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Kto sme 

Súčasní členovia a ich zástupcovia:

� 1. Klub spišských strelcov Gustáv Krajčí
� 2. ZO TŠ mesta Levoča, Strelnica Jozef Borz
� 3. Klub biatlonu a triatlonu Spiš Jozef Repko
� 4. ŠK Ferčekovce Vladislav Vastuško
� 5. ŠSK Rušňové depo Ján Mlynarčík
� 6. Klub orientačného behu Čingov Robert Miček

Vznik : 26. 11. 2015
Registrácia : 17.2.2016



Vznik záujmového zdru ženie právnických osôb s názvom „Multifunkčný areál Schulerloch“, 
dňa 26.11.2015.

Občianský zákonník § 20f Záujmovézdruženie právnických osôb

Na ochranu svojich záujmov alebo na dosiahnutie iného účelu môžu právnické osoby vytváraťzáujmové združenia právnických osôb (ďalej len „združenia").



CIELE PROJEKTU
• vybudovanie sebestačného multifunkčného areálu na športovo-

rekreačné účely pre športové kluby, školy, organizácie i širokú verejnosť
• revitalizácia územia zabezpečujúca bezpečné a kultúrne prostredie pre 

regionálne kultúrno-športové aktivity v súlade s rozvojovým plánom 
mesta Spišská Nová Ves



História MAS
• Likvidácia levočskej športovej strelnice v roku 2013.
• Vznik záujmového združenie právnických osôb s názvom „Multifunkčný areál 

Schulerloch“ , dňa 26.11.2015.
• Presun športovej strelnice z Levoče do Šulerlochu na prenajatý  mestský pozemok 

na dobu neurčitú v roku 2016, zriadenie dočasnej strelnice.
• Prebiehajúca realizácia prvej fázy Multifunkčného areálu Schulerloch r.2016-2019:

L E V O Č A
ŠULERLOCH



Rrevitalizácia prostredia - vyčistenie lúk od náletových drevín, úprava podložia pre 
bežecké trate, vybudovanie priepustov, premostení potoka, preloženie cesty  



Dočasná strelnica - osadenie kontajnera s prístreškom pre strelcov   
a verejnosť



Technické vybavenie MAS: lodný kontajner, os. auto Subaru 4x4, snežný skúter 
zn.Buran, žehlička a válec pre úpravu tratí, prívesný vozík, kosačky, náradie 



Etapy a financovanie projektu
Prvá etapa :  prebieha  od roku 2014, zahŕňa doterajšie aktivity a bola 
financovaná z vlastných zdrojov za pomoci občanov aj mesta.
Druhá etapa: Výstavba balistických a akustických valov, 100 metrovej 
strelnice,  biatlonových a rekreačných tratí, príprava výstavby hlavnej 
budovy so strelnicami, lukostreleckej strelnice, oprava vodnej nádrže.
Aj v tejto etape počítame hlavne s vlastnými zdrojmi, občianskou 
angažovanosťou, zapojením školskej mládeže i s podporou mesta. 
Tretia etapa: Vybudovanie multifunkčných objektov – budovy a strelnic
�Suterén – športová streľba na 25 a 50 m s technologickým zázemím.
�Prízemie – spoločenská miestnosť, šatne, WC, kuchynka, bufet
�Podkrovie – ubytovacia časť pre cca 30 osôb, byt správcu, posilňovňa, 
sauna,

Túto náročnú etapu chceme financovať z eurofondov, projektov 
regionálneho rozvoja, z príspevkov a darov od sponzorov, svojpomocne, 
prípadne čerpaním úveru. 



3D vizualizácia multifunkčných objektov



Aktivity, využiteľnosť a cieľové skupiny 
Športy:  športová, služobná i rekreačná streľba, lukostreľba, biatlon, bežecké

lyžovanie, orientačný a rekreačný beh, horská cyklistika, cyklokros, 
turistika, nordic walking, prírodná gymnastika s  relaxačným cvičením.  
Vytvorený priestor pre pravidelné tréningy, športové podujatia a súťaže. 



Kultúrno-spoločensko-vzdelávacia činnosť: poskytnutie priestoru a zázemia 
pre organizovanie kurzov, školení, seminárov, sústredení, team 
buildingových aktivít, dňa otvorených dverí pre verejnosť ako i zapojenie 
verejnosti do budovania MAS



Školské aktivity : poskytnutie priestoru, zázemia a odborných lektorov  pre kurzy 
ochrany prírody (branné cvičenia), lyžiarske bežecké výcviky, realizáciu a výučbu 
environmentálnej výchovy,  pre školské súťaže, školskú brigádnickú činnosť
a realizáciu odborného praktického výcviku.



záver
� Veríme, že svojím rozhodnutím a postojom pomôžete naplniť vízie 

multifunkčného areálu v prímestskej rekreačnej zóne Šulerloch, 
slúžiaceho nielen športovcom, školám a organizáciám ale i širokej 
verejnosti.
� Pokúsme sa spoločne skvalitniť život v našej Spišskej Novej Vsi.



Ďakujeme za Pozornosť


