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Návrh na schválenie 

Koncepcie rozvoja športu mesta Trenčín 
 
 

 
 
 
 
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie:  
Ľubomír Horný      Na samostatnej prílohe  
Poslanec MsZ a predseda komisie MaŠ 

      
 
Spracoval:        
Ing. Vladimír Mráz 
Kancelária primátora 
    

        
Dopad na rozpočet:  
- V roku 2017 bez dopadu na rozpočet 
 
 
Návrh Koncepcie rozvoja športu mesta Trenčín je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040. 
      
         
Stanovisko Komisie mládeže a športu zo dňa 15.12.2016: 

- Komisia odporučila na najbližšom zasadnutí MsZ predložiť na schválenie spripomienkovanú 
Koncepciu rozvoja športu mesta Trenčín. Pripomienky sú zapracované v predloženom 
materiály.            

 
 
V Trenčíne, 27.01.2017 



Dôvodová správa : 
 

Koncepcia rozvoja športu mesta Trenčín bola vypracovaná v priebehu roka 2016, na základe potreby 
presnej definície potrieb rozvoja športu v meste Trenčín. 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. 
 
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 presných a postupných úloh. Sme 
presvedčení o tom, a rátame s tým, že predložená Koncepcia rozvoja 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. 
 
 
Návrh uznesenia:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne   
 
 
s c h v a ľ u j e  :  
 
predloženú Koncepciu rozvoja športu mesta Trenčín 
 


