaní. 

Zimný štadión poskytuje priestor pre dva hokejové kluby, ktoré v súčasnosti pôsobia v meste 

Kežmarok, pre tréningovú a zápasovú činnosť ich mládežníckych mužstiev a dospelých. 

Štadión využívajú aj základné a materské školy, Centrum voľného času a MŠK Kežmarok. 

Veľký záujem je o hranie hokeja neregistrovaných hokejistov. 

Zimný štadión je prístupný verejnosti prostredníctvom verejného korčuľovania, ktoré sa koná 

cez pracovné dni 1 hodinu, cez víkend 1 hodinu pre deti do 12 rokov a následne 2 hodiny pre 

širokú verejnosť. Rozpis verejného korčuľovania je zverejnený na stránke mesta Kežmarok 

v sekcii šport. 

Prebieha rekonštrukcia zimného štadióna, ktorá má byť komplexne dokončená v júli 2020, 

po prvej etape je štadión spôsobilý na prevádzku, v súčasnosti prebieha druhá etapa 

rekonštrukcie. V budúcnosti má slúžiť ako viacúčelová hala. Zimný štadión je samostatne 

stojaci objekt s napojením na všetky inžinierske siete a vlastnou kotolňou. 

Do ďalšieho obdobia je nevyhnutné zakúpenie novej rolby na úpravu ľadovej plochy 

a vybudovanie vstupných dverí do priestorov časomiery priamo z chodby. Celková 

obsadenosť zimného štadióna bola 27,5% za rok 2019. 

Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 18 64 270 

Skutočná hodnota 0 0 280 

Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 1000 5000 11875 

Skutočná hodnota 0 0 10500 
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3.5.3. Futbalovo – atletický štadión F1 

Šport  a futbal zvlášť má v Kežmarku už viac ako storočnú históriu. V meste pôsobilo viacero 

klubov a bolo tu aj viacero ihrísk, prevažne so škvarovým povrchom. Kežmarčania mali vždy 

radi šport a túžili po dôstojnom štadióne, ktorý by spĺňal kritériá úmerné záujmu. Už od roku 

1966 sa mesto pripravovalo na výstavbu multišportového areálu. Futbalovo – atletický štadión 

s trávnatým povrchom, atletickou dráhou, krytou tribúnou a primeraným zázemím pre 

športovcov bol však slávnostne otvorený až 7. augusta 1993. 

Kapacita krytej tribúny je 350 miest na sedenie, nekrytej tribúny 1000 miest, čiastočne na 

sedenie. Nad tribúnou sa nachádza miestnosť na ozvučenie štadióna a komentátorské 

stanovisko. Tribúna je postavená so šatňami, kabínou pre rozhodcov a priestorov pre VIP. 

Rozmery samotnej hracej plochy sú 105 x 65 metrov. Atletická dráha je štvorprúdová so šesť 

prúdovou rovinkou so škvarovým povrchom. Štadión sa využíva na činnosť školského, 

mládežníckeho futbalu a futbalového klubu, školskú  a výkonnostnú atletiku, komerčné 

využitie hracích plôch a rekreačný futbal, športové a spoločenské podujatia organizované 

mestom. V zimnom období je atletická dráha upravená frézou pre bežecké lyžovanie. 

Je potrebná komplexná rekonštrukcia, v súčasnosti sa pripravuje štúdia prestavby. 

Počet hodín využitia areálu futbalového štadiónu F1 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 950 900 950 

Skutočná hodnota 980 930 960 

Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 4000 4000 4000 

Skutočná hodnota 4200 4200 4500 

3.5.4. Futbalový štadión F2  

Kapacita krytej tribúny je 200 miest na sedenie. V prevádzkovej budove sú dve šatne, ktoré 

slúžia pre mládežnícke futbalové kolektívy so sprchami a sociálnym zariadením. Rozmery 

trávnatej hracej plochy sú 100 x 60 m. Súčasťou štadióna je lukostrelecký areál s kompletným 

zázemím. 

Futbalový štadión poskytuje priestor hlavne pre tréningové potreby miestneho futbalového 

klubu vo všetkých vekových kategóriách, ale aj ďalšie podujatia rôzneho charakteru. Štadión 

využíva aj široká športová verejnosť na rôzne športové aktivity. 

V budúcnosti je potrebné rozhodnúť o výmene trávnatého povrchu za umelý povrch 

a dobudovanie lukostreleckého areálu. 

Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú 

mládež 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 800 1000 1000 

Skutočná hodnota 800 1000 1200 
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3.5.5. Letné kúpalisko 

Areál letného kúpaliska tvorí: 

➢ Veľký bazén – plocha bazéna je 628,5 m2, hĺbka je 1,4 metra, teplota vody od 20 ⁰C 

do 28 ⁰C 

➢ Detský bazén – plocha bazéna je 36 m2, hĺbka je 0,4 m, teplota vody je 35 ⁰C 

➢ Detské ihrisko 

Kúpalisko v roku 2017 prešlo rekonštrukciou a je opäť v prevádzke po 12 rokoch. V areáli 

kúpaliska sú sprchy, sociálne zariadenia, plastové lehátka a kovové odkladacie skrinky. Počas 

prevádzky je otvorený bufet. Prevádzka kúpaliska je v mesiacoch júl a august. 

Do ďalšieho obdobia by bolo vhodné a potrebné zabezpečiť šatne na prezlečenie 

návštevníkov a zvýšiť aj kapacitu spŕch. Potrebné je taktiež zvýšiť kapacitu prívodu 

elektrickej energie.  

3.5.6. Viacúčelové ihrisko – sídlisko Juh 

Využívané je všetkými obyvateľmi sídliska rôzneho veku na športové aktivity. Basketbalové 

ihrisko, hokejbalové ihrisko, futbalové ihrisko, bedminton a pod. Slúži pre masový šport. 

Potrebná je oprava asfaltového povrchu.  

3.5.7. Pumptrack dráha 

Situované v obľúbenej oddychovej zóne Zlatná pri cyklistickom chodníku. Pumptrack je 

dráha pre jazdu na bicykli po terénnych vlnách bez použitia pedálov. Dráha je určená pre 

všetky vekové kategórie. Projekt je financovaný z fondov Európskej únie, zo štátneho 

rozpočtu a z vlastných zdrojov mesta Kežmarok.  

3.5.8. Cyklochodník 

V meste je vybudovaná sieť cyklistických trás smerovaná priamo cez centrum mesta, ktorá je 

využívaná miestnymi obyvateľmi. Napája sa na sieť cyklistických trás v cezhraničnom území 

Slovenska a Poľska. Dĺžka cyklochodníka je 5 km. Prostredníctvom vybudovaných 

cyklistických trás plánuje mesto Kežmarok začleniť cyklistickú dopravu ako plnohodnotný 

spôsob prepravy v rámci mobility v meste Kežmarok, vytvoriť ľahko dostupnú a cenovo 

výhodnú sieť mestskej dopravy. 

3.5.9. Skatepark  

Nachádza sa v areáli futbalového štadiónu F2. Športovisko je postavené ako betónový bazén 

s kovovou obručou o rozmeroch 7x7m. Používa sa na jazdu na skateboarde, korčuliach 

a BMX. Stav je nevyhovujúci. 

3.6. Súkromné športoviská 

Hala Focus+ - projekt financovaný zo súkromných zdrojov. Je to moderná športová hala s 

hracou plochou 1220 m2, antivibračným povrchom Regupol. K dispozícii sú 4 šatne s 

uzamykateľnými skrinkami a sociálnymi zariadeniami. Hala spĺňa požiadavky na 
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prevádzkovanie širokého spektra halových športov. Využíva sa predovšetkým na bedminton, 

florbal, salový futbal či crossfit. Halu je možné prenajať pre športové zväzy, kluby, firmy a 

súkromné osoby na športové aktivity, sústredenia a teambuldingy. Je permanentne využitá, čo 

svedčí o záujme ľudí športovať a nedostatku vnútorných športovísk s potrebným zázemím 

a komfortom. 

Tenisové kurty - (Hotel Štart, Poľná ulica, Nad traťou) - veľmi málo využívané, prvé dva 

kurty sú v dobrom stave, kurt Nad traťou je v dezolátnom stave. Tenisový kurt pri 

evanjelickom kostole je využívaný v zime ako ľadová plocha. 

Ranč Čajka - jazdecký areál klubu s možnosťou komerčného využitia v rekreačnej oblasti 

Zlatná. 

STREET WORKOUT ihrisko - je situované v centre sídliska JUH, športový areál umožňuje 

rozvíjanie fyzických schopností a zručností vlastnou váhou tela. Slúži pre všetkých 

obyvateľov mesta Kežmarok, ktorí rozvíjajú svoje pohybové aktivity. 

Fitness centrá – pre širokú verejnosť svoje služby ponúkajú 4 fitness centrá a to Fitness 

centrum Bažant, D Fitness, FITNESS CENTRUM KUPO, MK FIT, ktoré svojim technickým 

vybavením a poskytovaním služieb patria ku kvalitným zariadeniam. 

3.7. Financovanie športových klubov a aktivít z rozpočtu mesta 

Mesto priamo podporuje v roku 2020 kluby zastrešené občianskym združením MŠK sumou 

117.000€  určenou na činnosť ich klubov v 17 druhov športu a sumou cca 50.000€ určenou na 

platenie nájmov športovísk pôsobiacich pod správou mesta. 

Priamo z rozpočtu sú sumou cca 90.000€ podporované kluby pôsobiace mimo štruktúr MŠK, 

vrátane futbalového a hokejového klubu dospelých, z čoho na nájom je určených 31.000€ 

a suma 17.000 je určená na projekty a činnosť troch klubov mimo MŠK. Tiež priamo 

z rozpočtu je podporovaný program motivácia k športu vo výške 6500€, z čoho 3000€ je 

určených na cca 15 akcií v rámci Dni športu mesta Kežmarok. Podpora športu je tiež cez 

krúžkovú činnosť základných škôl a krúžkovú činnosť CVČ. Mesto vytvára výborné 

tréningové zázemie pre mnohé druhy športov existujúcich na území mesta. Z uvedených čísel 

je jasné, že starostlivosť mesta Kežmarok o športovanie jeho obyvateľov je dobrej úrovni.  

 

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta Kežmarok podľa VZN v období 2017 – 2019 

 

Rok 2017 2018 2019 

Názov klubu 
Žiadaná 

suma v € 

Vyúčtovaná 

suma v € 

Žiadaná 

suma v € 

Vyúčtovaná 

suma v € 

Žiadaná 

suma v € 

Vyúčtovan

á suma v € 

1.MFK Kežmarok 16.400,00 16.400,00 15.900,00 15.900,00 26.000,00 26.000,00 

Sport Timing 

Slovakia 
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 - - 

TJ STK SEVERKA 1.000,00 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.000,00 1.000,00 
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CK MŠK 

Kežmarok 
4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.499,53 - - 

ŠK IAMES 

Kežmarok 
1.000,00 1.000,00 700,00 700,00 900,00 900,00 

AK Elán pri 

ZSŠOaS Kežmarok 
1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.300,00 1.300,00 

Snowsports Club 1.000,00 1.000,00 - -   

FOCUS ON 

SPORT 
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 

KV MŠK OKTAN 

Kežmarok 
300,00 300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

MŠK Kežmarok 189.100,00 171.712,60 190.300,00 181.027,33 176.400,00 172.031,52 

CK Cyklošport 

Kežmarok 
- - 800,00 800,00 500,00 500,00 

MHK Kežmarok   10.500,00 10.500,00 38.100,00 38.100,00 

Klub slovenských 

turistov Zlatná 
- - - - 300,00 300,00 

HKM Kežmarok - - - - 500,00 500,00 

Slovenský rybársky 

zväz - MO 
- - - - 1.000,00 1.000,00 

Šport pre všetkých - - - - 1.000,00 1.000,00 
                                                                                                                                                                                                                                                                Zdroj: MsÚ Kežmarok 

Prehľad poskytnutých dotácií podľa VZN pre MŠK za obdobie 2015 - 2019 

Rozpočet a čerpanie rozpočtu MŠK Kežmarok 2015 - 2019 

2015 
Rozpočet 131 000,00 € 

100% 
Čerpanie 131 000,00 € 

2016 

Rozpočet 131 000,00 € 
100% 

Čerpanie 131 000,00 € 

Rozpočet – nájomné 45 000,00 € 
63,85% 

Čerpanie - nájomné 29 288,58 € 

2017 

Rozpočet 140 100,00 € 
100% 

Čerpanie 140 100,00 € 

Rozpočet – nájomné 49 000,00 € 
63,85% 

Čerpanie - nájomné 30 712,60 € 

2018 

Rozpočet 141 000,00 € 
100% 

Čerpanie 141 000,00 € 

Rozpočet - nájomné 49 000,00 € 
81,08% 

Čerpanie – nájomné 39 727,33 € 

2019 

Rozpočet 131 500,00 € 
98,03% 

Čerpanie 128 908,50 € 

Rozpočet – nájomné 44 000,00 € 
96,16% 

Čerpanie - nájomné 42 312,65 € 
          zdroj:  MŠK Kežmarok 
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Financovanie jednotlivých športových klubov MŠK za obdobie 2017 – 2019 

 
P. 

č. 
Názov klubu Rozpočet € Výdavky € Rozpočet € Výdavky € Rozpočet € Výdavky € 

          Rok 2017 2018 2019 

1. 
BK MŠK 

Kežmarok 
9.555,00 8.566,37 7.746,00 8.893,65 9.174,00 9.069,54 

2. 
Hokejbal MŠK 

KK 
21.119,00 21.119,00 19.841,00 15.255,39 12.032,00 10.500,00 

3. 
MŠK Ranč 

Čajka 
3.307,00 3.306,23 2.962,00 3.038,72 4.527,00 4.659,67 

4. 
MŠK Karate 

klub KK 
4.670,00 4.670,00 5.900,00 6279,42 8.591,00 8.648,83 

5. ZO Kynológia 4.485,00 4.483,32 5.129,00 5.285,60 4.252,00 4.810,55 

6. 

MŠK 

Kežmarok - 

LO 

6.907,00 6.907,00 6.702,00 7.089,07 7.870,00 7.876,18 

7. 
HKM 

Kežmarok 
8.434.00 10.048,74 8.150,00 8.149,40 1.888,00 1.882,00 

8. 

MŠK KK 1895 

– Ľahká 

atletika 

2.045,00 2.045,00 1.901,00 1.774,96 2.350,00 1.879,94 

9. 
1.PPC 

FORTUNA 
4.434,00 4.374,22 4.359,00 4.740,47 4.988,00 5.062,14 

10. MŠK KdV KK 4.303,00 4.063,55 3.743,00 3.804,51 4.355,00 4.221,70 

11. TŠC TEMPO 6.286,00 6.286,00 6.714,00 6.589,38 5.838,00 5.839,16 

12. 

KV MŠK 

OKTAN 

Kežmarok 

19.795,00 19.795,00 17.802,00 17.743,43 14.938,00 13.515,88 

13. 
1. MFK - 

mládež 
8.325,00 8.324,00 9.079,00 10.548,98 6.620,00 6.619,18 

14. MŠK LO KK 6.014,00 6.014,00 6.505,00 6.556,80 7.539,00 7.979,00 

15. 
CK MŠK 

Kežmarok 
4.100,00 4.099,74 4.191,00 4.850,4 5.737,00 5.736,90 

16. 
MŠK Goral 

gym - BŠ 
3.387,00 3.324,19 2.859,00 2.856,92 3.287,00 3.249,85 

17. 

PO Little 

shark MŠK 

KK 

2.734,00 2.734,00 5.217,00 5.346,46 5.314,00 5.393,42 

Správa MŠK 21.000 20.839,36 22.200 22.196,44 22.200,00 21.964,56 

SPOLU 141.000,00 € 141.000,00€ 141.000,00 € 141.000,00€ 131.500,00€ 128.908,50€ 

            zdroj:  MŠK Kežmarok 

3.8. Rekreačný šport 

V rámci rekreačného športu sú v našom meste vytvorené dostatočné podmienky na športovú 

realizáciu. Výhoda rekreačného športovania je v časovej voľnosti. V meste sa organizujú 

mnohé športové podujatia rekreačného charakteru, hlavne Dni športu mesta Kežmarok – 13 

akcií v roku, cyklistické série pre deti a dospelých, bežecké seriály, karneval na ľade.  
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Pre individuálne športy – beh, plávanie, cestná a horská cyklistika,  turistika, nordic walking, 

bežky, lyžovanie sú  priamo v meste alebo blízkom okolí  vytvorené dostačujúce podmienky.  

Dostupnosť športových ihrísk a telocviční je dostačujúca, po otvorení zimného štadióna a 

cyklotrás sa situácia ešte vylepšila. Najväčšiu masovosť a obľubu má v súčasnosti klub 

crossfitu Reds Crew Trainings. Fitness centrá sa tešia slušnej návštevnosti, taktiež skupinové 

cvičenia (Pilates, Zumba, HIIT, FIT box, Kruhový Tréning, Tabata, TRX, Power Band 

a ďalšie) pod vedením skúsených trénerov, ktorých je v meste široká ponuka. Cvičenia 

prebiehajú vo fitness centre alebo v školskej telocvični.  

Rekreačne športujúce kolektívy za športovanie platia v mestských priestoroch primerané 

sumy, čo nemôže spôsobiť pokles ich aktivít. Najväčšou akciou je Memoriál Františka 

Mizdoša, ktorý je zároveň majstrovstvami Slovenska veteránov vo volejbale v kategóriách 

nad 40 rokov vyššie. Pravidelné sú stretnutia futbalových a basketbalových veteránov 

s partnerskými klubmi z Poľska. Vo futbale je pravidelne organizovaný turnaj Buková cup, 

futbalový turnaj mužov nad 35 rokov, bedmintonová kežmarská liga a turnaj dvojíc.  

3.9. Výkonnostný šport 

Do kategórie dospelých môžeme zaradiť športovcov už vo veku od 17 rokov. Talentovaní 

mládežníci majú možnosť pôsobiť v družstvách dospelých, ktorých horná veková hranica nie 

je určená. Spektrum klubov je široké. Podmienky pre športovanie sú primerané možnostiam 

rozpočtu mesta. Členská základňa nie je dostačujúca a takmer všetky kluby kolektívnych 

športov sa boria s týmto problémom. Profesionálne podmienky športovcov zabezpečiť kluby 

nevedia a tak sa vyrovnávajú s odchodom mnohých športovcov za prácou, štúdiom alebo 

výhodnejšími podmienkami do bohatších klubov, čo narušuje kompletnosť kádrov a kvalitu 

tréningového procesu. Bez aspoň minimálne finančnej kompenzácie nie je možné, hlavne 

mladých športovcov, motivovať k ďalšiemu pôsobeniu v kluboch.  

Problémom je tiež nedostatočný počet kvalifikovaných trénerov, odchodom staršej generácie 

trénerov ich počet ešte klesá a situácia sa zhoršuje. Práca trénerov je buď dobrovoľná alebo 

finančne podcenená. Z tohto pohľadu sa kluby trápia, sú postavené na práci športových 

nadšencov.  

3.10. Šport pre telesne znevýhodnených občanov 

Telesne znevýhodnení občania mesta nachádzajú uplatnenie hlavne v lukostreleckom klube 

MŠK. Dosahujú vynikajúce výsledky a majú vytvorené dobré podmienky pre rozvoj 

v lukostreleckom areáli, hlavne v letnom období.  
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4. Ciele koncepcie rozvoja športu 
 

Na základe hodnotenia súčasného stavu bude potrebné sústrediť pozornosť mesta na tieto 

hlavné úlohy: 

a) prostredníctvom oddelenia školstva, mládeže a športu Mestského úradu Kežmarok 

vytvárať  na jednotlivých materských a základných školách personálne a 

materiálne podmienky vyučovania telesnej výchovy tak, aby bolo možné napĺňať 

Školský vzdelávací program vrátane detí zdravotne oslabených. 

 

Z: OŠMaŠ, MsÚ, MŠ, ZŠ              T: stály 

 

b) vytvárať  podmienky na zlepšenie postavenia učiteľov, ich každoročného 

morálneho a finančného ohodnotenia vo výchovno‐vzdelávacom procese, pri 

výkone športových aktivít vykonávaných v mimo vyučovacom čase, v záujmových 

útvaroch, pri príprave a účasti žiakov na školských športových súťažiach. 

Pozornosť  zamerať  na stabilizovanie kvalifikovanosti a odbornosti vyučovania 

telesnej výchovy na školách.      

 

Z: OŠMaŠ, MsÚ, MŠ, ZŠ              T: stály 

Materské školy: 

- vytváranie podmienok na zabezpečenie zdravého štýlu detí v MŠ, 

- príprava metodických dní pre učiteľov,  

- pohybové aktivity 2x mesačne v telocvični ZŠ pre posledné ročníky MŠ, 

- pohybové aktivity 1x mesačne v telocvični ZŠ pre ostatné ročníky MŠ, 

- spolupráca ZŠ s MŠ, 

- Olympiáda MŠ pre všetky deti, 

- organizovanie športového dopoludnia každou MŠ 1x – posledné ročníky. 

Základné školy: 

- príprava metodických dní pre učiteľov – zatraktívniť obsah a zameranie hodín TŠV, 

- zabezpečenie koordinátora pre TŠV na ZŠ, 

- špecializovaný učiteľ telesnej výchovy na 1. stupni, 

- organizovanie školských športových súťaží v rámci školy a medzi školami, 

- zvýšenie pohybových aktivít detí a mládeže vo voľnom čase – príprava ponuky 

zaujímavých športových krúžkov, 

- organizovanie športových súťaži a turnaj škôl pre 5. – 7. ročník – florbal, atletika, 

futbal, prehadzovaná, 

- organizovanie športových súťaži a turnaj škôl pre 8. a 9. ročník – volejbal, basketbal, 

- motivujúci program športových aktivít pre deti a mládež. 



                              
                                  Koncepcia rozvoja športu mesta Kežmarok na obdobie 2020 - 2027 

 

 
 

42 

4.1  Šport pre všetkých 

 

- systém sprístupnenia školských a mestských športovísk širokej verejnosti,  

- organizovanie športových dní za podpory mesta Kežmarok, 

- lyžiarska bežecká dráha na mestskom futbalovom štadióne počas zimnej sezóny, 

- vytvárať podmienky pre podporu športových aktivít pre seniorov, 

- vytvárať príležitosti na účasť osôb so zdravotným znevýhodnením na športovej 

činnosti, 

- cielene a zámerne pozitívne ovplyvňovať verejnú mienku vo vzťahu k aktívnemu 

tráveniu voľného času. 

4.2      Výkonnostný šport 

 

- podpora mládežníckych výkonnostných športov do 18 rokov, 

- motivácia a odmeňovanie trénerov, 

- zlepšenie spolupráce mládežníckeho a dospelého športu  

4.3      Systém financovania 

 

- každoročne v rozpočte mesta vyčleniť finančné prostriedky na plnenie krátkodobých a 

dlhodobých cieľov, 

- využívať viac zdrojové financovanie,  

- vytvárať predpoklady na postupné zvyšovanie percentuálneho podielu finančných 

prostriedkov z rozpočtu mesta na rozvoj mládežníckeho športu,  

- rozdeľovanie : MŠK, priame a ostatné dotácie z rozpočtu mesta Kežmarok, 

- úprava Všeobecného záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 3/2016 o poskytovaní 

dotácií z vlastných príjmov. 

Finančné zdroje:  

Možné zdroje príjmov do oblasti športu : rozpočet mesta, Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR, Prešovský samosprávny kraj, súkromní sponzori, rodičia, Fond 

regionálneho rozvoja, štrukturálne fondy a pod. 

4.4       Informovanie a propagácia v oblasti športu 

 

Neodmysliteľnou podmienkou rozvíjania športového života obyvateľov mesta Kežmarok je 

systematická propagácia športového diania dostupnými komunikačnými prostriedkami. 

Dôležitá je hlavne propagácia: 
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1. možnosti rekreačného športovania, 

2. aktivít športových klubov a ostatných športových organizácií, 

3. organizovania športových podujatí a súťaží v meste, 

4. dosiahnutých športových výsledkov kežmarských športovcov na športových 

súťažiach a podujatiach. 

Prostriedky na propagáciu športu využívať webovú stránku mesta – sekciu šport, Kežmarskú 

televíziu, Noviny Kežmarok, Facebookovú stránku mesta Kežmarok a Instagram. 

Medializácia športových a výkonov kolektívov alebo jednotlivcov má silný vplyv na 

motiváciu k športovaniu obyvateľov mesta Kežmarok, a to hlavne detí a mládeže. 

Zviditeľnenie mestského športu sa uskutočňuje aj formou povinnosti prijímateľov dotácií z 

rozpočtu mesta propagovať mesto v zmysle príslušného VZN o poskytovaní dotácií. 

4.5        Monitorovanie a aktualizácia 

 

Koncepcia rozvoja športu je materiálom otvoreným, ktorý je nie len možné, ale aj nevyhnutné 

pravidelne aktualizovať. Periodicita aktualizácie nie je striktne daná zákonom alebo ani iným 

predpisom, preto sa bude realizovať vždy, keď vznikne potreba zo strany mesta Kežmarok. 

Plnenie cieľov je závislé a priamo sa odvíja od schváleného rozpočtu mesta Kežmarok na 

príslušný rozpočtový/kalendárny rok, ktoré schvaľuje MsZ v Kežmarku, Vyhodnocovanie 

plnenia cieľov daných Koncepciou rozvoja športu sa bude realizovať priebežne počas celého 

obdobia.  

 


