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ÚVOD 
 

      Šport v súčasnosti je nástroj, ktorý rozvíja osobnosť, posilňuje  zdravotný stav ľudí, je 

jedným z prostriedkov boja proti rasizmu, drogovej závislosti a netolerancii, svojím 

postavením na národnej úrovni zvyšuje národné povedomie a vlastenectvo, a v neposlednom 

rade je prostriedkom na trávenie voľného času. Zároveň je jedným z najprogresívnejšie sa 

rozvíjajúcim ekonomickým odvetvím na svete.  

Koncepcia športu môže dosiahnuť úspech vtedy, ak si jej ciele a zámery osvoja všetky 

línie v meste – t.z. poslanci mestského zastupiteľstva, vedenie  magistrátu mesta spolu 

s oddelením školstva, mestské športové organizácie a kluby, športovci, tréneri,  funkcionári 

a zároveň aj všetci  fanúšikovia športu z radov občanov mesta. Spoločná komunikácia a  

spolupráca všetkých hore uvedených línií je absolútne nevyhnutná v kontexte so širokým 

rozsahom a komplikovanosťou otázok, ktoré bude nutné vyriešiť, aby vznikla naozaj kvalitná 

politika mesta, ktorá naplno využije potenciál športu. 

 Základnou úlohou a jednou z priorít Koncepcie rozvoja športu je stmeliť športovú 

verejnosť v Trenčíne v súvislosti s riešením aktuálnych problémov v športe a hľadať spoločne 

ich riešenia. Je nutné, aby šport v Trenčíne dostal také uznanie spoločenského postavenia, 

ktoré si plnou mierou zaslúži. Jednotlivé telovýchovné a športové organizácie pôsobiace na 

území mesta Trenčín predstavujú súčasť jedného z najmasovejších hnutí na svete. 

V neposlednom rade má šport pozitívne výchovné hľadiská, ktoré zásadne ovplyvňujú 

morálno-vôľové vlastnosti ľudí, napomáhajú odstraňovať národnostné, sociálne a náboženské 

rozdiely, a zároveň nemalou mierou prispievajú k zlepšovaniu vzťahov na medzinárodnej 

úrovni, zmierňuje mnohé napätia, a je taktiež zdrojom zábavy a kultúrnych zážitkov. 

V každom meste a taktiež aj v Trenčíne šport priamo zamestnáva značný počet ľudí a neustále 

pomáha vytvárať pracovné príležitosti nové. Šport má pre mesto tiež priamy aj nepriamy  

ekonomický efekt, nevynímajúc o výchovný aspekt v súvislosti s mládežou. Šport je taký 

silný spoločenský fenomén, že ho nie je možné podceniť ani v politike vedenia mesta, 

nakoľko význam športu každým rokom celosvetovo rastie.  

Aplikácia Koncepcie rozvoja športu v podmienkach mesta Trenčín zaistí dostatočnú 

propagáciu a zviditeľnenie mesta nielen v našom regióne, ale aj v ponímaní celého Slovenska 

a dokonca aj v rámci celého sveta. Trenčín sa stane baštou športu v regióne, dosiahne 

uznávané meno nielen doma, ale aj v zahraničí, ale svojou koncepčnou prácou s mládežou 

nemalou mierou prispeje k rozvoju športu a výchove mladých športových talentov pre šport 

na reprezentačnej úrovni Slovenska. 

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

ktoré sa bude podpora mesta Trenčín orientovať v nasledujúcom období. Snahou bude 

podporiť a rozvinúť aktivity športových klubov v meste, s prioritným zameraním sa na mládež 

a kľúčové športové odvetvia dlhodobo dosahujúce významné športové úspechy na 

celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni.  
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1. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

 
Slovenská spoločnosť permanentne prechádza rôznymi štrukturálnymi zmenami, ktoré 

sa priamo týkajú všetkých oblastí spoločenského života, čiže aj oblasti telesnej výchovy 

a športu, ktorá je priamou súčasťou spoločnosti.  

Na vývoj celej spoločnosti, má vo veľmi veľkej miere vplyv hospodárska oblasť. 

Podmienky v oblasti telesnej výchovy a športu priamo ovplyvňuje ekonomické prostredie 

v danom čase. V systéme organizácii, riadení a financovaní športu dochádza k častým 

zmenám. V praxi to znamená, že športové kluby dostávajú možnosť podnikať a z financií 

získaných takýmto spôsobom sú schopné pokrývať časť svojich nákladov. 

Rôzne premeny v sociálnej oblasti majú za následok aj zmenu hodnotového systému 

spoločnosti, čo sa odzrkadľuje aj v záujme telovýchovy a športu. Občana ovplyvňuje 

v dnešnej dobe viacero faktorov, ktoré majú priamy vplyv na jeho záujem o športové aktivity 

a činnosti. Sú to jeho ekonomické možnosti, zdravotný a fyzický stav, majetkové pomery, 

vzdelanie atď. 

V súčasnosti je jeden z neduhov našej spoločnosti nárast kriminality a drogovej 

závislosti. Je to markantné hlavne u ľudí v mladom a strednom veku. Mladých ľudí s rodinami 

a dôchodcov sa v nezanedbateľnej miere týka zhoršovanie sociálnych podmienok v bežnom 

živote. Z tohto dôvodu práve tieto vekové skupiny obmedzujú vynakladanie finančných 

prostriedkov na telovýchovu a šport. Športové aktivity sú pri tom pre nich najhodnotnejšou 

náplňou voľného času, ktorá pozitívne formuje ich vôľové a osobnostné vlastnosti. Tieto sú 

prirodzenou ochranou pred negatívnymi javmi dnešnej spoločnosti najmä pre mládež. 

Návyky, ktoré vznikajú u mládeže pravidelnou športovou činnosťou sa v pozitívnom svetle 

prejavia v ďalšom období a spravidla pretrvávajú celý život. Preto následky nedostupnosti 

športu a služieb s ním spojených pre uvedené sociálne skupiny môžu mať negatívne 

a ďalekosiahle dôsledky na ich fyzický a zdravotný stav a v neposlednom rade aj na ich 

rodinný život. 

Mladé rodiny v súčasnosti majú také sociálne postavenie, že toto má za následok 

výrazný pokles záujmu o platené športové a telovýchovné aktivity a služby, alebo majú 

záujem výhradne o finančne nenáročné aktivity. A práve tu by malo významnú úlohu zohrať 

práve mesto, ktoré by za tieto sociálne skupiny prevzalo rozumnú a prijateľnú mieru 

kompenzácie finančných nákladov na športovanie a to hlavne v prípade mladej a strednej 

generácie. Tým by bola zabezpečená dostupnosť telovýchovy a športu pre uvedenú ťažiskovú 

skupinu obyvateľstva. Mimo tohto je ďalej potrebné, aby mesto vedelo zabezpečiť dostupnosť 

telovýchovy a športových aktivít aj priamo na školách (v ich vonkajších športových areáloch), 

ktorých je zriaďovateľom pre školopovinnú mládež. Mladá generácia je dnes v oblasti 

zdravotnej a fyzickej zdatnosti v alarmujúcom stave, čo je dôsledkom priorít súčasnej doby. 

 

1.1. Šport na školách v meste 

Postavenie a finančné ohodnotenie učiteľov telesnej výchovy je vo všeobecnosti 

nedostatočné. V prípade učiteľov telesnej výchovy ide aj o finančné ohodnotenie aktivít, ktoré 

robia mimo vyučovacieho procesu pri príprave a účasti žiakov na rôznych športových 

súťažiach v škole. Toto môže mať značný vplyv na znížený záujem o túto odbornosť, čoho 

následkom v konečnom dôsledku môže byť aj znížená kvalita výučby telesnej výchovy na 

školách. V takýchto prípadoch, by sa zákonite prejavila aj na fyzickej pripravenosti 

a zdravotnom stave žiakov základných škôl. Viac ako 70% absolventov univerzitných fakúlt 

so zameraním na telesnú výchovu a šport odchádza mimo rezort školstva. Na školách už 

nefungujú nepovinné predmety ako športová, či pohybová príprava. Vyslovene vo 

výnimočných prípadoch sa zabezpečuje špecializovaná starostlivosť o zdravotne oslabených 

žiakov. Športové pobyty ako plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik a škola v prírode sa zatiaľ 
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realizujú. Materiálno-technická vybavenosť základných a stredných škôl, najmä v oblasti 

vybavenia učebnými pomôckami je v kritickom stave. Stav športovísk na školách je taký, že 

väčšina škôl potrebuje rekonštrukciu starých, nevyhovujúcich objektov. Školy nemajú ani 

dostatok financií na údržbu a opravy týchto zariadení. Niektoré školy dokonca nemajú 

potrebné športoviská a multifunkčné športové ihriská. Veľmi podobná situácia panuje aj na 

stredných a vysokých školách na území mesta, ktoré však už nie sú v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta. 

 

1.2. Záujmová športová činnosť a činnosť detí a mládeže vo voľnom čase 

Voľný čas detí je oblasť, do ktorej vstúpila aj neštátna sféra ako občianske a cirkevné 

združenia, nadácie a súkromný sektor, no na hranicu niekdajších rokov sa žiaľ očakávaný 

výsledok nemôže dostať. Toto spôsobuje zníženie počtu profesionálnych pracovníkov na 

úseku výchovy v mimo vyučovacom čase, kde deti zmysluplne trávia voľný čas a aj 

nedostatok dotácií na školstvo. Zložitým problémom je nedostatočné ocenenie práce s deťmi 

v ich voľnom čase. Pritom omnoho viac finančných prostriedkov je nutné vynaložiť na 

prevýchovu detí a ich odvykanie od závislostí, keď sa tieto financie šetria pri ich výchove. 

Voľnočasové záujmové športové činnosti na pravidelnej báze prebiehajú v krúžkoch, 

školských športových kluboch, školských strediskách záujmovej činnosti, ale aj v školských 

zariadeniach ako sú centrá voľného času, školských kluboch a domovoch mládeže. Pohybové 

a športové hry, ako nepovinné predmety boli zrušené. 

 

1.3. Šport pre všetkých obyvateľov mesta 

O pravidelné športové a telovýchovné aktivity občanov, je stále menší a menší záujem 

a to najmä u dospelej populácie. V dostupných telovýchovných a športových zariadeniach, 

ktoré sú veľakrát aj nedostatočne vybavené, to spôsobuje zvyšovanie cien. Nedostatočná 

podpora mesta organizátorov týchto podujatí a veľká nákladovosť projektov sú ďalšie z príčin, 

ktoré športové kluby vyčerpávajú finančne aj časovo. Táto oblasť sa mnohokrát 

celospoločensky podceňuje. Pre občanov so zdravotným postihnutím v meste úplne absentujú 

podmienky na ich realizáciu sa v tej ktorej športovej činnosti. Z pochopiteľných dôvodov teda 

občianske združenia dávajú prednosť projektom komerčného charakteru, alebo sa ich 

sústredenie prenáša na zviditeľnenie športu organizáciou športových podujatí. Mesto by však 

malo investovať do budovania nenáročných športových objektov, ktoré by dovoľovali sa 

zúčastňovať čo najväčšiemu počtu občanov rekreačných a športových aktivít, bez náročných 

nákladov na financie. Vo voľnom čase by mali pracovať s mládežou hlavne vyškolení tréneri, 

cvičitelia, inštruktori a iní športoví odborníci, ktorí však nie sú dostatočne motivovaní. Toto sa 

potom samozrejme prejaví aj v ponuke športových a voľnočasových projektov pre jednotlivé 

vekové, sociálne a zdravotné skupiny občanov mesta. 

 

1.4. Športovo-talentovaná mládež 

V oblasti systému zabezpečenia telovýchova a športu priniesli zmenené sociálno-

ekonomické pomery viac negatívnych zmien, ako športová komunita vôbec čakala. Vplyvom 

nedostatku finančného zabezpečenia sa rozpadol kompletne funkčný systém zabezpečenia 

športovej prípravy talentovanej mládeže a ostala len časť základných nosných princípov. 

Športové komunity ako strediská vrcholového športu mládeže, tréningové strediská mládeže 

boli ako články systému zrušené. Zrušilo sa aj koordinované riadenie výberu a prípravy 

mládeže talentovanej mládeže, ustúpilo sa aj od centrálnej evidencie, plánovania 

a vyhodnocovania športovej prípravy. U nás sa vlastne zrušilo to dobré, čo od nás prevzali ako 

vzor niektoré iné Európske krajiny. Vplyvom nepriaznivých ekonomických pomerov 

telovýchovné hnutie, športové kluby a iné organizácie v športe obmedzujú neustále svoje 

aktivity, čo vyúsťuje do znižovania sa členskej základne týchto subjektov. Enormný pokles 
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záujmu o športové aktivity medzi mládežou sa stal celospoločenský fenomén. Materiálno-

technické zabezpečenie zodpovedá ledva úrovni 70-tych rokov, školám chýbajú športové 

objekty v potrebnom rozsahu a s moderným športovým vybavením. Nehovoriac o tom, že 

ohodnotenie učiteľa – trénera je neadekvátne jeho pracovnému nasadeniu a zodpovednosti. Na 

vedu, výskum a aplikáciu najnovších vedeckých poznatkov do športovej prípravy nie sú 

vyčlenené takmer žiadne finančné prostriedky. Je teda len otázkou času, kedy naše donedávna 

úspešné športy upadnú do priemeru, resp. podpriemeru. Z celého systému ostali de facto 

fungovať už len ojedinelé zložky. V ponímaní kompletnosti uceleného systému výberu 

a prípravy talentovanej mládeže je jediný útvar, ktorý prebral starostlivosť o juniorov, ktorí sa 

nachádzajú v časovom období prechodu k seniorom OŠG Trenčín. V zahraničí ponúka 

príležitosti pre študentov kvalitný osvedčený model stredoškolského a vysokoškolského 

športu, ktorý má veľké úspechy, ale aj zviditeľňuje školy. Takýto model u nás nie je 

a absolútne v systéme absentuje.  

 

1.5. Výkonnostný a vrcholový šport  

Výsledkom systému kvalitného a správneho výberu talentov, správnej práce 

s mládežou a kvalitným vytváraním podmienok pre neustály rast športovej výkonnosti je 

vrcholový šport. V dnešnej dobe sú  špičkoví reprezentanti v konkrétnych druhoch športu 

stredobodom záujmu sponzorov, médií a sú aj vzorom pre mládež. Podľa podmienok 

a úspechov športovcov je vo svete posudzovaná aj vyspelosť štátu. Športovci na vrcholovej 

úrovni, ktorí sú na TOP úrovni sú už vo svete tak finančne ohodnotení, že patria medzi 

najlepšie platených špičkových manažérov a šport sa dnes stáva najvýnosnejším povolaním. 

Toto však neplatí na Slovensku. Príprava na vrcholové športové výkony si vyžaduje aj 

vytváranie adekvátnych podmienok. V oblastiach ako je zdravotné zabezpečenie, veda, 

výskum, zavádzanie nových trendov do praxe a v materiálno-technickom zabezpečení u nás 

zaostávame. Slovenskí  odborníci na šport vykonávajú svoju prácu s prestárnutým 

prístrojovým vybavením a s poddimenzovanými finančnými podmienkami. Hranica podpory 

mesta a štátu pre špičkových športovcov nie je vôbec zadefinovaná. Aká dôležitá je účinnosť 

finančnej podpory sa dá deklarovať na základe dosahovaných výsledkov niektorých našich 

športovcov – reprezentantov. Adresnosťou vynaložených prostriedkov /určenie účelovosti 

a smerovania na konkrétneho športovca/ a skvalitnením podmienok prípravy sa priamoúmerne 

zvyšuje úspešnosť vrcholového športovca – pretekára. Tento fakt by mal prinútiť aj mesto 

a poslancov MsZ premýšľať nad cieleným, efektívnym a transparentným systémom 

financovania športovcov v meste, kde mesto musí preferovať pomáhať hlavne v začiatkoch 

prípravy športovca, teda absolútny dôraz musí byť kladený na mládež. 

 

1.6. Legislatíva v športe 

V tejto oblasti došlo k podstatným zmenám, keď v roku 2015 bol NR SR uvedený do 

praxe nový Zákon o športe. Stanovenie základných východísk pre novú Koncepciu športu 

v meste vychádza z analýzy základných problémov súčasného stavu športu v meste. Analýza 

mapuje skutočný stav športu v meste, ktorý vedie k diverzifikácii a neprehľadnému 

fungovaniu subjektov uvedenej oblasti. Efektívne zabezpečenie činností spojených s výkonom 

samosprávy v oblasti starostlivosti o šport a vytváranie podmienky pre podporu činností 

zameraných na všestranný rozvoj obyvateľov mesta sa javí ako hlavná úloha mesta. Základné 

problémy, ktoré sme schopní zadefinovať: 

a) nedostatočné vymedzenie pojmov v oblasti športu a mládeže, 

b) priemerná až nedostatočná informovanosť verejnosti o problematike, 

c) disharmónia medzi zodpovednosťou za výstavbu, údržbu a správu športových zariadení 

a pridelenými  finančnými  prostriedkami  najmä  z hľadiska participácie  na podielových 

daniach, 
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d) diverzifikácia v oblasti vzniku a existencie samostatných subjektov, 

e) poddimenzovaná finančná a materiálna podpora, 

f)  nejednoznačná a neúplná legislatíva prameniaca do formalizmu, 

g)  nesúrodá koordinácia jednotlivých činností športu a starostlivosti o mládež, . 

h)  personálna neznášanlivosť medzi predstaviteľmi jednotlivých športových odvetví, ktorá je 

daná minulosťou, 

i)  veľmi slabo fungujúce resp. nefunkčné informačné systémy, 

j)  nedostatok odborného personálu, ktorý by mal v náplni práce starostlivosť o šport. 
 

1.7. Vedecko-výskumná činnosť a zdravotná starostlivosť 

 Toto je oblasť v ktorej Slovensko asi najviac zaostáva za krajinami vyspelej Európy 

a sveta. Neprimerane poddimenzované ekonomické podmienky v športe sú základným 

problémom neúspechu v tejto oblasti. Hlavne z týchto dôvodov napredovanie našich 

špičkových športovcov zaostáva za svetom. Absolútne výnimky sú len v ojedinelých 

prípadoch, kedy realizačné tímy niektorých športovcov spolupracujú za finančnej pomoci od 

sponzorov so zahraničnými odborníkmi. Oblasť výskumu a vedy v športe je koncentrovaná 

najmä na vysokých školách. Absentuje plánovitosť, systém a hlavne podpora tejto výskumnej 

oblasti po stránke finančnej,  personálnej, materiálnej a aj legislatívnej. Drvivá väčšina 

zariadení absolútne nezodpovedá súčasným trendom a potrebám športu a špecializovaní 

pracovníci sú umiestňovaní na pracoviskách, ktoré im nie sú schopné zabezpečiť finančné ani 

technické podmienky, ktoré vyžaduje dnešná doba. Môžeme konštatovať, že chýba systém, 

spolupráca a koordinácia práce jednotlivých špecializovaných pracovísk a v neposlednom rade 

aj implementácia vedy do športovej prípravy špičkových športovcov je skôr výnimkou, je 

chaotická a neplánovitá. Všetky úlohy v oblasti zabezpečenia športovej reprezentácie je 

potrebné riadiť centrálne prostredníctvom štátu a koordinovať jednotlivé postupy za účelom 

jediného cieľa - úspešnej štátnej  športovej reprezentácie. Mesto v tejto oblasti nemá potrebné 

finančné prostriedky, môže však výraznou mierou pomáhať pri zabezpečovaní financií 

sponzorsky a rôznou nefinančnou pomocou pri centralizácii odborných stredísk a spájaní 

jednotlivých záujmov subjektov pôsobiacich v športovom hnutí. 

 

1.8. Informačný systém v športe 

 Z dôvodu rôznorodosti telovýchovného a športového hnutia a tiež pre veľký počet 

občianskych združení, situácia v tejto oblasti informačného systému zaostáva za potrebami. 

Pracovníci ústredných orgánov sú nedostatočne informovaní z hľadiska komplexnosti, ale aj 

aktuálnosti informácií a absentuje legislatívna úprava získavania informácií. Najmodernejšie 

metódy a technológie spracovania štatistických údajov sú veľmi málo, resp. vôbec využívané. 

Informačný systém športu treba vybudovať, a jeho cieľom bude zabezpečiť komplexný 

monitoring všetkých oblastí športu aj u inštitúcií organizácií a občianskych združení. 

Najzásadnejším nástrojom na propagáciu a úspešnosť každého projektu je medializácia 

a v športe to platí dvojnásobne. Či už ide o výsledky na miestnych školských súťažiach, alebo 

neskôr už na väčších domácich a medzinárodných podujatiach, tak športová mládež musí byť 

o svojich výsledkoch kvalitne a rýchlo informovaná. Printové médiá nedávajú priestor 

súťažiam nielen mestského, alebo regionálneho významu, ale patričnú a náležitú pozornosť 

nedostávajú ani niektoré vrcholové úspešné športy, pokiaľ sa športové kluby nechvália sami. 

Preto potrebuje mesto zriadiť mestský informačný športový portál, ktorý bude mať za úlohu 

zabezpečiť pre športovú verejnosť komplexný monitoring trenčianskeho športu. Vhodné by 

bolo ešte rozšíriť túto oblasť napr. do mestských novín INFO, kde by boli prezentované výsledky 

proporcionálne z každej oblasti športu v Trenčíne.  
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1.9. Materiálno-technické zabezpečenie športu 

 Keďže sa v minulosti previedol majetok mesta do vlastníctva telovýchovných jednôt 

a klubov prípadne iných organizácií za symbolické ceny, prišlo aj mesto Trenčín o niektoré 

dôležité športové objekty, ktoré boli budované z verejných prostriedkov. Viaceré športové 

objekty z postupných finančných problémov klubov a organizácií vlastniacich tieto 

nehnuteľnosti, prestali natrvalo slúžiť športovým a telovýchovným účelom, resp. boli predané 

alebo sprivatizované. Je nutné vykonať komplexnú pasportizáciu športových objektov 

a ohodnotenie ich stavu. Nedostatočná pozornosť venovaná prevádzke, údržbe a modernizácii 

objektov pramení hlavne z ekonomických dôvodov a zmenou vlastníckych vzťahov. 

Budovanie nových športových objektov je v našom meste len v minimálnej miere, ktorá 

absolútne nezodpovedá skutočným potrebám športu. 
 

1.10. Organizácia a riadenie 

 Mesto nemá prepracovaný systém deľby a súčinnosti jednotlivých orgánov 

zaoberajúcich sa telovýchovnou a športovou činnosťou, čo je veľký nedostatok v oblasti 

športu. Medzi subjektmi štátnej správy, verejnej samosprávy, zväzmi, klubmi či ostatnými 

organizáciami športového hnutia neexistujú potrebné prepojenia. Absentuje spoločný postup 

v nosných témach, a taktiež aj koordinácia a informovanosť medzi vyššími a nižšími článkami 

napr. vo vzťahu ministerstvo – TSK – krajský zväz - mestský zväz - mesto – športové 

gymnázium - kluby a telovýchovné organizácie. Nedostatkom finančných prostriedkov 

v rozpočte mesta je poznačené plnenie funkcií samosprávnych orgánov v zmysle zákona 

o obecnom zriadení, ktorý im určuje ich zodpovednosť za výstavbu, údržbu a správu 

športových zariadení, vrátane komplexných podmienok pre zdravý spôsob života, telesnú 

výchovu a šport. 

 

 

 

2. Koncepcia rozvoja športu – priority a opatrenia 
 

Koncepcia športu je zameraná na tieto hlavné oblasti : 

 šport na školách  

 šport pre všetkých občanov a šport v jednotlivých mestských častiach 

 športovo-talentovaná mládež (výkonnostný šport) 

 materiálno-technické zabezpečenie športových objektov 

 aktivita samosprávy v oblasti športu 

 systém financovania 

 projektové zámery 

 podpora kľúčových športov v meste  

 
2.1 Šport na školách 

 

           Telesná výchova  je povinným  predmetom v rozsahu 2-3 vyučovacích hodín do týždňa 

na    základných  aj   stredných   školách na území mesta. Súčasťou telesnej výchovy na 

základných školách je aj základný plavecký výcvik. V popoludňajších hodinách môžu žiaci 

škôl okrem povinnej telesnej výchovy navštevovať aj krúžky so športovým zameraním.  

 

Mesto sa na základe analýzy súčasného stavu bude musieť sústrediť na tieto hlavné úlohy: 
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a)  Vytvárať prostredníctvom útvaru školstva MsÚ v TN na základných školách personálne 

a materiálne podmienky vyučovania telesnej výchovy tak, aby sa dali plniť stanovené 

štandardy, učebné plány a osnovy, a to aj vrátane detí zdravotne oslabených. Považovať 

telesnú výchovu za neodlúčiteľnú súčasť vzdelávacieho procesu.    

       Z: útvar školstva MsÚ v TN 

       T: priebežne 

b)    S cieľom posilniť kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania telesnej výchovy na školách 

a zatraktívniť záujmovú telovýchovnú činnosť na školách, zaviesť systém ďalšieho 

vzdelávania pedagógov vyučujúcich telesnú výchovu a vytvárať podmienky na zlepšenie ich 

spoločenského postavenia a morálneho i finančného ohodnotenia. Uvedené musí mesto 

presadzovať na úrovni napr. ZMOS-u cez štát. 

Z: vedenie Mesta 

       T: priebežne 

 

c)    Zakladať a zabezpečovať činnosť organizačných celkov športovo-talentovanej mládeže 

na školách, nevynímajúc deti so zdravotným postihnutím v špeciálnych školách (školské 

športové strediská, športové triedy, športové školy)  

Z: útvar školstva MsÚ v TN 

       T: priebežne 

d)   Žiadať na úrovni vedenia mesta kontrolné orgány, aby  vytvorili ešte efektívnejší systém  

kontroly vyučovacieho procesu telesnej výchovy na základných školách s cieľom zvýšenia 

úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu telesnej výchovy. Vyučovanie TV na prvom stupni 

ZŠ by mali vyučovať vysokoškolsky vzdelaní učitelia telesnej a športovej výchovy. 

Z: vedenie Mesta 

       T: priebežne 

 

e)  V súčinnosti s príslušnými športovými zväzmi, športovými klubmi a športovým 

gymnáziom vytvoriť systém školských športových súťaží na základných a stredných  školách. 

Postarať sa o realizáciu tohto systému s cieľom začlenenia čo najväčšieho počtu detí 

a mládeže, bez ohľadu na ich sociálnu situáciu a národnostnú príslušnosť. Začleniť do 

športových súťaží aj deti, ktoré sú zdravotne postihnuté. 

Z: útvar školstva MsÚ v TN  

T: priebežne 

f)   Iniciovať rokovanie na úrovni mesta so všetkými mestskými krajskými a regionálnymi 

organizáciami v oblasti športu a zaistiť jednotný systém postupov pri  organizácii športových 

súťaží. 

Z: útvar školstva + vedenie MsÚ v TN 

       T: priebežne 

g)   Uskutočniť komplexnú pasportizáciu školských telovýchovných objektov a zariadení. 

V nadväznosti na túto pasportizáciu následne postupne zabezpečiť ich údržbu, prípadnú 

rekonštrukciu, resp. dostavbu a prevádzku, včítane vytvárania základných podmienok 

bezbariérového prístupu pre žiakov zdravotne postihnutých na špeciálnych školách 

s integrovanými triedami. Postupne dobudovať multifunkčné ihriská na školách kde 

absentujú. 

       Z: útvar školstva MsÚ v TN  

T: priebežne 

h/   Pre žiakov základných škôl na prvom stupni vypracovať systém testovania telesnej 

pripravenosti   a kooperovať so športovými klubmi pri výbere žiakov pre konkrétny druh 

športu.       Z: útvar školstva MsÚ v TN 

T: priebežne 
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2.2. Šport pre všetkých občanov a šport v mestských častiach 

 

Primárnym cieľom športu pre ľudí je rozmach tých foriem športu a telesnej výchovy, 

ktoré napomáhajú k regenerácii telesných a duševných síl, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a k 

upevneniu zdravia. Šport pre všetkých občanov je využívanie voľného času športovou 

aktivitou, alebo individuálne alebo kolektívne, najmä na školách, pracoviskách, v rekreačných 

zariadeniach, ale aj v iných športových zariadeniach, ktorých vlastníkmi sú športové kluby 

a telovýchovné jednoty. Hlavným dôvodom je tu hľadisko psychickej a fyzickej relaxácie, 

telesnej (športovej) zdatnosti, obnovenia síl a v neposlednom rade zdravia. 

Formy športového vyžitia, ktoré patria medzi najčastejšie sú najmä: fitness, be, jóga, 

aerobik, plávanie, kalanetika, turistika, beh na lyžiach, lyžovanie, cyklistika, bojové umenia, 

kondičné tréningy, športové a pohybové hry, ale aj chôdza a menej tradičné športy.  

Jednou z úloh, ktorú plní šport pre všetkých je prevencia pred rôznymi negatívnymi 

vplyvmi súčasnej doby a má význam aj z hľadiska spoločenského, nakoľko rôznymi 

zábavnými formami pomáha nadväzovať nové priateľstvá a tvoriť nové kolektívy, 

s rovnakými záujmami. 

Prácu v športovej sfére pre všetkých je nevhnutné považovať za verejnoprospešnú 

činnosť občianskych združení a rôznych neziskových organizácií. 
 

Navrhované opatrenia na podporu rozvoja športu pre všetkých: 
 

a)   Upriamiť pozornosť na vytváranie kvalitných podmienok a rozširovanie materiálno-

technickej základne, výstavba a prevádzkovanie nových športových objektov a zariadení, 

elementárnych športových ihrísk, bežeckých, cyklistických, lyžiarskych, turistických 

a vodáckych trás v meste a jednotlivých mestských častiach. Podieľať sa na financovaní 

nových športovísk, školských telocviční a starať sa o ich prevádzku, údržbu a opravy. 

Z: vedenie mesta + príslušné útvary MsÚ 

       T:  priebežne  

b)   Pri prenájme školských a športových zariadení vo vlastníctve mesta prispôsobiť 

legislatívu tak, aby získané financie za prenájom boli priamo využité na údržbu, opravy, 

nákup náradia, prevádzku zariadení a organizovanie záujmovej činnosti. 

Z: útvar školstva MsÚ v TN 

       T: priebežne  

c)   Pripraviť harmonogram výstavby a rekonštrukcie telovýchovných a športových zariadení 

na základe komplexnej pasportizácie športových objektov a posúdenia ich stavu funkčnosti, 

pričom je veľmi potrebné postupne dotvoriť bezbariérové prístupy a to aj na tribúny pre osoby 

telesne postihnuté. Musia sa opraviť a revitalizovať, prípadne dobudovať mestské športovo-

rekreačné areály a športové zóny s nenáročným viacúčelovým športovým vybavením 

v prírodnom prostredí využiteľné v lete aj zime. 

Z: vedenie mesta + príslušné útvary MsÚ 

       T: priebežne  

d)   Navrhnúť a zrealizovať motivačnú mediálnu kampaň pre mládež a formou výchovy 

a vzdelávania v školách priamo vplývať na žiakov tak, aby si uvedomovali hodnotný význam 

orientácie v prospech zdravého životného štýlu prostredníctvom pohybových aktivít. 

Z: vedenie mesta + príslušné útvary MsÚ 

       T: priebežne 

e)    Pomáhať podporovať šport a telesnú výchovu pre občanov so zdravotným postihnutím vo 

všetkých športových a nešportových občianskych združeniach občanov so zdravotným 

postihnutím. 

Z: vedenie mesta + príslušné útvary MsÚ 

       T: priebežne  
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f)   Zrealizovať systém a organizovať športové súťaže všetkých vekových generácií podľa 

mestských častí na pravidelnej báze. Participovať v týchto súťažiach aj s partnerskými 

mestami. 

Z: útvar školstva MsÚ v TN 

       T: priebežne  

 

2.3. Športovo talentovaná mládež (výkonnostný šport) 

 

Zámerom tejto oblasti je príprava novej generácie úspešných športovcov vo všetkých 

športových odvetviach. Je potrebné vytvoriť, čo najlepšie podmienky pre novú, úspešnú 

liaheň budúcej štátnej reprezentácie a aj touto formou zviditeľniť prácu s mládežou, ktorá sa 

odvádza v trenčianskych športových kluboch. Odvetvie mládežníckeho športu je nutné 

považovať za prioritné, v celej šírke opatrení v Koncepcii športu, vzhľadom na všetky 

pozitívne spoločenské aspekty športu pri formovaní mládeže. Riadené záujmové a školské 

aktivity a športovú činnosť zameranú na športovú výkonnosť nemožno oddeľovať, lebo tieto 

sú navzájom prepojené a spolu súvisia. Od vytvorených podmienok v meste, závisí úspech 

našich športovcov na jednotlivých stupňoch športu. Cieľom Koncepcie športu je zámer, aby 

každý konkrétny subjekt, ktorý sa podieľa na príprave mládežníckeho športovca cítil patričnú 

zodpovednosť, ale zároveň aj podporu mesta pri výchove budúceho reprezentanta Slovenska. 

Koncepcia ráta so všetkými športovcami, vrátane športovcov so zdravotným postihnutím. 

Komplexnosť a rozsah starostlivosti bude priamo závislý od dosiahnutej výkonnostnej úrovne 

mladého športovca. Ďalšou z úloh v tejto oblasti je zostavenie dlhodobého investičného plánu 

revitalizácie, dobudovania, modernizácie a výstavby nových športových objektov, ktoré budú 

plniť funkciu mládežníckych centier športovej prípravy. Týmto sa vytvoria spolu so 

športovým vybavením a materiálom podmienky na kvalitnú športovú prípravu.  

 

Veľmi dôležité bude kvalitné zdravotné zabezpečenie športovcov, čo je vo svete už 

bežné a toto treba zabezpečiť v spolupráci so subjektom telovýchovného lekárstva 

a regeneračnými zariadeniami. Z mládežníckeho fondu bude nutné prispievať na pravidelné 

lekárske prehliadky, prípadne aj na nadštandartné funkčné vyšetrenia u najlepších a 

najvýkonnejších športovcov. V súčinnosti so školami aj miestnou samosprávou Koncepcia 

športu počíta s dlhodobým vytváraním kvalitných podmienok na tréningovú činnosť mladých 

športovcov a na mládežnícke športové súťaže.  

 

Nosné opatrenia v rámci prípravy mládeže vo výkonnostnom športe: 

 

a)  V nasledujúcich rokoch bude poskytovanie dotácií na základe diferencovanej podpory 

jednotlivých klubov a to podľa druhu športu (či je to olympijský šport, alebo nie je), tradičné 

a netradičné športy, dlhodobo úspešné, a  menej úspešné športy a ďalšie. 

Z: vedenie mesta + príslušné útvary MsÚ 

T: priebežne 

b)  Vybrať, zrealizovať a vybaviť mestské mládežnícke centrum športovej prípravy tak pre 

kolektívne ako aj pre individuálne športové odvetvia. 

       Z: vedenie mesta + príslušné útvary MsÚ 

T: priebežne 

c)   Vyhotoviť jednotlivé projekty s týmito hlavnými bodmi: 

- vypracovať kritériá do jednotlivých útvarov mládeže v meste tak, aby sa 

skvalitnil výber 

- podpora mládežníckych súťaží 
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- dostavba, modernizácia a revitalizácia materiálno-technickej základne 

jednotlivých útvarov 

- dovybaviť a dobudovať športové školy a centrá prípravy mládeže 

Z:  vedenie mesta + príslušné útvary MsÚ 

T:  priebežne  

d)  V spolupráci so slovenským zväzom telesne postihnutých pripraviť projekt na zriadenie 

útvarov talentovanej mládeže pre športovcov s telesným postihnutím. 

Z:  vedenie mesta + SZTPŠ 

T:  priebežne  

e) Zakomponovať spoluprácu športových klubov so Športovým gymnáziom. OŠG treba 

brať ako školu s nadštandardnými podmienkami pre talentovaných športovcov z Trenčína.  

Z:  vedenie mesta + ŠK + OŠG 

T:  priebežne  

 

 

 

3. Materiálno-technické zabezpečenie športovísk 

 

3.1. Návrh prosperity vybavenia športu 

 

 Po zhodnotení momentálneho stavu starostlivosti o materiálno-technické vybavenie 

športu vyplývajú pre obdobie budúcich rokov tieto ťažiskové priority: 

 

 vypracovanie súhrnného pasportu materiálovo-technického vybavenia športu 

v Trenčíne a jeho priebežná aktualizácia 

 zvládnuť obnovu a účelné dopĺňanie súčasného vybavenia na kvalitnej športovo-

technickej, urbanisticko-architektonickej a prevádzkovej úrovni 

 obnovenú vybavenosť športu s finančnou podporou z mesta, TSK, štátu, sústrediť na 

prioritné fázy skvalitnenia športovej prípravy talentovanej mládeže a tvorbu 

kvalitných podmienok pre uskutočňovanie súťaží na medzinárodnej úrovni 

 schváliť legislatívne opatrenia na zachovanie úlohy (funkčnosti) športovísk 

realizovaných z rozpočtu mesta a zabezpečiť  vylúčenie zmien ich užívania na 

akékoľvek iné ako športové účely bez výslovného súhlasu mesta a kompetentného 

dozorného orgánu 

 nadviazať súčinnosť s rezortmi, regionálnou a miestnou samosprávou, 

potencionálnymi investormi a občianskymi združeniami pri  čerpaní rozvojových 

programov a fondov na vybavenosť konkrétnych športov v meste 

 uviesť do praxe systém mestského a krajského sponzoringu zameraného na 

participáciu v príprave a výstavbe veľkých investičných projektov zameraných na 

športové objekty 

 nakoľko investičná činnosť je dlhodobý proces, musí byť finančný rozsah pri 

programovom plánovaní a tvorbe mestského rozpočtu stanovený vopred 

 významné investičné projekty športového vybavenia celomestského 

a celospoločenského významu (športové  areály) plánovať z kapitálových a iných 

zdrojov 

 pri čerpaní verejných finančných prostriedkov štátu na nové športové zariadenia 

pripraviť podmienky na odbornú, koncepčnú prípravu týchto akcií a tiež definovať 

vopred presné podmienky pre spätnú kontrolu účelného použitia poskytnutých 

štátnych finančných prostriedkov 
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 v spolupráci s TSK a ministerstvami riešiť integrovaný rozvojový program 

vybudovania viacúčelových stavebných objektov pre športové a kultúrno-spoločenské 

využívanie a s uvedenými inštitúciami spolupracovať aj metodicky a zadávateľsky 

 zúčastňovať sa možností využívania rozvojových fondov a zaradiť sponzorské 

príspevky do systémového procesu vybavenia športu 

 

 

3.1.1. Školská telesná výchova 

 

Športová vybavenosť základných a stredných škôl v rámci mesta Trenčín má 

v súčasnosti viacero telocviční, krytých plaveckých bazénov, posilňovní, atletických dráh, 

futbalových ihrísk a vonkajších asfaltových ihrísk (presný počet bude zistený podrobnou 

pasportizáciou) čo je na počet 9 základných a stredných škôl v meste zdá sa dostačujúce. 

Omnoho horšie je to však už so športovým vybavením týchto športových objektov. 

 Viaceré telocvične by potrebovali kompletnú revitalizáciu a modernizáciu. Vonkajšie 

asfaltové ihriská je potrebné prerobiť na moderné multifunkčné ihriská s kvalitným 

športovým povrchom, čo sa už na niektorých vybraných školách aj zrealizovalo. Niektoré 

plavecké bazény na školách si vyžadujú celkovú obnovu a modernizáciu hlavne 

technologických zariadení, pretože v súčasnej dobe už nespĺňajú všetky nutné kritériá pre 

úpravu vody a dodržanie všetkých hygienických noriem.  

 

 

Hlavné trendy riešenia sú v dvoch základných prioritách: 

 

- skvalitnenie vybavenia športových ihrísk, telocviční a bazénov existujúcich v  

školských areáloch 

-      dobudovanie nových športových zariadení  v rámci jednotlivých mestských častí 

       a ich využívanie v procese školskej výučby a organizovanej mimoškolskej činnosti 

 

3.1.2. Šport pre všetkých 

 

Vybavenie v rámci mesta 

 

V rámci mesta je potrebné riešiť športové vybavenie v súlade s urbanistickými 

ukazovateľmi v rámci obytných súborov príslušných občianskych vybavení. Zabezpečenie 

výstavby a prevádzkovania športovísk je v kompetencií mesta. V súčasnosti je  v správe mesta  

XY športových objektov a zariadení. Po uskutočnení pasportizácie ktorú je nutné vykonať, 

bude štatistika týchto objektov úplne presná, a bude sa priebežne aktualizovať.  

 

Prímestské športovo rekreačné areály 

 

 V súčasnosti táto vybavenosť pre masový šport a oddych obyvateľov Trenčína nie je 

riešená dostatočne a na požadovanej prevádzkovej úrovni. Je nevyhnutné urobiť pasport 

týchto zariadení a začať rokovať s vlastníkmi a prevádzkovateľmi o vzájomnej spolupráci. 

Bude sa treba zjednotiť pri ďalšom smerovaní k zatraktívneniu prostredia okolia Trenčína 

a dohodnúť podmienky pre riešenia vopred plánovaných športových aktivít. Je veľmi 

potrebné tomuto okruhu rozvoja športu poskytnúť zvýšenú pozornosť v záujme tvorby 

ponuky siete nenáročných športových  zariadení v prírodnom prostredí a v dostupnosti pre 

denné a hodinové využitie pre občanov, a to hlavne v spolupráci so samosprávou 

a občianskymi združeniami. 
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3.1.3. Návrh zriadenia špičkovo vybavených športovísk – Mestských športových centier 

 

 Výsledkom koncepčnej práce je cieľ vytvoriť pre jednotlivé športy kvalitné 

športoviská, ktoré budú spĺňať všetky moderné športovo-technické a prevádzkové podmienky 

medzinárodných športových federácií potrebných pre usporiadanie medzinárodných súťaží, 

konkrétne: technické normované podmienky športoviska, kapacita tribún pre divákov, 

vybavenie pre športovcov, moderné urbanisticko-architektonické riešenie, viacúčelové 

spoločenské vybavenie, ubytovacie kapacity, podmienky pre masovokomunikačné 

prostriedky (médiá), parkovacie kapacity a iné. 

 Dlhodobé a postupné prerobenie súčasných športovísk a výstavba nových športovísk 

spadajúcich do tejto kategórie športového vybavenia – Mestských športových centier – bude 

investične zaistená kombinovane a to v spolupráci jednotlivých športových zväzov, klubov, 

sponzorov, samosprávy a ministerstiev. Tieto športové centrá budú slúžiť pre potreby 

tréningového procesu a súťaží výkonnostných športovcov našej TOP mestskej základne. Ich 

využitie bude pre športové ale aj kultúrne podujatia pre mládež a seniorov. Samotná 

prevádzka uvedených športových centier bude riešená v zmysle podielového rozdelenia 

vložených investícií.  

 

 

 

3.2. Návrh systémového riešenia financovania materiálovo-technického zabezpečenia 

 

3.2.1. Financovanie 

 

Centrálna úroveň 

 

a) Udeľovanie finančných prostriedkov na športové vybavenie iba na základe 

vypracovaných návrhov v súlade so zadávateľským stanoviskom mesta 

b) Schválenie poskytnutia finančných prostriedkov len za podmienky účasti mesta na 

zadávateľskej príprave akcie, výstavby a na prevádzke vybavenia vybudovaného 

športového objektu v rámci vytvorenej obchodnej spoločnosti. 

 

Regionálna a miestna úroveň 

 

 V spolupráci s TSK, ministerstvom a ostatnými štátnymi resp. regionálnymi 

organizáciami športového hnutia financovať z mestských prostriedkov na šport len vybavenie 

športovísk v mestskej štruktúre a vo voľnej krajine. 

Z:  útvar školstva MsÚ v TN, TSK 

       T:  priebežne 

 

3.2.2. Návrh finančného zabezpečenia dlhodobých rozvojových projektov vybavenia športu  

 

 Je veľký predpoklad, že ekonomické podmienky v kapitole šport neumožnia reálne 

zabezpečiť aj riešenie veľkých investičných stavieb charakteru dlhodobého riešenia. Tým 

pádom je potrebné aby vopred stanovené konkrétne projekty celospoločenského záujmu boli 

zabezpečované samostatnou účelovou formou, prostredníctvom mestského rozpočtu. Po 

vykonaní pasportizácie a vzájomnej dohode všetkých mestských organizácií ktoré participujú 

v športovom hnutí a v spolupráci s TSK, je potrebné pripraviť plán presne definovaných akcií. 
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3.3. Pasportizácia športovísk v meste a systém jej aktualizácie  

 

 Aby bola prevádzka športového objektu a zariadenia riadne zabezpečená, treba k tomu 

koncepčnú a systematickú prácu, plánovanie rozvoja a účelného využívania športového 

vybavenia. Toto si vyžaduje mať kvalitne fungujúci a dobre zabezpečený informačný systém 

v tejto oblasti, ktorý bude potrebné uviesť do praxe. Uvedený systém musí mať charakter 

neustálej prevádzky, je nutné aby bol otvorený a musí zabezpečovať priebežnú aktualizáciu 

údajov. Návrh zjednoteného systému informácií v oblasti vybavenia športu v Trenčíne bude 

súčasťou Informačného systému v oblasti telesnej kultúry. Jednotlivé údaje tohto 

informačného systému o zariadeniach športu a telesnej výchovy budú v nasledovnej štruktúre: 

1. Telesná výchova na školách – školské športové objekty 

2. Akademický šport – akademické športové objekty 

3. Šport pre všetkých občanov – rekreácia a šport 

4. Nezávislé športové kluby  a organizácie – športové objekty 

5. Mestské športové objekty 

Z: útvar školstva MsÚ v TN 

       T: priebežne 

 

 

 

4. Aktivita samosprávy v oblasti športu 

 
V oblasti športu je možné činnosť samosprávy rozdeliť do týchto základných bodov: 

a) školská a záujmová športová činnosť mládeže vykonávaná v mestských, regionálnych 

a medzinárodných podmienkach, oblasť školskej telesnej výchovy a záujmovej športovej 

činnosti mládeže, 

b) šport pre všetkých občanov, rekreačný šport, 

c) osobitná starostlivosť o športovo talentovanú mládež, 

d) vysokoškolský šport, 

e) výkonnostný a vrcholový šport, 

f) legislatíva, oblasť materiálno-technického zabezpečenia športu, 

 

  Podstatnú úlohu vidíme v tvorbe organizačnej  jednotky športu. Primárnym cieľom 

činnosti tejto organizačnej jednotky je vybudovanie efektívneho systému zabezpečujúceho 

koordináciu komplexného spektra činností spojených s činnosťou samosprávy v oblasti 

starostlivosti o šport a doplnkovú spoluprácu s útvarom školstva MsÚ Trenčín 

a Trenčianskym samosprávnym krajom pri riešení regionálnych problémov a ďalej 

konštruktívnu regionálnu a medzinárodnú spoluprácu v otázkach školských a mimoškolských 

aktivít smerujúcich k rozvoju športu a telesnej kultúry v podmienkach mesta.  

 

Čiastkové ciele činnosti organizačnej jednotky športu sú zadefinované v troch úrovniach: 

a) dlhodobé ciele - vyplývajú z programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín 

a základných dlhodobých dokumentov verejnej správy a Európskej únie,   

b) strednodobé ciele - vyplývajú zo schválených priorít na aktuálne volebné obdobie, 

c) krátkodobé ciele - vyplývajú zo schváleného plánu činnosti v príslušnom kalendárnom 

roku. 

 

Prioritné úlohy činnosti organizačnej jednotky športu. 

Prioritné úlohy činnosti organizačnej jednotky športu vyplývajú zo zadefinovaného 

hlavného cieľa činnosti oddelenia. Ich myšlienka je nasledovná: 
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a) podrobné rozpracovanie Koncepcie rozvoja športu v podmienkach mesta Trenčín, 

b) správa činnosti samosprávy uskutočňovanej zriaďovateľom v zmysle prenesených 

pôsobností a návrhu ich finančného zabezpečenia, 

c) komplexná analýza  a monitoring existujúceho stavu, 

d) zabezpečenie a tvorba informačného systému a servisné informačné práce, 

e) úzka koordinácia činností medzi orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy, športovými 

zväzmi a klubmi pôsobiacimi na území mesta Trenčín a ostatnými subjektami pôsobiacimi 

v oblasti telesnej kultúry a športu, 

f) podpora činností priameho aj nepriameho charakteru v zmysle schváleného plánu a 

rozpočtu a kontrola jej účelovosti, zavedenie grantového systému priamej podpory 

športových projektov, 

g) spracovanie návrhu všetkých dostupných  možností   využívania  majetku  v správe mesta 

v zmysle zásad  hospodárenia, 

h) výkon pasportizácie majetku mesta ihneď aj výhľadovo využiteľného pre účely športu, 

i) participácia pri organizácii celoslovenských a medzinárodných športových podujatí 

j) vonkajšie vzťahy činnosti organizačnej jednotky športu by mali byť nasmerované k 

orgánom štátnej správy v zmysle prenesených kompetencií, k orgánom samosprávy, k 

podnikateľským subjektom (možnosti zabezpečenia športovej činnosti s verejným 

záujmom), k občianskym združeniam a športovým klubom, neziskovým a iným 

záujmovým organizáciám ( metodicko-poradenská činnosť a podpora v rámci schváleného 

rozpočtu ) a k verejnosti - informačné služby 

Z:  útvar školstva MsÚ v TN 

       T: priebežne  

. 

 

Koordinácia aktivít so školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: 

V zmysle uvedených skutočností predkladáme nasledovné možnosti spolupráce 

organizačnej jednotky športu so školami a školskými zariadeniami: 

1) vykonávanie štátnej koncepcie rozvoja športu a telesnej výchovy  v podmienkach mesta 

Trenčín, 

2) zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške poskytnutých účelových financií zo 

štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta Trenčín vyčlenených na šport, 

3) začlenenie jednotlivých športových  subjektov  do  medzinárodnej   spolupráce  s dôrazom  

kladeným na  využívanie mimorozpočtových finančných zdrojov, 

4) pasportizácia majetku využiteľného pre účely športu, 

5) školské a mimoškolské športové aktivity mládeže, 

6) poradenská a metodická činnosť 

7) pomoc pri zriaďovaní školských športových stredísk, 

8) vzájomná spolupráca so Športovým gymnáziom v Trenčíne pri testovaní školopovinnej 

mládeže rôznych vekových kategóriách. 

Z:  útvar školstva MsÚ v TN, OŠG, TSK 

       T:  priebežne  

 

Kmeňové zásady činnosti samosprávy: 

-  využívanie majetku vo vlastníctve mesta v maximálnej možnej miere, 

-  konkrétne a účelné využitie ľudských zdrojov - pedagógov telesnej výchovy a trénerov,  

   inštruktorov, dobrovoľných pracovníkov a športových funkcionárov 

-  maximálna transparentnosť pri hospodárení s majetkom a finančnými prostriedkami 

-  Informovanosť 

-  rovnaký prístup k športoviskám - nevyužívať ich len pre určité vekové kategórie  
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-  konkrétna starostlivosť o športoviská 

Z:  útvar školstva MsÚ v TN 

       T:  priebežne  

 

 

5.  Mestský informačný systém v oblasti športu a telesnej kultúry 

 

Efektívny informačný systém v oblasti športu a telesnej kultúry je podmienkou 

a základnou platformou pre efektívne riadenie, rozhodovanie sa a koordináciu v danej oblasti. 

Informačný systém  športu v meste by mal zabezpečiť aktuálne informácie pre rozhodovanie, 

ktoré priamo súvisí s Koncepciou športu. 

Prioritnou funkciou je komplexný monitoring športu a telesnej kultúry v pôsobnosti 

mesta. Uvedený informačný systém športu bude slúžiť širokej verejnosti a tiež pre potreby 

kontroly. V systéme budú obsiahnuté všetky informácie o športových kluboch a organizáciách 

ktoré zabezpečujú a realizujú športovú činnosť, o pracovníkoch ktorí sú zodpovední za 

činnosť na tomto úseku, o procesoch a činnostiach, ktoré sa v danej oblasti práve realizujú, 

o materiálno-technickom zabezpečení športovísk, o dotačnom programe, o všetkých 

športovcoch, kompletný výsledkový servis, termínový kalendár podujatí atď. 

Z:  útvar školstva MsÚ v TN 

      T: priebežne    

  

 

6. Systém financovania 

 

Systém financovanie športu a telesnej kultúry je daný v rámci pravidiel upravených 

zákonmi o športe, o rozpočtových pravidlách, o štátnom rozpočte, o lotériách, a iných 

podobných hrách, o telesnej kultúre, o štátnom fonde telesnej kultúry, o organizácii 

ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, o verejnom obstarávaní, 

colnými, cenovými a daňovými zákonmi. 

Financovanie športu v meste sa riadi a realizuje podľa Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Finančné 

prostriedky z dotácií mesta sa používajú na zabezpečenie športovej činnosti jednotlivých 

klubov a športových projektov. Spôsob použitia finančných prostriedkov je podrobne 

spracovaný v uvedenom VZN. Najoptimálnejším spôsobom realizácie financovania športu v 

Trenčíne je systém, ktorý čerpanie vyčlenených financií určuje na základe vopred 

stanovených objektívnych kritérií, v súlade s vyhodnotením štatistických ukazovateľov pri 

dosahovaní športových výsledkov, počtu športovcov a pod. Finančná podpora športu by mala 

byť založená na dvoch hlavných princípoch, a to:  

- viaczdrojovosti (verejné financie a súkromné financie) 

- a transparentnosti. 

 

Verejné financovanie športu bude predstavovať finančné prostriedky mesta 

prideľované: 

- podľa vopred stanoveného kľúča zakotveného v rozpočte mesta na daný kalendárny rok,  

- ďalej z prostriedkov Regionálneho centra športu v prípade jeho zriadenia, 

- zo súkromného sektoru od obchodných spoločností pôsobiacich na území mesta Trenčín 

určením podielu ich príspevkov, darov od právnických a fyzických osôb, z ročných 

členských príspevkov členov športových klubov, z reklamy, z televíznych práv a 

verejných zbierok. 

- z vlastných finančných príjmov športových klubov.  
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Transparentnosť využitia finančných prostriedkov z centrálnych verejných zdrojov 

bude zabezpečená  prostredníctvom kontrolných mechanizmov mesta Trenčín. Súčasťou 

financovania športu je aj ústretová legislatíva mesta najmä v oblasti daní, kde je možnosť úľav 

a kompenzácií nákladov spojených s prevádzkovaním športových objektov a pod.. Úlohou 

štátu v podpore tvorby týchto finančných zdrojov bude najmä vytvorenie ústretových 

daňových pomerov a zákonná modifikácia inštitútu sponzorstva. V obchodných 

spoločnostiach, v ktorých má mesto majetkovú účasť, bude potrebné v záujme 

transparentnosti zadefinovať aj presné určenie podmienok pre prípadné sponzorstvo. 

 

Finančné toky: 

Možné finančné toky do oblasti športu : 

Ministerstvo školstva SR, VÚC, súkromní sponzori, rodičia, mestský rozpočet, Fond 

regionálneho rozvoja, štrukturálne fondy, nadácie, verejné zbierky, podnikateľské subjekty, 

vlastná podnikateľská činnosť a pod. 

 

V rámci systému financovania navrhujeme vytvoriť tieto fondy: 

 Fond pre mládežnícky šport 

 Fond pre športové aktivity 

 Fond pre investície do športu 

 

 

Následné čerpanie financií z jednotlivých vzniknutých fondov, bude určené na základe vopred 

stanovených objektívnych kritérií: 

 

1. Fond pre mládežnícky šport – jeho cieľom bude podporovať mladých nadaných a 

perspektívnych športovcov mesta a zabezpečiť ich športový výkonnostný rast v konkrétnom 

športe. Pridelenie finančných prostriedkov bude viazané na splnenie nasledovných kritérií: 

 

- Počet zaregistrovaných vlastných športovcov začlenených do celoštátnych športových 

súťaží konkrétneho športového klubu za predchádzajúce súťažné obdobie 

- Počet celoštátnych športových súťaží v ktorých má športový klub prihlásené jednotlivé 

svoje družstvá (prípadne jednotlivcov) za predchádzajúce súťažné obdobie 

- Konečné umiestnenia jednotlivých svojich družstiev (prípadne jednotlivcov) 

v najvyšších celoštátnych športových súťažiach za predchádzajúce súťažné obdobie 

- Počet reprezentantov SR konkrétneho športového klubu  za predchádzajúce súťažné 

obdobie 

- Medailové umiestnenia reprezentantov konkrétneho športového klubu na oficiálnych 

európskych a svetových šampionátoch za predchádzajúce súťažné obdobie 

 

 

2. Fond pre športové aktivity - bude zastrešovať šport pre všetkých občanov a primárne 

športové podujatia miestneho a medzinárodného významu a šport na školách. Dotácie budú 

schvaľované Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne a budú poskytované na nasledujúce 

športové podujatia: 

 –  športové podujatia s dlhodobou tradíciou (skupina č.1) 

 –  mládežnícke športové podujatia so zahraničnou účasťou (skupina č.2) 

 –  školské športové ligy a testovania mládeže (skupina č.3) 

 –  podujatia pre širokú verejnosť (skupina č.4) 
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- Finančná dotácia bude účelovo viazaná na výdavky spojené s organizačným a technickým 

zabezpečením športového podujatia.  

- Výška dotácie bude určená priradením športového podujatia do niektorej z vyššie 

uvedených skupín a bude sa rozlišovať na základe kategorizácie športov do dvoch skupín, 

a to individuálne športy, alebo kolektívne športy. 

- Dotácia sa poskytne jedine takému žiadateľovi (športový klub so sídlom na území mesta 

Trenčín, registrovaný v slovenskom športovom zväze), ktorý splní všetky podmienky 

potrebné k podávaniu žiadostí. 

- Finančná dotácia sa poskytne na usporiadanie školských športových líg, testovania 

mládeže a športového podujatia pre širokú verejnosť,  ak žiadateľ preukáže krytie 

nákladov z iných zdrojov minimálne vo výške 30 % rozpočtu. 

- Na podujatie zaradené v skupine č.2 je podmienkou poskytnutia dotácie účasť minimálne 

troch krajín.  

- Dotácia na podujatie skupiny č.2 sa poskytne jedine v tom prípade, že toto podujatie 

presahuje regionálny rámec. 

- Výšku finančnej dotácie odsúhlasí mestské zastupiteľstvo na základe návrhu komisie 

mládeže a športu pri MsÚ v TN. 

 

 

3. Fond pre investície do športu - pôjde o tzv. investičný Fond, z ktorého bude možné hradiť 

tieto oblasti: 

-  finančné investície  na opravy, údržbu a prevádzku mestských športových objektov, ktoré 

sú  zaradené v majetku mesta, alebo iného mestského právneho subjektu. Tento fond bude 

zahŕňať účelové - bežné aj kapitálové prostriedky, ktorých výšku bude navrhovať na 

schválenie Mestskému zastupiteľstvu podľa aktuálnej potreby komisia mládeže a športu pri 

MsÚ v TN, na základe vykonanej pasportizácie, analýzy a plánov rekonštrukcie a rozvoja 

športových zariadení a objektov. Tieto finančné prostiedky budú poskytované na základe 

presne stanovených podmienok pre prijímateľov finančných dotácií od mesta Trenčín do 

športových objektov a zariadení ktoré zahrňujú: 

-  povinnosť zriadiť dozornú radu športového objektu alebo zariadenia v prípade  

   podania žiadosti o dotáciu 

-  dosadiť do Dozornej rady zástupcu mesta za účelom kontroly použitia prostriedkov 

-  splniť vopred predpísané kritériá pri posudzovaní žiadosti 

 

Financovanie určených prostriedkov do športových objektov a zariadení bude prebiehať 

plánovane,  po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom do ktorého pôjde návrh od komisie 

mládeže a športu pri MsÚ v TN. Na financovanie projektov musia mať vlastníci športových 

objektov a zariadení vlastné finančné zdroje a tiež iné štátne, verejné a sponzorské finančné 

príspevky, v minimálnej výške 50%  z celkovej sumy plánovaného projektu.  

 

1. Investície na rozvoj - prostriedky na výstavbu nových športových zariadení a 

objektov, dobudovanie cyklistických trás a turistických chodníkov v meste.  

2. Investície na podporu športu v útvare talentovanej mládeže – dotačné 

prostriedky budú poskytnuté adresne pre TOP športovcov útvaru talentovanej 

mládeže, pre potreby nadštandardného materiálneho zabezpečenia najúspešnejších 

športovcov, ktorí potrebujú zvýšenú športovú prípravu. 

3. Investície na slávnostné ocenenie Najlepší športovec mesta Trenčín, ktorých 

bude oceňovať primátor mesta za prítomnosti masovokomunikačných prostriedkov 

a pozvaných hostí zo športovej verejnosti. Tieto vyhlásenia sa budú konať 
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pravidelne každý rok, s predpokladom v apríli. Na základe úspešnosti budú 

vyhodnotené nasledovné kategórie: 

- Najlepší športovec mesta Trenčín 

- Najlepší športový seniorský kolektív mesta Trenčín 

- Najlepší mládežnícky kolektív mesta Trenčín 

- Najlepší handicapovaný športovec mesta Trenčín 

- Najlepší tréner mesta Trenčín 

- Ocenenie za celoživotný a výnimočný prínos v športe v Trenčíne 

 

4. Investície do športových subjektov, v ktorých má mesto podiel - finančné 

prostriedky na činnosť a prevádzku športových klubov, združení a objektov, 

v ktorých má mesto podiel. 

Fond pre investície do športu nebude podliehať Všeobecne záväzným nariadeniam 

mesta Trenčín č. 7/2012 „O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta“. Pôjde o účelovo schválené 

prostriedky z kapitoly rozpočtu mesta na rozvoj športu. Toto opatrenie je z dôvodu že výška 

finančných prostriedkov na tieto účely nemôže byť obmedzovaná hornou hranicou a určenie 

výšky poskytnutých prostriedkov bude schvaľovaná MsZ podľa aktuálnych finančných 

možností mesta. 

 

6.1. Schvaľovací proces prideľovania finančných dotácií  

 

- Organizačná jednotka športu, bude podľa vyššie uvedených kritérií prideľovať 

jednotlivým športovým klubom podľa jasne stanovených pravidiel bodové hodnotenie. 

- Na základe bodového ohodnotenia bude ďalej rozhodovať o finančnej dotácii 

komisia mládeže a športu pri MsÚ v TN. 

- O určení definitívneho pridelenia finančných dotácií pre jednotlivé druhy športu 

bude na základe predložených dokumentov komisiou mládeže a športu pri MsÚ v TN 

rozhodovať Mestské zastupiteľstvo.   

6.2. Kontrolná činnosť 

Základom kvalitného fungovania športu v podmienkach mesta je aj dôsledná kontrola 

nakladania s pridelenými finančnými dotáciami , ktoré budú z rozpočtu mesta poskytnuté na 

činnosť jednotlivých klubov. Kontrolu použitia finančných dotácií bude zabezpečovať Útvar 

školstva MsÚ v Trenčíne.  

Z:  útvar školstva MsÚ v TN 

                   T:  priebežne 

 

6.3. Definovanie ekonomického zabezpečenia podľa Koncepcie  športu 

 

  Definovanie presného finančného zabezpečenia programu rozvoja športu v meste 

Trenčín z mestského rozpočtu bude v každom roku samostatne vyčíslené v prílohe. Bude 

vychádzať z reálneho objemu finančných prostriedkov schválených v príslušnom roku pre 

jednotlivé fondy. Kvantifikácia bude konkretizovaná podľa prioritných potrieb športu a to v 

konkrétnych čiastkach, uvedených horeuvedenj prílohe. Kvantifikácia financovania bude 

vypracovaná na základe analýzy z doterajšieho financovania športu v Trenčíne, s akceptáciou 

reálnych ekonomických možností mesta v aktuálnom rozpočtovom období a aj v najbližších 

rozpočtových rokoch. Príslušné finančné čiastky nebudú premietať skutočné potreby na 

zabezpečenie športových projektov, ani reálne požiadavky športových klubov a občianskych 
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združení, nakoľko objem takýchto financií by niekoľkonásobne prevyšoval reálne finančné 

možnosti mesta. 

 

 

6.4. Ekonomické zabezpečenie Koncepcie športu - návrh 

 

Komplex ekonomických opatrení v oblasti financovania športu: 

- každoročne vyčleniť v rozpočte mesta na príslušný kalendárny rok účelovo určené finančné 

prostriedky na Koncepciu rozvoja športu v meste Trenčín a to konkrétne: 

 

-  Fond pre mládežnícky šport  

-  Fond pre športové aktivity 

-  Fond pre investície do športu 

Z:  vedenie mesta + príslušné útvary MsÚ 

       T:  priebežne 

Cieľom Koncepcie športu je: 

- zabezpečiť súvislé financovanie všetkých funkcií v súlade s aktuálnymi potrebami 

športových klubov a organizácií 

- postupne garantovať taký objem finančných prostriedkov, ktorý bude zohľadnňovať 

všetky programové ciele Koncepcie športu v Trenčíne 

 

Základný charakter finančnej podpory: 

- fondové financovanie 

- účelové financovanie 

 

Fondové financovanie bude naviazané hlavne na oblasť zabezpečenia činnosti konkrétnych 

mládežníckych klubov, školských a mládežníckych súťaží, ako aj športu pre všetkých občanov 

mesta. Jeho princípom je systémová jednorazová finančná dotácia, bez plnej účasti mesta. 

Hlavným princípom je viaczdrojové financovanie, kde mesto prispieva len určitou časťou 

potrebných finančných nákladov.  

 

Účelové financovanie je priamo určené na finančnú podporu konkrétnych projektov a ako 

zdroj sa použijú finančné prostriedky z mestského rozpočtu, ak je mesto účastné na projekte aj 

vlastným podielom. 

 

Nepriama forma podpory: 

- účelové využitie hmotného a nehmotného majetku 

- využitie ľudských zdrojov 

- poradenská a metodická činnosť 

- informačná činnosť 

 

7.  Projektové zámery 
 

Revitalizácia a rekonštrukcia športových zariadení 

 

Aktivity: 

1. Revitalizácia existujúcich ihrísk a športových objektov 

2. Postupná rekonštrukcia zimného štadióna 

3. Vybudovanie nových športovísk 

4. Zabezpečenie dostatku klzísk , vrátane možných prírodných 
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5. Spustenie novej plavárne 

6. Postupná rekonštrukcia krytej plavárne 

7. Vybudovanie cyklistických a turistických chodníkov 

8. Zriadiť športovú sieň slávy 

 

Propagácia mesta Trenčín v športe 

Propagácia mesta - jeho loga na športových odevoch a reklamných paneloch prispeje 

k vytváraniu pozitívneho obrazu mesta a zabezpečí jeho zviditeľnenie  tak doma, ako aj vo 

svete. Predaj konkrétnych reklamných predmetov, ako sú napríklad tričká, šiltovky, 

polokošele, ruksaky, ľadvinky, kľúčenky, perá, kalendáre v maloobchodnej sieti a v Mestskej 

informačnej kancelárii by mohol byť dobrým licenčným programom, ktorý by určitou mierou 

tiež prispel k financovaniu športových aktivít v meste. 

 

 

Podpora kľúčových športov v meste 
Mesto chce podporovať v meste nosné športy, ktoré sú významné pre mesto 

z historického pohľadu, ale aj z pohľadu atraktívnosti pre širokú športovú verejnosť. Tieto 

športy sú konkrétne hokej, futbal, hádzaná a florbal. Reprezentanti miestnych športových 

klubov v uvedených športoch šíria pozitívny obraz mesta Trenčín v celoslovenskom poňatí, 

ale aj v medzinárodnom význame. Mesto sa preto rozhodlo udeľovať týmto športom priame 

dotácie konkretizované v mestskom rozpočte a účelovo viazané na činnosť týchto 

významných mestský športových klubov. Uvedené dotácie budú navrhnuté v mestskom 

rozpočte a budú schvaľované Mestským zastupiteľstvom. 

 

Záver: 

 Cieľom Koncepcie rozvoja športu v Trenčíne je, aby vznikol pre športovú verejnosť 

a všetky športové organizácie v meste spoločný koncepčný systém finančných  dotácií pre  

šport, na ktorom by sa mali zhodnúť a zjednotiť všetky záujmy, športový potenciál 

a subjekty športového a telovýchovného hnutia, poslanci MsZ, vedenie mesta, 

vedenie TSK, občianske združenia, verejná správa a v neposlednom rade aj  podnikateľská 

oblasť. 

 Doterajší prístup k riešeniu problematiky športu v meste nebol koncepčný a nedokázal 

využiť naplno potenciál, ktorý je možné využiť v športovej oblasti. Transformačný proces 

v športe a telovýchove musí byť mestom riadený tak, aby sa zachovali doterajšie pozitívne  

prvky a zaviedli sa taktiež nové a moderné, ktoré budú pomáhať  najmä širokej populácii 

menej majetných občanov mesta, taktiež sociálne slabším obyvateľom a prinesú potrebné 

krytie finančných nákladov na ich športovanie. Zmyslom koncepcie je účelová dostupnosť 

športových a telovýchovných objektov pre školopovinnú mládež, ale aj pre širokú športovú 

verejnosť tak, ako je to bežné vo vyspelých Európskych štátoch, s cieľom dostať šport 

a samotné športovanie do povedomia a dennej praxe všetkých obyvateľov mesta Trenčín, 

predovšetkým však detí s ohľadom na ich zdravie, duševnú a telesnú pohodu v osobnom 

a spoločenskom živote.  

Je silný predpoklad že navrhované ciele a opatrenia sa priamo odzrkadlia vo 

výkonnostnom športe miestnych športových klubov a prinesú svoje v dohľadnej dobe 

pozitívne výsledky. Tým pádom sa potvrdí správna filozofia mesta v oblasti športu 

a starostlivosti o občana. Mesto Trenčín má eminentný záujem pomáhať v čo najväčšej 

možnej miere najmä športovej mládeži, ktorá je nosnou prioritou ďalšej budúcnosti 

a smerovania mesta. Je treba povedať, že nie je predpoklad, že sa v blízkom horizonte 

podarilo kvalitne a uspokojivo vyriešiť všetky opatrenia v navrhovanej Koncepcii športu. 

Veríme však, že hlavné ciele, zámery a opatrenia budú ďalej rozpracované do konkrétnych 
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presných a postupných úloh. Sme presvedčení o tom, a rátame s tým, že predložená 

Koncepcia športu sa stane v dlhšom časovom období východiskom aj pre riešenie úloh 

krátkodobej povahy. 

  

Koncepcia športu bude po nejakom období opätovne zanalyzovaná, a následne 

prehodnotená a novelizovaná, aby bola prispôsobená aktuálnym podmienkam športu 

v meste Trenčín.   

 

Jednotlivé výzvy, účel použitia, formuláre a kritéria a podmienky spracovania 

jednotlivých údajov pre poskytnutie dotácií na šport budú ako samostatná príloha 

Koncepcie športu, ktorá bude každý rok aktualizovaná a zverejnená na webovej 

stránke www.trencin.sk  

 

 


