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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__ /2017 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Koncepciu rozvoja športu mesta Žilina na roky 2017 - 2022 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
Na 15. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 27. 6. 2017 prijatím 

uznesenia č. 101//2016 schválilo prípravu materiálu : Koncepcia rozvoja športu mesta Žilina na 

roky 2016 – 2020. Vzhľadom k tomu, že materiál sa pripravoval od roku 2016 do súčasnosti, 

predkladatelia aktualizovali aj obdobie, v ktorom sa koncepcia má realizovať – teda obdobie 

rokov 2017 - 2022.  

V decembri 2015 pripravil OKŠCRaMR analýzu stavu športovísk a potrieb klubov. Bol to 

prvý krok ku koncepčnému riešeniu politiky mesta v športovej oblasti. Analýza bola vykonaná na 

základe podnetov zo strany športovej verejnosti, poslancov a vedenia mesta. Na základe uznesenia 

z 15. zasadnutia Mestskej rady v Žiline bola vytvorená pracovná skupina, ktorá zadefinovala ciele 

a oblasti, na ktoré má byť koncepcia orientovaná.  

Každá koncepcia predstavuje určité nasmerovanie, aby sa práca všetkých 

zainteresovaných uberala približne k rovnakým, všeobecne a odborne uznávaným cieľom. Na 

druhej strane v súlade s moderným chápaním strategického plánovania a riadenia, je otvoreným 

živým dokumentom, ktorý sa mení a upravuje podľa meniacej sa skutočnosti. Samotné ciele teda 

boli zamerané na celkovú podporu športu s predpokladom vypracovania krátkodobých plánov ( 

dvojročných ), ktoré je možné úspešne naplniť aj v súvislosti so zásadnými dokumentami mesta ( 

programový rozpočet, PHSR, školská politika a pod. ). Zároveň ponúka víziu na prípravu 

dlhodobých zámerov, najmä pre budovanie športovej infraštruktúry.  

Materiál bol predložený aj na verejné pripomienkovanie. Zo strany športovej verejnosti 

prišlo 23 podnetov, ktoré boli spracované a sú súčasťou prílohy dokumentu. 
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Úvod 

 

Mesto Žilina prešlo obdobím zlej finančnej kondície, ktorá poznačila aj oblasť športu. Mnohé 

z tradičných športov a športových kolektívov zanikli, iné prišli o svoje športové stánky. 

Dôvody sú všeobecne známe  a v súčasnej dobe nie je podstatné sa k nim vracať, nakoľko je 

potešujúce to, že športovci sa začínajú preberať z určitej letargie a riešenie športovej 

problematiky sa stáva otázkou verejnej diskusie. Samospráva zaznamenáva množstvo podnetov 

na podporu rozvoja športu. Väčšina z nich smeruje k riešeniu otázky športovej infraštruktúry či 

financovaniu športových aktivít, avšak to sú len nástroje, i keď veľmi podstatné,  na vrátenie 

športovej slávy mestu Žilina. Z uvedených podnetov vznikla potreba hľadania komplexného 

riešenia – vypracovania koncepcie, ktorá by obsiahla systémové kroky pre rozvoj športu. 

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

bude podpora mesta Žilina orientovať v nasledujúcom období. Pomenúva aktérov, ktorí by mali 

aktívne vstúpiť do jej plnenia – vedenie mesta, mestské zastupiteľstvo, mestský úrad, školstvo, 

športové kluby či organizácie, ale aj širokú športovú verejnosť. Je potrebné si uvedomiť, že 

koncepcia môže naplniť len vtedy svoje ciele, keď sa s jej zámermi stotožní športová verejnosť 

na všetkých úrovniach, nakoľko len vzájomná komunikácia a spolupráca na plnení koncepcie 

bude zárukou dobrej politiky mesta v oblasti športu.  

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 Žilina ako regionálneho centra športu a športových 

podujatí, aj nadnárodného charakteru.  

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

prípadne región.  

 

Legislatívne východiská  

Tvorba koncepčného materiálu by sa mala opierať predovšetkým o legislatívu Európskej únie 

a Slovenskej republiky v oblasti športu.  
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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,  

 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 1.1.2016.  

 

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. 
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V zmysle § 70 ods. 1:  

Ministerstvo školstva môže poskytnúť dotáciu na : 

a. podporu a rozvoj športu pre všetkých, vrcholového športu a športu zdravotne 

postihnutých, 

b. výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry, 

c. turistické trasy, 

d. podporu dobrej správy v športe. 

V zmysle § 70 ods. 4 písm. c: Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obec zapísaná 

v registri právnických osôb v športe. 

VZN mesta Žilina: VZN mesta Žilina č. 5/2015 o podmienkach 

poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na 

území mesta Žilina. 

Priority športovej politiky mesta Žilina 

 Šport ako súčasť života detí a mládeže v školách a vo voľnom čase 

 Skvalitnenie mestského života v oblasti športu   

 Organizovaný šport a výchova športovcov 

 Vytvorenie podmienok pre sociálnu inklúziu 

 Propagácia športu – športový cestovný ruch 

 

Ciele športovej politiky mesta Žilina  

1. Vytvárať podmienky pre spojenie vzdelávania a športu – rozvoj školského športu 

2. Podporovať voľnočasové aktivity detí a mládeže 

3. Zlepšiť podmienky pohybovej a rekreačnej kvality života v Žiline 

4. Spolupracovať so športovými klubmi a podporovať ich činnosť 

5. Zaistiť efektívnu finančnú podporu rozvoja športu v Žiline 

6. Vytvoriť podmienky pre sociálnu inklúziu formou športových programov 

7. Propagovať mesto prostredníctvom športových udalostí  

8. Vybudovať modernú, dostupnú a otvorenú športovú infraštruktúru 

9. Spolupracovať so všetkými aktérmi pôsobiacimi v oblasti športu na miestnej, ako aj 

národnej úrovni  

 

Medziodborové presahovanie cieľa pre uplatnenie športovej politiky mesta Žilina 

 V rozhodovacích procesoch uvažovať tak, aby prijaté opatrenia nevytvárali bariéry 

prirodzeným pohybovým aktivitám a športu 

 Vytvárať podmienky pre školské a voľnočasové aktivity v oblasti telesnej výchovy 

a športu 
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 Vytvárať podmienky pre bezpečnú pešiu a cyklistickú dopravu 

 Budovať mestské parky a oddychové zóny ako prostredie pre relaxáciu, šport 

a pohybovú aktivitu 

 Zohľadniť v územnom plánovaní dostatok plôch pre rozvoj športu 

 

Cieľ 1 Vytvárať podmienky pre spojenie vzdelávania a športu – rozvoj 

školského športu 

Konštatovanie, že v súčasnosti je výrazne negatívna situácia v oblasti pohybových aktivít detí 

a mládeže, si môžeme prečítať vo všetkých koncepčných materiáloch, ktoré sa zaoberajú 

pohybovými aktivitami, športom či zdravým životným štýlom. Je to dôsledok 25 ročného 

obdobia pokusov o reformu školstva, ktoré bolo spôsobené najmä striedaním jeho rezortného 

vedenia a uhlu pohľadu na priority vzdelávania. Faktom však zostáva, že pri všetkých týchto 

zmenách sa niekde vytratilo to, čo sa desaťročia budovalo – športové triedy, športové aktivity, 

športové súťaže, rekreačný, výkonnostný či vrcholový šport detí a mládeže. Prioritu dostávali 

jazyky, informačné technológie alebo v súčasnej dobe dejepis. Myšlienka kalokagatie -  ideálu 

harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a duševnej stránky človeka, sa z našich škôl 

vytratila. Zmeny, ktoré boli robené v krátkych časových intervaloch a nie vždy koncepčne, 

priniesli so sebou nedostatočné docenenie významu predmetu telesná výchova na školách, 

slabú prezentáciu pohybových aktivít detí a mládeže a osvetu dobrých príkladov z praxe, slabú 

spoluprácu s rodinou v realizácii pohybových aktivít a rekreačného športu v mimovyučovacom 

čase. Snahu o nápravu pridelením 3 vyučovacích hodín v predmete telesná výchova na 1. stupni 

základných škôl, vystriedal školský vzdelávací program, kde škola podľa svojich odborných 

personálnych možností, technického a materiálového  zabezpečenia, ako aj  názoru na 

profiláciu vzdelávania zo strany rodičov žiakov, má možnosť upraviť týždenný plán nárastu 

hodín v danom predmete, čo sa udialo v mnohých prípadoch práve na úkor telesnej výchovy. 

Vzhľadom dlhodobému podceňovaniu telesnej výchovy ako rovnocenného predmetu v 

porovnaní s ostatnými, sa zo škôl vo veľkej väčšine vytratilo aj kvalifikované vzdelávanie, resp. 

kvalifikovaní učitelia v tomto predmete sa ocitli v mnohých prípadoch na periférii záujmu 

vedenia škôl.   

Problém školského športu vzhľadom na vyššie uvedené, je potrebné riešiť v širšom kontexte, 

a to priamo úmerne napĺňaním jednotlivých krokov, ktoré navzájom úzko súvisia. Hlavná úloha 

bude na strane samosprávy, ktorá by mala vytvoriť podmienky pre nápravu stavu, nie však 

jednorazovými opatreniami, ale systematickými postupmi v súlade s individuálnymi 

možnosťami a podmienkami tej, ktorej školy. Prvoradou úlohou v súvislosti so športom je 

implementovať povinný obsah plnenia časti štátneho vzdelávacieho programu do školského 

vzdelávacieho programu. Kroky by mali smerovať k vytváraniu podmienok na realizáciu 

zámerov tak, aby vedenia škôl, ako aj pedagógovia nepociťovali aktivity ako záťaž a úlohu 

navyše, ale v prípade zapojenia sa, ako možnosť pohodlnej nadstavby k skvalitneniu 

vzdelávania v oblasti telesnej výchovy, športu a zdravého životného štýlu. 
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Špecifické ciele :  

ŠC 1 Podpora skvalitnenia hodín telesnej výchovy 

 v rámci výchovno – vzdelávacích programov zaradiť do vzdelávania 3 hodiny telesnej 

výchovy, z čoho jedna hodina by mala byť všeobecná pohybová príprava, a to podľa 

technických, organizačných a personálnych podmienok škôl  

(odbor školstva, vedenie ZŠ) 

 vytvárať podmienky kontinuálneho vzdelávania učiteľov telesnej výchovy a vytvárať 

podmienky na zlepšenie ich postavenia, morálneho i finančného ohodnotenia, s cieľom 

stabilizovať kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania na školách  

(odbor školstva, vedenie ZŠ, referát športu MsÚ)     

 monitoring výkonnosti a zdatnosti žiakov v rámci telesnej výchovy – 2 krát do roka -  

jeseň, jar.   

(referát športu MsÚ, pedagogickí zamestnanci ZŠ) 

 zistiť možnosti na vytváranie tried v materských školách so zameraním na všeobecnú 

športovú prípravu 

(odbor školstva, vedenie MŠ) 

  zistiť možnosti spolupráce materských a základných škôl v spádových obvodoch, pre 

využívanie priestorov telocviční ZŠ na účely výučby  hodín  pohybovej prípravy pre 

deti a pedagógov z MŠ 

(odbor školstva, vedenie ZŠ a MŠ) 

 

 

ŠC 2 Podpora vzniku športových tried 

 podľa podmienok podporiť vznik športových tried na základných školách – 

s možnosťou vytvorenia podmienok pre vznik aj kombinovaných tried 

(odbor školstva, vedenie ZŠ, referát športu MsÚ) 

 začať so školami, ktoré majú podmienky a najmä tradíciu v oblasti športových tried 

(odbor školstva, vedenie ZŠ, referát športu MsÚ) 

 

 

ŠC 3 Metodická podpora  

 pri vyučovaní telesnej výchovy využiť trénerský potenciál športových klubov, 

motivovať kluby zapojené do napĺňania koncepcie vyšším koeficientom pri prideľovaní 

dotácií  

(športové kluby, pedagogickí zamestnanci, referát športu MsÚ)  

 v rámci športových klubov pripraviť otvorené hodiny pre žiakov základných 

a materských škôl  a metodickú pomoc vyučujúcim telesnú výchovu  

(športové kluby, pedagogickí zamestnanci, referát športu MsÚ)  
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ŠC 4 Športové súťaže 

 organizovať pracovné stretnutia na polročnej báze s cieľom eliminácie problémov 

a vytváraní optimálnych podmienok pri organizácii súťaží a školskej športovej ligy  – 

pedagogický dozor, kalendárium a pod. s dôrazom na podnety od škôl a pedagógov 

(referát športu MsÚ, pedagogickí zamestnanci)  

 definovať systém súťaží Školskej športovej ligy pre základné školy a zistiť možnosti 

zapojenia materských a stredných škôl  

(referát športu MsÚ, odbor školstva, VÚC, pedagogickí zamestnanci)  

 zapojiť neregistrovaných žiakov do individuálnych športov – najmä posilniť atletiku  

(referát športu MsÚ, pedagogickí zamestnanci) 

 podporovať zapojenie škôl v súlade so športovým zameraním krúžkov na jednotlivých 

školách 

(referát športu MsÚ, pedagogickí zamestnanci) 

 vytvoriť informačný kanál o možnostiach zapojenia sa škôl do súťaží SAŠŠ, vytvoriť 

podmienky pre zapojenie sa škôl v prípade záujmu 

(referát športu MsÚ, pedagogickí zamestnanci) 

 pripraviť podujatie Majstrovstvá mesta Žilina   

(referát športu MsÚ, CVČ, športové kluby, ŽU, športové gymnázium) 

 zapojiť školy do systému dotačnej podpory športovej činnosti – percento zapojených 

neregistrovaných žiakov školy 

(referát športu MsÚ, športová komisia, vedenie mesta, MZ) 

 

Cieľ 2 Podporovať voľnočasové aktivity detí a mládeže 

Organizácia a zabezpečenie po odbornej a materiálnej stránke voľnočasových aktivít detí 

a mládeže je primárnou úlohou centier voľného času.    

Centrá voľného času v súlade s platnou legislatívou vytvárajú podmienky na neformálne 

vzdelávanie, organizujú a zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom 

rozvoja záujmov detí a mládeže. Centrá voľného času vytvárajú podmienky, organizujú a 

zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a 

mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Dôraz kladú najmä 

na : 

a) nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou, 

b) prácu s informáciami pre deti a mládež vo voľnom čase, 

c) vytváranie predpokladov pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa 

zaoberajú problematikou voľného času detí a mládeže v obci a kraji v záujme 

účinného napĺňania miestnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži, 

d) realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže 

pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov, 

e) neformálne vzdelávanie detí a mládeže. 
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Centrá voľného času implementujú do svojej činnosti tie prioritné úlohy a opatrenia, ktoré, 

vychádzajúc zo Stratégie SR pre mládež na roky 2014 - 2020. (zdroj MŠMaŠ). 

Na území  mesta Žilina pôsobí niekoľko centier voľného času. Mesto je zriaďovateľom jedného, 

v rámci ktorého je vytvorené aj oddelenie športu. Mesto, ako zriaďovateľ v spolupráci 

s vedením CVČ  má priamo možnosť smerovať činnosť záujmových útvarov v oblasti športu. 

Pre rozvoj kvalitných športových aktivít by spolupráca všetkých aktérov v oblasti záujmovej 

voľnočasovej aktivity v rámci mesta mala efektívnejší prínos pre rozvoj športu na jeho území. 

Špecifické ciele : 

ŠC 1 Podpora vytvárania športových krúžkov v rámci činnosti CVČ 

 rozširovať portfólio športových krúžkov v spolupráci a športovými klubmi, ako 

odbornými garantmi ich vykonávania 

(vedenie CVČ, športové kluby) 

 motivovať kluby k spolupráci s CVČ cez grantový systém mesta 

(vedenie CVČ, športové kluby) 

 vytváranie priestorových možností pre športovú činnosť CVČ 

(vedenie CVČ, odbor školstva) 

 

 

ŠC 2 Skvalitnenie spolupráce s referátom športu  

 v spolupráci s referátom športu aktívne zapojiť CVČ do organizácie školskej športovej 

ligy  

(referát športu MsÚ, CVČ)  

 prostredníctvom tlačových správ, mestskej stránky a sociálnych sietí zvyšovať 

povedomie verejnosti o možnostiach účasti detí a mládeže v športových krúžkoch CVČ 

(referát športu MsÚ, CVČ)  

 

Cieľ 3 Zlepšiť podmienky pohybovej a rekreačnej kvality života v Žiline 

V súčasnosti  sa zvyšuje záujem verejnosti o pohybové aktivity. Veľký záujem je najmä 

o bežecké disciplíny, cyklistiku, bežecké lyžovanie, in line korčuľovanie, teda športy, ktoré 

nepotrebujú zázemie. Je to dôkaz, že šport sa stal súčasťou každodenného života spoločnosti. 

Napriek nedostatku športovísk, športovci našli priestor, kde sa dokážu po práci zrelaxovať. 

V tejto oblasti je potrebné, aby samospráva nezabúdala na údržbu takýchto verejných priestorov 

a skvalitňovala podmienky pre každodenné pohybové aktivity verejnosti na území mesta. 

Poskytovala možnosť konfrontácie športovcov organizáciou a podporou amatérskych súťaží. 

Pomáhala sieťovať jednotlivé subjekty, čo by zvýšilo kvalitu podujatí. 

 

 

https://www.minedu.sk/data/files/3889_strategia_pre_mladez.pdf
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Špecifické ciele : 

ŠC 1 Verejný priestor pre rekreačné a pohybové aktivity  

 skvalitniť podmienky pre šport v otvorených športových areáloch škôl 

 pripravovať projekty pre budovanie nenáročných športovísk slúžiacich športovým 

aktivitám veľkého počtu jedincov 

 pri tvorbe a realizácii  nových investičných projektov zohľadňovať využitie priestoru aj 

v zmysle rekreačného a športového  

 zabezpečovať údržbu verejných priestorov slúžiacich pre športové a relaxačné aktivity  

 pripraviť pasportáciu verejne dostupných sídliskových a školských športovísk a návrh 

na ich postupnú revitalizáciu 

(medziodborovo MsÚ,  poslanci volebných obvodov)  

 

ŠC 2 Podpora aktivít  

 v grantovom systéme pre oblasť športu dať jednu z priorít podporu športovým 

podujatiam 

(komisia športu) – realizované 2017 

 definovať podujatia v meste na Šport pre všetkých a zabezpečiť ich systémovú 

finančnú, materiálovú a organizačnú podporu 

(referát športu MsÚ, partneri a organizátori športových podujatí) 

 vytvárať portfólio partnerov pre organizáciu projektov Šport pre všetkých 

(referát športu MsÚ) 

 

Cieľ 4 Spolupracovať so športovými klubmi a podporovať ich činnosť 

Zákon o športe upravil financovanie športu najmä na centrálnej úrovni. Výmenou za 

transparentnosť riadenia športu garantuje od roku 2019 dvojnásobok prostriedkov v porovnaní 

s rokom 2015 s nárastom o cca 8,5 miliónov eur počas štyroch rokov, teda celkovo o približne 

34 miliónov eur. 

Partnermi štátu a garantmi dobrej správy jednotlivých športov sú národné športové zväzy. 

Zákon zaviedol nárokovateľný príspevok pre národné športové zväzy uznaných športov. Výška 

sa vypočítava podľa vzorca, zohľadňujúceho popularitu, výsledky a mládežnícku základňu 

jednotlivých športov, čo umožňuje zväzom lepšie plánovať a odbúrava priestor pre korupciu a 

klientelizmus. Takže 92,5 % prostriedkov ministerstva školstva určených na šport sa delí podľa 

matematických pravidiel. 

Reforma športu prináša zmenu zabehnutých procesov a vyššiu náročnosť na znalostný 

manažment aj pre kluby, čo znamená aj vyššie náklady. Klubom zákon nepriniesol očakávané 

nástroje na získavanie nových verejných alebo súkromných zdrojov na financovanie športu, 

hoci na začiatku legislatívneho procesu navrhované boli, ale pre zásadný nesúhlas ministerstva 

financií neprešli. Kluby zatiaľ nepociťujú významnejšiu finančnú pomoc ich záslužnej činnosti 

pri získavaní športovcov a osobitne detí pre šport a zdravý životný štýl, ktorú by im priniesol 

nový zákon. 
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Ak chcú slovenské tímy obstáť v európskych súťažiach, je nevyhnutné šport vykonávať na 

profesionálnom základe s využitím najmodernejších vedeckých poznatkov. Iba tak môžeme 

mať ambíciu uspieť v súťažení s najlepšími klubmi iných krajín či vychovávať športovcov do 

reprezentácie, ktorí budú vzormi a inšpiráciou pre ďalších mladých i deti pri vytváraní ich 

vzťahu k športu a zdravému životnému štýlu. 

Do praxe neboli uvedené športové poukazy, hoci na ich férovosti a význame pre zdravie 

Slovákov bola vzácna zhoda odborníkov i politikov. Systémové financovanie poukazov na 

strane štátu doposiaľ nebolo „vymyslené” a ani v informačnom systéme športu nie je vytvorený 

modul na manažovanie agendy poukazov. V záujme „rozhýbania” slovenských detí treba 

fungovanie poukazov čo najskôr naštartovať, hoci s postupným nábehom po jednotlivých 

ročníkoch. Pre jeden populačný ročník , čo je asi 50-tisíc detí, treba pri dvoch poukazoch ročne 

v hodnote 50 eur asi päť miliónov eur, ak by ich využili všetky deti v ročníku. 

Zdroj : 12.12.2016,  PR SFZ (Spracoval: Ing. Simoneta 

Sepešiová  (http://www.ucps.sk/Co_zasadne_priniesol_Zakon_o_sporte) 

 

Špecifické ciele : 

ŠC 1 Športové kluby s mládežníckou základňou 

 zohľadniť prácu s mládežou v grantovom systéme športových dotácií formou 

koeficientu 

(referát športu MsÚ) – realizované 2017 

 vypracovať systém podpory mesta v oblasti mládežníckeho športu – dostupnosť, 

prenájom a údržba  športovísk a pod. 

(medziodborovo MsÚ, vedúci športových klubov)  

 definovať formy podpory mládežníckych podujatí národného a medzinárodného 

významu 

(referát športu MsÚ, komisia športu, vedenie športových klubov) 

 aktívne podporovať legislatívne zmeny vedúce k zlepšeniu finančného prostredia 

športových klubov  a vrcholového športu 

(vedenie mesta prostredníctvom ZMOS, vedenia športových klubov) 

 

ŠC 2   Vrcholový šport 

 

 v oblasti vrcholového športu zadefinovať prístup mesta – podpora športových klubov 

s mládežníckou základňou, ktoré pôsobia v najvyšších národných súťažiach  

 zvýšiť záujem mesta o vrcholový šport s cieľom získania záujmu médií, sponzorov 

a budovania vzorov pre deti a mládež 

(referát športu MsÚ, vedenie mesta a MZ, vedenie športových klubov) 

 

http://www.ucps.sk/autor-1/0-PR+SFZ
http://www.ucps.sk/autor-1/170-Ing.+Simoneta+Sepe%C5%A1iov%C3%A1+
http://www.ucps.sk/autor-1/170-Ing.+Simoneta+Sepe%C5%A1iov%C3%A1+
http://www.ucps.sk/Co_zasadne_priniesol_Zakon_o_sporte
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Cieľ 5 Zaistiť efektívnu finančnú podporu rozvoja športu v Žiline 

Vzťah samosprávy k otázkam športu je zadefinovaný v zákone o obecnom zriadení. V zmysle 

zákona 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. Napĺňanie uvedeného paragrafu nie je možné bez zabezpečenia finančných zdrojov 

v programovom rozpočte samosprávy. Vedenie mesta, ako aj poslanci mestského 

zastupiteľstva, by mali chápať šport ako integrálnu súčasť života mesta a jeho občanov a to 

najmä 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 Žilina ako regionálneho centra športu a športových podujatí, aj 

nadnárodného charakteru. Chápať podporu športu aj z hľadiska ekonomického potenciálu pre 

mesto Žilina, prípadne región a aktívne hľadať partnerov – regionálne silných ekonomických 

hráčov na napĺňanie cieľov politiky v oblasti športu.  

 

Špecifické ciele : 

ŠC 1 Grantový systém 

 pokračovať v grantovom systéme mesta najmä v oblasti športových dotácií,  pričom 

dopracovať koeficienty pre prácu s mládežou a participáciu klubov na plnení koncepcie 

(referát športu MsÚ, komisia športu)  

 pravidelne zvyšovať objem finančných prostriedkov v grantovom systéme pre oblasť 

športu 

 finančné prostriedky pre športové dotácie – podpora športových klubov garantovať 

v programovom rozpočte mesta minimálne na úrovni predchádzajúceho rozpočtového 

roku  

(odbor ekonomický, mestské zastupiteľstvo, referát športu MsÚ) 

 

ŠC 2 Športová infraštruktúra 

 v rozpočte zabezpečiť investičné finančné prostriedky pre projekty smerujúce k rozvoju 

športovej infraštruktúry  

(Odbor ekonomický, investičný, referát športu MsÚ, MZ) 

 

ŠC 3 Partnerstvo a kooperácia   

 získavanie partnerov pre rozvoj a financovanie športu zo strany podnikateľských 

subjektov na budovanie infraštruktúry, podporu športových klubov či významných 

športových podujatí konaných na území mesta 

(vedenie mesta, MZ)  
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Cieľ 6  Vytvoriť podmienky pre sociálnu inklúziu formou športových 

programov 

 

Sociálna inklúzia je neustály proces vytvárania vhodných podmienok vzájomnej akceptácie a 

aktívneho zapájania všetkých ľudí v spoločnosti bez ohľadu na ich identitu. Inklúzia tiež ide 

ruka v ruke so solidaritou. Tá je hodnotou, ale aj nástrojom na vytváranie vhodného prostredia, 

v ktorom sa môžu všetci ľudia nielen cítiť dôstojne ako plnohodnotná súčasť spoločnosti, ale 

sa aj realizovať a aktívne zúčastňovať na jej fungovaní. To by malo platiť aj pre oblasť športu. 

Je pochopiteľné, že samospráva nedokáže vytvoriť plnohodnotné podmienky pre sociálnu 

inklúziu v celom jej širokom spektre, ale začať môže práve tam, kde je to zrejmé a kde 

jednoduchými nástrojmi dokáže zlepšiť podmienky v oblasti športu.  

 

Špecifické ciele : 

ŠC 1 Zdravotne znevýhodní športovci 

 zapojiť deti a mládež so zdravotným znevýhodnením do športových aktivít – zistiť 

možnosti aj v rámci ŠŠL 

(referát športu MsÚ, odbor školstva, CVČ) 

 vytvárať podmienky pre športové aktivity zdravotne znevýhodnených športovcov 

(referát športu, odbor sociálny) 

 spolupracovať so Žilinským športovým klubom (paralympijský lyžiarsky klub) 

(referát športu MsÚ)  

 spolupracovať na príprave Parádneho dňa so športovým gymnáziom  

(referát športu MsÚ, športové gymnázium)  

 

ŠC 2 Seniori, matky s deťmi 

 vytvárať podmienky pre športové aktivity seniorov 

(referát športu MsÚ, odbor sociálny, Rada seniorov) 

 pripraviť športové aktivity pre cvičenie matky s deťmi v spolupráci s poskytovateľmi 

športových služieb (napríklad ako projekt letných aktivít na vodnom diele) 

(referát športu MsÚ, materské centrá, športové kluby)  

 

ŠC 3 Sociálne znevýhodnení športovci  

 podpora aktivít občianskych združení so zameraním na sociálnu inklúziu 

(referát športu MsÚ, odbor sociálny) 

 vytvoriť nástroje pre podporu nadaných detí a mládeže zo sociálne slabého prostredia 

(referát športu MsÚ, odbor školstva, športové kluby) 

 

Cieľ 7 Propagovať mesto prostredníctvom športových udalostí  

Záujem o správy z oblasti športu sa rokmi nemení, nemajú na to vplyv ani zmeny v spoločnosti. 

Šport je fenomén, ktorý ľudí zbližuje, dáva im pocit výnimočnosti v kontexte stotožnenia sa 



15 
 

s úspešným športovcom, ktorému fandia. V časoch významných úspechov našich športovcov 

je v celej spoločnosti cítiť lokálpatriotizmus či národnú hrdosť. Dnešná doba umožňuje rýchle  

šírenie správ a najmä tie pozitívne ľudia aktívne vyhľadávajú. Podľa úspešnosti národného  

športovca je možné sledovať aj nárast členskej základne v tom-ktorom športe. Ak to platí pre 

vrcholový šport, malo by to platiť aj pre miestnu športovú komunitu. V súčasnej dobe má 

Slovensko vo vrcholových súťažiach významné úspechy, najvýraznejšou osobnosťou 

reprezentujúcou nielen SR, ale aj mesto Žilina, je Peter Sagan. Každoročne sme však aj 

svedkom skvelých úspechov žilinských športovcov pri vyhlasovaní športovca roka – práve tu 

treba hľadať vzory, propagovať ich úspechy, prinášať ich športové príbehy medzi deti a mládež.   

 

Špecifické ciele : 

ŠC 1 PR - Public relations 

 zvýšiť kvalitu športovej web stránky 

 aktualizovať zoznam športových klubov 

 prepojiť údaje a evidenciu športových klubov pôsobiacich na území mesta 

s celoštátnym registrom fyzických a právnických osôb v športe v zmysle zákona o 

športe 

 vytvoriť priestor pre športové správy v Radničných novinách 

 pomoc pri propagácii športových podujatí v meste 

(referát športu MsÚ, hovorca mesta, športové kluby)  

 

ŠC 2 Cesta vzorov 

 oceňovanie športovcov,   

(vedenie mesta, MZ)  

 

Cieľ 8 Vybudovať modernú, dostupnú a otvorenú športovú infraštruktúru 

Všetky mestá, ktoré majú ambíciu napredovať a stať sa dobrým miestom pre život, riešia vo 

svojich plánoch aj moderné športoviská, ktoré sú použiteľné pre organizáciu národných 

a nadnárodných súťaží. Mesto Žilina sa dlhé roky borí s nedostatkom športovej infraštruktúry. 

Za obeť developerom padli mnohé zo školských areálov, kde boli atletické dráhy, dnes sú 

postavené obytné domy, prípadne športové stánky, ktoré sú dnes majetkom súkromných 

podnikateľov, chátrajú. Naopak, športové objekty spravované mestom (plaváreň, zimný 

štadión) resp. športovým klubom (tenisové kluby, futbalový štadión) ostali slúžiť svojmu účelu.  

Bez športovej infraštruktúry nie je možné, aby sa rozvíjali športové aktivity a športové kluby 

dosahovali výkony v najvyšších športových súťažiach. Tradičné športy, ktoré preslávili mesto 

– basketbal, volejbal, hádzaná či atletika, dnes živoria. V decembri 2015 bola v spolupráci so 

športovými klubmi pripravená analýza ich potrieb (viď príloha), ktorá jasne ukázala, že 

športovým klubom chýba športové zázemie, priestor pre významné podujatia, kde je 

podmienkou pri organizácii aj divácke zázemie, ale aj športová infraštruktúra pre ich doplnkové 

športy. Z uvedeného jednoznačne vyplynulo, že sú potrebné športoviská pre plavecké športy, 
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halové športy, úpolové športy a atletiku. V súčasnej dobe sa ukazuje, že chýbajú aj športové 

plochy pre americký futbal, baseball, ako aj hokejbalové ihrisko s rozmermi pre súťaže SHbÚ. 

Prvými, najjednoduchšími krokmi by mali byť revitalizácie školských telocviční a areálov s  

bežeckými dráhami a vonkajšími ihriskami, kde by na obnovu neboli potrebné vysoké finančné 

náklady. Taktiež je potrebné pracovať s potencionálom prírodných a verejných, ako aj 

vnútroblokových sídliskových priestranstiev na účelové využitie pre šport. V súčasnej dobe 

chýba priestor pre americký futbal. Požiadavka športovcov smeruje k zelenej ploche, ktorá by 

sa mohla revitalizovať a využívať  aj pre iné outdoorové športy.  

K tomu, aby samospráva pristúpila zodpovedne, plánovane a cieľavedomo k uvedeným 

krokom, je potrebné pripraviť podrobnú pasportáciu, na základe ktorej sa pripraví aj plán 

revitalizácie a obnovy športovísk mesta Žilina. Neoddeliteľnou súčasťou športovej 

infraštruktúry sú aj poskytovatelia služieb v tejto oblasti – posilňovne, telocvične, bazény 

a pod. V súčasnej dobe bol zaslaný dotazník MŠVVaŠ SR všetkým prevádzkovateľom 

športových zariadení, ktorého výsledky môžu byť zapracované do koncepcie rozvoja športu 

mesta Žilina. 

Špecifické ciele : 

ŠC 1 revitalizácia športových areálov – začaté procesy 

 pripraviť projekt na ihrisko na Oravskej ceste – skatepark, workoutové aktivity, ihrisko 

s umelým povrchom  - v príprave 2017 

 pripraviť rozpočet a projekt na revitalizáciu atletických areálov - tartanové dráhy 

Gaštanová, Martinská, Oravská cesta - v príprave 2017 

 realizácia lezeckej haly so vstupom súkromného kapitálu – schválené MZ  

 rekonštrukcia skateparku  na vodnom diele -  zrealizované 2017   

 príprava podkladov pre revitalizácia hokejbalového ihriska a škvárového ihriska 

v areáli školy ZŠ Gaštanová štádium štúdie 

(odbor kultúry, športu, CR a MR,  vedenie ZŠ, športové kluby, záujmové skupiny)    

 

ŠC 2 Príprava nových projektov pre posilnenie športovej infraštruktúry 

 vypracovať projekt cykloareálu Petra Sagana na vodnom diele (pumtracková dráha a 

urbanistické riešenie pre dané územie)   – v príprave 2017 

 pokračovať v začatých procesoch pre výstavbu parkovacieho domu s vonkajšími 

ihriskami na sídlisku Hájik – v štádiu architektonickej štúdie 

 pripraviť projekt pre vybudovanie tribúny v hale Javorku – v štádiu štúdie  

(odbor investičný, odbor športu, kultúry CR a MR) 

 pripraviť projekt s využitím plochy na zimnom štadióne – možnosti využitia plochy pre 

letné sústredenia športových klubov – v štádiu prieskumu trhu 

(MsHK a MsHKM) 

 

ŠC 3 Projekty v spolupráci s OOCR Malá Fatra 

 vybudovať rozhľadňu na Dubni – realizačná PD pripravená, finančné zdroje na stavbu  

v rozpočte OOCR MF 
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 v rámci OOCR pokračovať v projekte prepojenia Žilina a Terchovská dolina – projekt 

v príprave, čaká sa na výzvy 

 udržiavanie cyklotrás v správe OOCR Malá Fatra - v rámci rozpočtu OOCR Malá Fatra 

– realizuje sa každoročne  

(odbor kultúry, športu, CR a MR,  VR OOCR Malá Fatra) 

 

ŠC 4 Cyklodoprava 

 dokončenie cyklotrás v rámci mesta 

 príprava projektu Žilina – Rajecká dolina 

 príprava projektu Žilina, Strečno-Vrútky, Martin 

(oddelenie cyklodopravy, VÚC, Euroregión Beskydy) 

 

ŠC 5 Spolupráca so športovými zväzmi a federáciami   

 rokovať s plaveckou federáciou o možnostiach podpory plaveckých športov v meste – 

rekonštrukcia plaveckého bazéna, prípadne možnosť vybudovania 25 metrového bazéna 

– definovať miesto realizácie v prípade uvedenej možnosti v majetku mesta 

 rokovať s SZĽH o možnostiach investícií do zimného štadióna (rolba, osvetlenie, in line 

plocha, strelnica )  

 uchádzať sa o projekt SZĽH krytej ľadovej plochy – lokalita pod Dubňom – podklady 

boli zaslané 

 rokovať so športovými zväzmi, federáciami a asociáciami o podpore budovania 

infraštruktúry pre jednotlivé oblasti športu  

(vedenie mesta) 

 

ŠC 6 Územné plánovanie a pasportizácia športovísk 

 pripraviť pasport školských športových zariadení s cieľom ich revitalizácie 

(referát športu, vedenia škôl ) 

 pripraviť pasport území (aj vo vlastníctve iných inštitúcií a súkromných vlastníkov) 

v súlade s ÚP mesta Žilina, kde by v budúcnosti mohlo mesto budovať športovú 

infraštruktúru,  s dôrazom na dopravnú infraštruktúru ( dostupnosť, parkovanie )  

(referát športu MsÚ, odbor stavebný, externá objednávka) 

 pripraviť workshop pre Solinky Chrasť – príprava štúdie na využitie priestoru 

so   športovou infraštruktúrou a relaxačnými zónami  

(odbor kultúry, športu, CR a MR, OOCR Malá Fatra) 

 v spolupráci s Žilinskou univerzitou hľadať možnosti revitalizácie atletického štadióna 

v zmysle pripraveného projektu 

(vedenie mesta, ŽU) 

 pripraviť formou workshopu návrh na využitie Dubňa ako priestoru parkového lesa – 

jednoduchý projekt s úpravou jestvujúcich chodníkov, lavičkami, cvičebnými prvkami 

a oddychovými zónami 

(odbor kultúry, športu, CR a MR, OOCR Malá Fatra) 
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ŠC 7 Výstavba moderného športového areálu  

 pokračovať v rokovaní s dotknutými organizáciami sieťových odvetví a majiteľmi 

pozemkov, so zámerom spracovania komplexnej  urbanistickej štúdie, vrátane 

posúdenia vplyvu na životné prostredie (EIA),   za účelom využitia potenciálu územia 

od Budatínskeho hradu po Vodné dielo Žilina, ako reálnej možnosti vybudovania 

rekreačnej a športovej infraštruktúry,  

 vypracovať technický posudok pre zhodnotenie stavu, rekonštrukcie a prevádzkových 

nákladov športovej haly na Bôriku 

(vedenie mesta, poslanci MZ, príslušné odbory MsÚ) 

 

 

ŠC 8 Správa telovýchovných priestorov, mestský športový klub 

 v prípade budovania infraštruktúry je potrebné zistiť možnosti založenia správy 

telovýchovných priestorov spoločnosťou so 100% ným podielom mesta 

 v rámci tejto spoločnosti zvážiť možnosť založenia mestskej športovej organizácie, 

ktorá by poskytovala metodickú, právnu a finančnú podporu klubom a v zmysle zákona 

o športe vystupovala ako partner pre možnosti financovania športu  

(obec a ministerstvo) 

 

Cieľ 9 Spolupracovať so všetkými aktérmi pôsobiacimi v oblasti športu na 

miestnej, ako aj národnej úrovni  

Kultúra a šport sú súčasti ľudské života a sú pre človeka nevyhnutnosťou tak, ako každodenná 

práca. Obe prinášajú pocit eufórie, radosti a relaxu. Spája ich však aj nedostatok finančných 

zdrojov a podpora tak, ako všetky nevýrobné sféry spoločnosti. Kultúrne inštitúcie pôsobiace 

v meste Žilina však  pochopili, že vzájomná spolupráca a sieťovanie pri realizácii projektov, je 

nevyhnutnosťou pre kvalitu poskytovania služieb verejnosti. Tým sa stáva, že na významných 

projektoch spolupracujú ako partneri Stanica Záriečie, Mestské divadlo, Bábkové divadlo, 

Rosenfeldov palác či ŠKO. Zároveň zdravé konkurenčné prostredie ich núti ku kvalitnejším 

produkciám. Princíp spolupráce by sme mali podporiť a uplatňovať aj v športe. K tomu sú 

dôležití partneri, len tak dokážeme naplniť ciele koncepcie, ak sa nám to nepodarí, nepomôže 

k ozdraveniu športového života v meste Žilina žiadna koncepcia či realizovaná vízia.  

 

Špecifický cieľ : 

 vyzvať športové kluby k participácii na plnení koncepcie 

 nadviazať a pripraviť spoločné projekty pre rozvoj športu s partnermi : VÚC, Ústav 

telesnej výchovy Žilinskej univerzity 

 spolupracovať s olympijským klubom v Žiline 

 nadviazať užšiu spoluprácu s tretím sektorom pri napĺňaní úloh koncepcie 

 spolupracovať s MŠVVaŠ SR, športovými zväzmi, federáciami, asociáciami a úniami 

 hľadať mimorozpočtové možnosti financovania projektov  
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Záver  

 

Koncepcia je otvoreným dokumentom, do ktorého je možné vstupovať podľa podmienok 

a možností samosprávy, ako aj podnetov prichádzajúcich od športovej verejnosti. Na základe 

koncepcie je potrebné stanoviť kroky, ktoré budú viesť spracovaniu akčných plánov na dva 

roky a budú zapracované v základných dokumentoch mesta, najmä v programovom rozpočte 

na ten-ktorý rok. Zároveň je potrebné definovať dlhodobé ciele, ktoré sa dotýkajú najmä 

budovania modernej športovej infraštruktúry, ktorá mestu Žilina v súčasnej dobe chýba. Na 

stanovenie dlhodobých cieľov je potrebný politický konsenzus mestského zastupiteľstva, ktoré 

v konečnom dôsledku bude musieť schváliť finančný plán a optimálne riešenie pre športovú 

infraštruktúru. Koncepcia zároveň dáva priestor pre otvorenie dialógu a hlavne spolupráce pri 

napĺňaní jej cieľov vo všetkých športových oblastiach. Naplnením krátkodobých a dlhodobých 

cieľov sa naplní aj základné poslanie koncepcie: Žilina musí ostať športovým mestom.  

 

Prílohy : 

Príloha č.1  Mesto Žilina, december 2015  

Stav športovísk, športových podmienok  klubov a ich požiadavky na zlepšenie 

športovej činnosti 

Príloha č.2  Tabuľka športových klubov 

Príloha č.3  Počty žiakov ZŠ a MŠ, športové krúžky a športoviská ZŠ 

Príloha č.4  Športoviská na stredných školách a Žilinskej univerzite 

Príloha č.5 Pripomienky  ku koncepcii športu doručené vo verejnom pripomienkovaní   
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Sumarizácia z dotazníka 

Dotazník vyplnilo 57 žilinských športových klubov, čo predstavuje väčšinové zastúpenie 

športových klubov v našom meste. 

Až 80% všetkých členov v kluboch sú aktívni členovia, čo znamená aktívnu a systematickú 

činnosť klubov vo svojom pôsobení. Väčšinou sú športovci mužského pohlavia a predstavujú 

až 2/3 všetkých členov. 

Najväčšou skupinou podľa veku sú športovci do 15 rokov, čo je pozitívnym zistením, najmenej 

zastúpení sú športovci vo veku 15 až 18 rokov, teda stredoškolská mládež. 

Športové kluby sú registrované v príslušných federáciách, asociáciách a majú svoju právnu 

subjektivitu. Najväčšie zastúpenie v Slovenskom futbalovom zväze, Slovenskej basketbalovej 

asociácií a Slovenskej volejbalovej federácií, čo je spôsobené počtom športových klubov 

v príslušných športoch. Najviac klubov evidujeme v tradičných športoch ako basketbal (7), 

futbal (5), volejbal, plávanie, lyžovanie (všetky po 4). Futbal je v našom meste aj ako šport 

s celkovým počtov členov (až 922 športovcov) cez hranicu 500 športovcov dosiahli aj športy 

ako basketbal, florbal, turistika.    

Najviac využívanými priestormi pre športovú činnosť sú telocvične (až 38%) a taktiež 

futbalové ihriská (11%). Ako doplnkový šport využívajú športové kluby najviac atletickú dráhu 

(až 21%), posilňovňu a plaváreň. 

Samotná plaváreň (30%) sa teší najväčšiemu dopytu a záujmu, nasleduje atletickú dráha (20%) 

a gymnastická hala, zimný štadión a posilňovňa (po 10%), čo je spôsobené tým, že práve 

spomínané aktivity sú častými kompenzačnými aktivitami. 

Veľké rozdiely evidujeme pri financovaní prenájmu športových plôch, čo je samozrejme 

spôsobené počtom členov v kluboch, vlastníckymi právami a typu využívanej športovej plochy. 

Približne 60% z rozpočtu klubu tvoria náklady na prenájom športovísk, čo je pomerne vysoké 

číslo. Náklady na prenájom predstavujú u väčšiny klubov sumu v rozpätí 1000 až 3000 € za 

rok. 

Necelá polovica (43%) športovísk sú mestské objekty. Z toho prevládajú telocvične na 

základných školách (46%). Medzinárodné súťaže, či iné významné športové podujatie má 

záujem v budúcnosti usporiadať až 81% žilinských športových klubov. V súčasnosti však len 

51% športových klubov uvádza, že sa v Žiline nachádza vyhovujúca športová plocha či objekt. 

Ani štatistika  momentálnych športovísk na samotnú činnosť klubov nie je priaznivá a len 46% 

klubov má vyhovujúce športovisko pre svoju športovú činnosť. Najviac opýtaných spomína 

atletickú dráhu a halu pre úpolové športy. 

Športové kluby aj v budúcnosti predpokladajú nárast svojej činnosti a aktivít, čo uvádza až 82% 

všetkých opýtaných klubov. 

Cieľom zdravého mesta by malo byť, okrem podpory športovcov v jednotlivých športov, aj 

rekreačný šport u ostatných obyvateľov mesta a to so zreteľom na vynaložené finančné 

náklady. 
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13%

46%10%

6%

10%

4%

11%

Rozdelenie športových objektov

stredné školy a súkromné školy

základné školy s pôsobnosťou v meste

Žilinská Univerzita

zimný štadión

objekty v prímestských častiach

plaváreň

iné

57%

43%

Využívanie objektov na športové aktivity klubov

mestské objekty

ostatné objekty

To znamená podpora a výstavba športovísk (finančne nenáročné športy) na materiálové 

zabezpečenie športovca ako predovšetkým: 

 Atletika 

 Halové kolektívne športy 

 Plávanie (tu sú však zvýšené prevádzkové náklady)  

Aj keď sledujeme podľa grafov dopyt na posilňovne, je možné využiť komerčné fitnes centrá, 

ktorých je v meste dostačujúci počet.  

Najviac chýbajú telocvične s príslušným priestorom pre divákov (aspoň kapacita 100 – 200 

divákov) a dostatočným priestorom za hracou plochou.  

Taktiež tu absentuje rehabilitačné stredisko priamo v priestoroch športového areálu (ako 

má  ŠH na Bôriku). Taktiež pri existujúcich športoviskách absentujú alebo sú často 

v nevyhovujúcom stave sociálne zariadenia a šatne. Niektoré športové subjekty majú 

nevyhovujúce športové náradie a materiál pre bezpečnú činnosť.  

Najväčším prínosom je výstavba športových objektov, kde môže v rovnaký čas športovať 

väčšie množstvo športovcov ( basketbal, florbal, futsal, volejbal, plávanie, atletika, úpolové 

športy  a podobne). 

Naopak pri športoch ako tenis, squash je počet športovcov súbežne využívajúci športovisko 

vopred obmedzený. 
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futbalové 

ihrisko

11,11%

telocvičňa 

38,10%

terén, cesty, príroda

4,76%

telocvičňa Žilinskej 

Univerzity

3,17%

plaváreň

4,76%

Vodné dielo, Váh

6,35%

vonkajšie ihrisko

1,59%

atletická dráha

3,17%

ŠH Javorku

6,35%

areál mimo Žiliny

1,59%

priestory CVČ

1,59%

zimný štadión

6,35%

posilňovňa

3,17%

tenisové ihrisko

1,59%

iné

6,35%

Obsadenosť športovísk klubmi

lezecká stena

2,33%

volejbal

2,33%

stolný tenis

2,33%

posilňovňa

18,60%

atletická dráha

20,93%

plaváreň

13,95%tenis

2,33%

sálový futbal

2,33%

beach ihrisko

6,98%

ľadová plocha

4,65%

dráha in line

4,65%

tanečná sála

2,33%

basketbal

2,33%

florbal

2,33%

futbal

2,33%

pilates

2,33%

vodné polo

2,33%
triatlon

2,33%
squash

2,33%

Obsadenosť športovísk klubmi pre doplnkové 

športy
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Výška ročného nájmu v €/počet klubov 

 0 €     11 klubov   

 1- 500 €     7 klubov 

 500 – 1 000 €    5 klubov 

 1 000 – 3 000 €   12 klubov 

 3 000 – 5 000 €   2 kluby 

 5 000 – 10 000 €   6 klubov 

 nad 10 000 €    11 klubov 

 

Väčšina klubov, ktoré uvádzajú nulový nájom, pôsobí v objektoch patriacim klubu, sú priestoroch 

školy, ktorá ich zriadila alebo sa jedná o outdoorové aktivity. 

 

Športoviská pre organizáciu medzinárodných pretekov 

Najviac respondentov uviedlo, že  medzinárodné športové podujatie  nie je možné usporiadať v atletike, 

pre úpolové športy, ale aj vo volejbale, či basketbale. Dlhodobo chýbajú plochy pre futsal a florbal 

s priestorom za hracou plochou, pričom patria medzi najpočetnejšiu skupinu športovcov. 

 

Nedostatočný počet športovísk 

Odpovede klubov sa opakujú a kopírujú absentujúce regulárne športové plochy : úpolové športy, 

basketbal, atletika.  

 

Chýbajúce športoviská na medzinárodnú súťaž 

podľa športov 

počet športových klubov, ktoré tak 

uviedli 

volejbal 3 

jachting 1 

futsal 2 

atletika 4 

biatlon, bežecké lyžovanie 1 

gymnastika 1 

cyklistika 1 
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florbal 1 

úpolové športy 4 

futbal 1 

horolezectvo 1 

basketbal 2 

krasokorčuľovanie 1 

vodácke športy 1 

zjazdové lyžovanie 1 

stolný tenis 1 

plávanie  1 

 

Chýbajúce športoviská podľa športov  
počet športových klubov, ktoré tak 

uviedli 

americký futbal 1 

plávanie 2 

florbal 2 

úpolové športy 6 

basketbal 4 

atletika 4 

stolný tenis 1 

paragliding 1 

bežecké lyžovanie 1 

gymnastika 1 

lukostreľba 1 

cyklistika 1 

rugby 1 

vodné športy 1 

krasokorčuľovanie 2 

horolezectvo a turistika 2 

futsal 1 

futbal 2 

tenis 1 

strelectvo 1 
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ÁNO
51%

NIE
49%

Existencia športovísk na 

medzinárodné súťaže

ÁNO
82%

NIE
18%

Predpokladaný nárast činnosti 

klubov v budúcnosti 

ÁNO
81%

NIE
19%

Záujem klubov usporiadať 

v budúcnosti významné 

športové podujatie

ÁNO
44%NIE

56%

Vyhovujúci stav súčasných 

športovísk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet registrovaných z toho aktívni členovia          

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrovaní členovia: 6683 

Aktívni členovia: 5326 

80%

20%

Aktívni členovia

Neaktívni členovia
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72%

28%

Muži

Ženy

Podiel členov v kategóriách ( priemer ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória do 15: 2846 členov 

Kategória od 15 do 18: 888 členov 

Kategória nad 18: 1592 členov 

 

 

 

Podiel členov (muži, ženy) / z aktívnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muži: 3858 

Ženy: 1468 

 

 

 

 

53%

17%

30%

Kategória do 15
Kategória od 15 do 18
Kategória nad 18
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Závery: 

Z výsledkov dotazníka jednoznačne vyplýva, že aktívnym športovcom  najviac chýbajú : 

Atletický areál – je súčasťou nielen tréningového procesu atletických klubov, ale aj 

doplnkovým športom pre všetky druhy športu. V súčasnosti má mesto Žilina bežecké dráhy pri 

základných školách ( z ktoré však nespĺňajú požiadavky pre organizáciu  atletickej súťaže. 

Najviac vyhovujúci je atletický areál ŽU, ktorý čaká na rekonštrukciu ( má vydané aj stavebné 

povolenie ).   

Možnosti riešenia stavu :  

V prípade dostatočného finančného krytia navrhujeme výstavbu nového atletického štadióna, 

v prípade nepriaznivej finančnej situácie je jednou z možností spojenie finančných zdrojov 

mesta a ŽU na rekonštrukciu atletického areálu ŽU. 

Plaváreň  -   plávanie, vodné pólo, športové potápanie má dlhoročnú tradíciu v meste. Vďaka 

dobre fungujúcim klubom, ktoré sa zameriavajú aj na plaveckú gramotnosť žiakov a študentov, 

vznikla v Žiline početná plavecká komunita. Záujem narastá z roka na rok a je veľmi 

problémové skĺbiť potreby aktívnych športovcov a rekreačných plavcov. Taktiež mnohé kluby 

uvádzajú ako doplnkový šport práve plávanie. Aktívnym plavcom chýba aj 25 metrový 

pretekársky bazén.  

Možnosti riešenia stavu :  

Najideálnejším riešením je postavenie novej krytej plavárne s 50 metrovým a25 m bazénom, 

ktoré by spĺňali všetky podmienky na organizáciu medzinárodných pretekov. 

V prípade, že to finančné zdroje neumožnia, dočasnou alternatívou by mohol byť tréningový 

bazén za budovou súčasnej MKP, ktorý by čiastočne eliminoval napätú situáciu v MKP. 

Halové športy – v súčasnej dobe nemá mesto Žilina  dôstojnú halu s diváckym zázemím pre 

halové športy. Dlhodobo pretrváva stav,  kedy sa vychovajú mladé talenty, ktoré neskôr 

odchádzajú do miest, ktoré majú podmienky pre ligové súťaže. Ide najmä o volejbal, basketbal, 

či hádzanú, ktorá zanikla ako športové odvetvie na území mesta úplne, napriek tomu, že 

v minulosti mala veľký potenciál rozvíjať sa. Volejbal a basketbal svoju tréningovú činnosť 

môžu za regulárnych podmienok vykonávať aj v školských telocvičniach. Hádzaná, florbal, 

futsal ( dva športy, ktoré v posledných rokoch značne zvýšili svoje členské základne ) majú 

značné problémy – existujú len tri haly, s rozmermi 40x20, ale bez priestoru za ihriskom, či 

diváckym priestorom. 

 

Existujúce haly :  

 Hala Javorku – 40x20 – bez divákov,  s malým priestorom za ihriskom,  

 ZŠ Námestie mladosti ( Hájik ) – rozmery 40x20 , žiadny priestor za ihriskom,  

 Hala Bôrik – divácke zázemie, len pre volejbal, nutná rekonštrukcie, súkromný majetok, 

 Stavebné priemyslovka – basketbal, divácke zázemie – v majetku VÚC 
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 Športové gymnázium – všetky halové športy, divácke zázemie – v majetku VÚC 

 Hala ŽU – volejbal, divácke zázemie – v majetku ŽU 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že je nutná výstavba multifunkčnej haly s diváckym zázemím, 

ktorá by slúžila nielen na medzinárodné podujatia, ale ako tréningový stánok, v ktorom je 

možné súbežne využívať dve až tri plochy na jednotlivé športy. 

 

Možnosti riešenia stavu : 

Nájsť možnosti financovania projektu a výstavby haly s diváckym zázemím, ktorá by bolo vo 

vlastníctve mesta a slúžila by nielen ako športové centrum, ale zároveň by plnila úlohu 

kultúrneho a spoločenského stánku. 

Vzhľadom k tomu, že mesto má zmluvný záväzok  súvisiaci so Šport centrom Karpatská, je tu 

alternatíva, že investor   zámer dokončí. 

Šport centrum Karpatská : 

 Ľadová plocha – rozmery hokejového ihriska 

 Krytá hala pre hokejbal – rozmery hokejového ihriska 

 Ihrisko pre futsal, florbal 

 Basketbalové ihrisko 

 Ihrisko pre bedminton 

 3 plochy pre úpolové športy  

 

V prípade dostavania uvedených hál je potrebné, aby sa vytvorili v halách podmienky aj pre 

volejbal.  

Okrem záväzkov mesta vyplývajúcich zo zmluvy, mesto bude mať k dispozícii celý areál od 

6,00 do 19,00 hod., ktorého prevádzka sa bude hradiť z dotácie ( 20 rokov, cca 830 tisíc/rok ). 

Koordinátorom poskytovania priestoru by mali byť podľa zmluvy Oprávnené subjekty, kde 

jediným oprávneným subjektom je uvedené CVČ Pivovarská 1 Žilina, ktoré v súčasnosti ako 

právny subjekt zaniklo. Preto je dôležité v prípade dostavby, nájsť oprávnené osoby, ktoré budú 

organizačne riešiť športovú činnosť. 

V prípade dobudovania  najmä ľadovej plochy, je jednou z alternatív využitie súčasnej 

tréningovej haly pri zimnom štadióne, na halové športy ( nutná úprava povrchu ).  

Hala na Bôriku – finančne veľmi náročná investícia, nakoľko je v majetku súkromného 

subjektu. Nutné odkúpiť späť, ale zároveň riešiť finančné zdroje na jej rekonštrukciu vo 

všetkých oblastiach. 

 

Gymnastika  - na území mesta je jediná gymnastická hala v Žilinskom kraji, ktorú využívajú 

športovci aj z iných miest. Vzhľadom k tomu, že mnohí zo športovcov uvádzajú potrebu 

gymnastickej prípravy, bolo by vhodné do budúcnosti počítať aj s priestormi pre gymnastiku. 
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Príloha č.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka športových klubov 
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Športový klub  

Súťaže základňa 
Športové zariadenie, kde 

vykonáva klub športovú 

činnosť 

kontakt 
žiaci 

Dorastenci 

juniori 

muži   

ženy 
seniori 

počet 

aktívnych 

členov 

Klub plaveckých športov Nereus x x x x 268 Mestská krytá plaváreň Žilina nereus@nereus.sk 

Gymnastika a fitness žilina x x     205 

ZŠ Karpatská, ZŠ Trnové, ZŠ 

Rosina, Obecná telocvičňa 

Višňové  

gaf.zilina@gmail.com 

ŠK MAKROTEAM Žilina x x x   232 

ŠH pri ZŠ Javorku, ŠH v 

Predmieri, ŠH pri Športovom 

gymnáziu na Rosinskej ceste  

dobsovic@makroteam.sk  

MŠK Žilina a.s. x x x   268 
Futbalové štadióny - Žilina, 

Strážov, Závodie 
mskzilina@mskzilina.sk 

CyS - Akadémia Petra Sagana x x x x 134 

Mestská krytá plaváreň, 

Športová hala - Rosinská 4, 

Žilina 

cys@cys-zilina.sk 

Akadémia JUVENTUS Žilina x x     156 

Futbalové štadióny - Strážov, 

Závodie, Bitarová, Višňové, 

Kotrčiná Lúčka, Bánová; 

Futbalové ihrisko - 5.pluk 

špeciálneho určenia, Žilina; 

Telocvičňa Gymnázium 

Varšavská cesta, Žilina  

chylak@juventuszilina.sk 

Športový klub polície Žilina x x x x 125 

Telocvičňa - SOŠ 

elektrotechnická, Žilina; 

Telocvičňa ZŠ Námestie 

mladosti, Žilina; Orlovňa 

Rajec 

cesnek@askpzilina.sk 

MBK Victoria Žilina x x     145 

Telocvične - ZŠ Martinská, 

ZŠ Karpatská, ZŠ Gaštanová, 

ZŠ Limbová, Gymnázium sv. 

Františka, Dopravná 

akadémia; Hala Spojenej 

školy, Žilina  

mllkeina@mail.t-com.sk 

 

mailto:nereus@nereus.sk
mailto:gaf.zilina@gmail.com
mailto:dobsovic@makroteam.sk
mailto:mskzilina@mskzilina.sk
mailto:cys@cys-zilina.sk
mailto:chylak@juventuszilina.sk
mailto:cesnek@askpzilina.sk
mailto:mllkeina@mail.t-com.sk
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Volleyball Academy Žilina x x x   161 
ŠH V. Javorku, Hala ŽU, ZŠ 

- Gaštanová, Martinská  
andrisik.dalibor@gmail.com  

Tenisový klub Žilina x x x   120 

Antukové tenisové dvorce - 

Za plavárňou 1; Tenisová 

hala, Žilina 

office@tkzilina.sk 

TJ Jednota Bánová x x x   190 

Areál TJ Jednota Bánová, 

areál Kasární, Telocvičňa ZŠ 

Hollého, multifunkčné 

ihrisko ZŠ Bánová 

panakbystrik@gmail.com 

TJ Mladosť Žilina - šachový oddiel x x x   104 CVČ Žilina, Kuzmányho mladost.so@gmail.com 

AC UNIZA - FBC Grasshoppers x x x x 145 

ŠH - Rosinská cesta, V. 

Javorku; Telocvičňa T18 

Žilina, Športcentrum stará 

menza Žilina 

sekretar@acuniza.org 

ŠK JUVENTA Žilina - bedminton x x     20 
športový areál Gymnázium, 

Varšavská cesta  
skjuventa.zilina@gmail.com  

ŠK JUVENTA Žilina - atletika x       64 
športový areál Gymnázium, 

Varšavská cesta  
skjuventa.zilina@gmail.com  

ŠK JUVENTA Žilina - florbal  x x     116 

športový areál Gymnázium, 

Varšavská cesta; ŠH V. 

Javorku; telocvične - ZŠ 

Lichardova, ZŠ Nám. 

mladosti, Žilina 

skjuventa.zilina@gmail.com  

MsHKM Žilina, s.r.o. x x x  276 
Zimný štadión Žilina, ZŠ 

V.Javorku 
info@mshkmzilina.sk 

TJ TATRAN Bytčica x x x   115 Športový areál Bytčica igor.polacek@atlas.sk 

Slávia ŽU - džudo x x x x 120 

ZŠ - Lichardova, sv. 

Gorazda, Do Stošky, Nám. 

mladosti; Vysokoškolské 

internáty blok H 

tomkova@slavia.utc.sk 

KSF DOXX Žilina   x x x 117 
ŠH - Javorku, Bôrik; 

telocvičňa ZŠ Nám. mladosti 
info@ksfdoxx.sk 

RTJ Brodno   x  34 Futbalové ihrisko M.ninik@zoznam.sk 

mailto:andrisik.dalibor@gmail.com
mailto:office@tkzilina.sk
mailto:panakbystrik@gmail.com
mailto:mladost.so@gmail.com
mailto:sekretar@acuniza.org
mailto:skjuventa.zilina@gmail.com
mailto:skjuventa.zilina@gmail.com
mailto:skjuventa.zilina@gmail.com
mailto:info@mshkmzilina.sk
mailto:igor.polacek@atlas.sk
mailto:tomkova@slavia.utc.sk
mailto:info@ksfdoxx.sk
M.ninik@zoznam.sk
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DIAMOND GYM o.z. x x x x 131 
Telocvičňa ŠK, A.Rudnaya, 

Žilina 
info@diamondgym.sk  

Klub karate Žilina x x x x 90 
ZŠ Jarná, Súkromná OA 

Jarná 
karateza@karateza.sk 

HOGO, s.r.o. x x ženy x 59 
ZŠ Gaštanová, hokejbalové 

ihrisko Saleziánska ulica 
skhogozilina@gmail.com 

Žilinský klub vodákov x x x   36 

telocvične - ZŠ Jarná, ZŠ 

Budatín, bazén ZŠ Martinská, 

MKP, areál vodného slalomu 

pod Dubňom   

zkvzilina@szm.sk  

1. KŠK Žilina  x x     70 
telocvičňa Saleziáni don 

Bosca 
1kskzilina@gmail.com 

TJ Mladosť Žilina - džudo  x x x   100 
ZŠ Limbová, telocvičňa ZŠ 

Oravská 
korbelpeterst@gmail.com  

Kraso klub Žilina  x       29 
zimný štadión Žilina, 

atletická drahá ŽU 
krasozilina@gmail.com 

Figure Skating Club Žilina         35 zimný štadión fsc.zilina@gmail.com 

Volejbalový klub mládeže Žilina x x     41 ŠH Profit Real, Žilina rdvoran@azet.sk 

Klub plaveckých športov Nereus - 

pólo 
x x     44 MKP Žilina, ZŠ Martinská nereus@nereus.sk 

Klub plaveckých športov Nereus - 

triatlon 
x x x x 41 

MKP Žilina, telocvičňa Wing 

Gym, Dolné Rudiny 
nereus@nereus.sk 

TJ Hviezda Zádubnie  x   x   89 
športový areál TJ Hviezda 

Zádubnie  
tjzadubnie@zoznam.sk  

FK Trnové  x x x   96 

areál FK Trnové, 

multifunkčné ihrisko ZŠ 

Trnové  

futbal.trnove@gmail.com  

BKM žilina - Závodie  x       45 
telocvičňa ZŠ Závodie, ZŠ 

Hájik, ZŠ Limbová 
bkmzilina@gmail.com 

Slávia ŽU - orientačné športy x x x x 47 terény v okolí mesta magdalena.tomkova@slavia.uniza.sk 

FC Juventus Žilina x       35 ZŠ Žilina - Závodie  fcjuventus777@gmail.com 

 

mailto:info@diamondgym.sk
mailto:karateza@karateza.sk
mailto:skhogozilina@gmail.com
mailto:zkvzilina@szm.sk
mailto:1kskzilina@gmail.com
mailto:korbelpeterst@gmail.com
mailto:krasozilina@gmail.com
mailto:fsc.zilina@gmail.com
mailto:rdvoran@azet.sk
mailto:nereus@nereus.sk
mailto:nereus@nereus.sk
mailto:tjzadubnie@zoznam.sk
mailto:futbal.trnove@gmail.com
mailto:bkmzilina@gmail.com
mailto:magdalena.tomkova@slavia.uniza.sk
mailto:fcjuventus777@gmail.com
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AC UNIZA žilina - bedminton         30 

telocbvičňa T18, 

bedmintonové centrum MG, 

Športcentrum stará menza  

sekretar@acuniza.org 

TJ Sokol Žilina - karate x x     26 telocvičňa TJ Sokol Žilina cigo33@gmail.com 

Tanečno - športový klub TOP 

DANCE 
x x x x 46 Rondel klub 23 tanečná sála topdance@topdance.sk 

Športcentrum Žilina  x x x x 48   sportcentrumza@gmail.com 

Stolnotenisový oddiel Trnové      x   33 KD Trnové sto.trnove@gmail.com 

OZ Šport Žilina x       21 
ZŠ Martinská, 8-ročné 

gymnázium Varšavská 
laposdusan50@gmail.com 

Ares Gym  x x x   46 Športcentrum stará menza richard.simko@gmail.com 

ŠŠK Budatín   x     12 telocvičňa ZŠ Budatín peter.pb7@gmail.com 

REFLEX Žilina x x x x 46 ZŠ Lichardova, Extreme park  reflexzilina@gmail.com 

TJ Sokol Žilina - kanoistika  x x x x 37 
kanál pod Dubňom, riaky v 

okolí ZA 
jaro.sluko@gmail.com 

Skate Žilina x       14 
Zimný štadión Žilina, 

telocvičňa SŠKP, Žilina  
skatezilina@gmail.com 

SLÁVIA ŽU x x x x 26 športoviská ŽU magdalena.tomkova@slavia.uniza.sk 

MB Ski club Žilina x x x   15 

SKI MAKOV, Makov 

Kasárne, telocvičňa ZŠ 

Slovenských Dobrovoľníkov 

mbskiclub@gmail.com 

Mestský športový klub nevidiacich a 

slabozrakých športovcov Žilina  
    x   20 

ZŠ Gaštanová, Pohostinstvo 

Tulák 
evikub1@gmail.com 

SKI CLUB SEVER x       3 Športcentrum Oščadnica skiclubsever@centrum.sk 

mailto:sekretar@acuniza.org
mailto:cigo33@gmail.com
mailto:topdance@topdance.sk
mailto:sportcentrumza@gmail.com
mailto:sto.trnove@gmail.com
mailto:laposdusan50@gmail.com
mailto:richard.simko@gmail.com
mailto:peter.pb7@gmail.com
mailto:reflexzilina@gmail.com
mailto:jaro.sluko@gmail.com
mailto:skatezilina@gmail.com
mailto:magdalena.tomkova@slavia.uniza.sk
mailto:mbskiclub@gmail.com
mailto:evikub1@gmail.com
mailto:skiclubsever@centrum.sk
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Príloha č.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počty žiakov ZŠ a MŠ, 

športové krúžky a športoviská ZŠ 
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Počet žiakov : 

Počet žiakov v ZŠ v školskom roku 2016/2017 

Základná škola 

Počet tried a žiakov v ročníku 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

celkový 

počet 

tr. ž. tr. ž. tr. ž. tr. ž. tr. ž. tr. ž. tr. ž. tr. ž. tr. ž. tr. ž. tr. ž 

ZŠ Jarná 20      3 53 2 47 2 32 2 48 2 30 2 31 1 26 2 39 1 25 17 331 

ZŠ Karpatská 11     5 102 5 120 5 116 4 106 4 102 5 109 3 75 3 63 3 77 37 870 

ZŠ Lichardova 24     4 77 3 56 3 63 3 55 2 56 2 45 2 47 1 28 2 35 22 462 

ZŠ Limbová 30     3 55 2 32 2 46 2 32 2 43 2 32 2 35 2 44 2 34 19 353 

ZŠ Martinská 20     3 75 3 68 3 73 3 70 2 58 2 56 3 70 2 39 3 58 24 567 

ZŠ Nám. mladosti 1 1 10 3 68 3 68 3 65 3 72 3 62 2 58 3 69 3 59 3 54 27 585 

ZŠ Sl. dobrovoľ. 7     2 47 2 33 2 35 2 44 1 25 2 40 2 30 1 25 2 30 16 309 

ZŠ V. Javorku 32     2 30 2 43 1 18 2 36 2 54 2 49 2 48 2 33 2 32 17 343 

ZŠ s MŠ Do Stošky 8     2 31 3 37 2 34 3 32 2 27 2 31 2 30 2 32 2 24 20 278 

ZŠ s MŠ Gaštanová 56 1 12 4 82 4 79 3 70 3 64 2 47 2 33 2 43 2 48 2 44 25 522 

ZŠ s MŠ Školská 49     3 60 3 65 2 46 2 44 3 67 3 69 2 48 3 60 2 49 23 508 

ZŠ s MŠ Brodno 110     1 16 1 15 1 22 1 15 1 12 1 15 1 12 1 10 1 20 9 137 

ZŠ s MŠ Dol. 

Trnovská 36     1 18 1 20 1 19 1 16 1 15 1 19 1 18 1 24 1 17 9 166 

ZŠ s MŠ Ul. sv. 

Gorazda 1 

1 14 3 57 2 33 2 36 2 29 1 27 2 35 2 49 1 24 2 39 26 449 

    2 17 1 14 1 16 1 15 1 18 1 13 1 13             

SPOLU 3 36 41 788 37 730 33 691 34 678 29 643 31 635 29 613 26 528 28 538 291 5880 
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Počet žiakov v MŠ v školskom roku 2016/2017 

  

Základná škola 
Poč. 

detí 

Poč. 

tried 

Počet 

predškolákov 
integr. SZP cudzinci neprijaté 

1. Do Stošky 5 81 4 26 0 0 0 10 

2. C. k vodojemu 386/4 46 2 13 0 0 0 0 

3. Rybné námestie 1/1 21 1 9 0 0 0 0 

4. Študentská 15/3 32 2 15 0 0 0 2 

5. Dedinská 1/1 17 1 5 0 0 0 0 

6. Kultúrna 284/11 47 2 18 0 0 1 0 

7. Andreja Kmeťa 15 126 6 38 0 0 5 22 

8. Predmestská 27 36 2 13 0 0 0 11 

9. Stavbárska 4 64 3 23 0 0 4 4 

10. Puškinova 2165/3 94 4 26 0 0 0 12 

11. Čajakova 4 83 4 28 0 0 0 9 

12. Bajzova 9 106 5 30 0 0 0 7 

13. Jarná 2602/7 233 10 74 0 0 1 8 

14. Suvorovova 2797/20 155 7 49 0 0 2 7 

15. Nám. J. Borodáča 6 89 4 23 0 0 0 5 

16. Nám. J. Borodáča 7 93 4 27 0 0 0 4 

17. Gemerská 1772 91 4 33 0 0 1 18 

18. Trnavská 2993/21 160 7 62 0 0 0 18 

19. Limbová 26 165 8 38 0 0 0 24 

20. Petzvalova 8 135 6 48 0 0 1 8 

21. Zádubnie 196 36 2 12 0 1 0 0 

22. Brodno 110 (MŠ pri ZŠ) 54 3 22 0 0 0 0 

23. 

Dolná Trnovská 36 (MŠ pri 

ZŠ) 81 4 24 0 0 0 4 

24. 

J. Závodského 16 (MŠ pri 

ZŠ) 61 3 26 0 0 0 17 

25. 

Ul. sv. Gorazda 1 (MŠ pri 

ZŠ) 98 5 36 0 0 0 4 

26. MŠ pri ZŠ Gaštanová 138 6 45 0 0 1 18 

  Spolu: 2342 109 763 0 1 16 212 
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Športové krúžky na základných školách 

 Základná škola športové krúžky a počet zapísaných detí 

1. ZŠ s MŠ Do Stošky 8 8 športových krúžkov - zapísaných  137 žiakov 

 Florbal, stolný tenis, športová príprava, džudo, futbal, pohybové hry, volejbal  

   

2. ZŠ s MŠ Gaštanová 56 10 športových krúžkov  - zapísaných 139 žiakov 

 lukostrelecký, pohybové hry, vybíjaná, futbal, florbal, turistický, volejbal, atletika, zumba 

   

3. ZŠ Jarná 20 3 športové krúžky - zapísaných 46 žiakov. 

 stolný tenis, atletika  

   

4. ZŠ Karpatská 8063/11  6 športových krúžkov -  zapísaných 131 žiakov 

 futbal, florbal, karate, športov-turistický, tanec 

   

5. ZŠ Lichardova 24 7 športových krúžkov -  zapísaných 133 žiakov. 

 tanečný, vybíjaná, lukostreľba, džudo, stolný tenis, florbal, korčuľovanie 

   

6. ZŠ Limbová 30 7 športových krúžkov  - zapísaných 131 žiakov. 

 basketbal, brušné tance, futbal, stolný tenis, športové hry, turistický 

   

7. ZŠ Martinská 20 17 športových krúžkov - zapísaných 326 detí. 

 basketbal, florbal, futbal, plavecký, strelecký, šachový, vodácky, volejbal, vybíjaná, turistický 

   

8. ZŠ Nám. mladosti 1 14 športových krúžkov  - zapísaných 210 žiakov  

 

bedminton, florbal, futbal, stolný tenis, futsal, loptové hry, karate, turistický, plavecký baskletbal, džudo, 

vybíjaná 

   

9. ZŠ S. dobrovoľníkov 122/7 3 športové krúžky - zapísaných  36 žiakov. 

 vodáci, futsal  

   

10. ZŠ V. Javorku 32 11 športových krúžkov - zapísaných 213 žiakov. 

 vybíjaná, pohybovo-tanečný, športový, turistický, futsal, hokej 

   

11. ZŠ s MŠ Školská 49 8 športových krúžkov  - zapísaných , 121 žiakov 

 bedminton, turisticko-športový, futbal, turistický - značkársky 

   

12. ZŠ s MŠ Brodno 110 3 športové krúžky - zapísaných  43 žiakov 

 športové hry, turistika, šachový 

   



40 
 

13. ZŠ s MŠ Dolná Trnovská 36 3 športové krúžky - zapísaných 35 žiakov 

 jump fit, stolný tenis, tanec  

   

14. ZŠ s MŠ Ul.sv. Gorazda 1 13 športových krúžkov , 210 žiakov 

 džudo, tanec, športové hry, vybíjaná, šachový, florbal, futbal, stolný tenis, zentangle 

 

Športoviská základné školy : 
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Mestské športoviská : 

 

krytá plaváreň s vonkajšími bazénmi,  

zimný štadión – 2 plochy, športová hala, 

hokejbalové ihrisko pri základnej škole, 

plážové ihrisko( v prenájme ), tenisové 

kurty ( v prenájme ), futbalové ihriská 

v jednotlivých mestských častiach 
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Príloha č.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Športoviská na stredných školách  

a Žilinskej univerzite 
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Športoviská stredné školy, Žilinská univerzita : 
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Príloha č.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripomienky ku koncepcii športu 

doručené vo verejnom 

pripomienkovaní   
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zsjarna@gmail.com Ján Kotman Školské zariadenie * Riešiť kapacitu plavárne a kúpalísk. zaradiť do dlhodobých 

cieľov 

riaditel@zskarza.edu.sk Eva Smolková Školské zariadenie * ZŠ Karpatská, na strane 38 sú uvedené nepresné informácie, ZŠ má k 

dispozícií multifunkčné ihrisko s umelým povrchom a máme  záujem o športové 

triedy 

zapracované 

korbelpeterst@gmail.com Peter Korbel Šporotvý klub * V niektorých cieľoch sú uvedení spracovatelia ako samostatné špec. ciele. Pri 

riešní stredných škôl do súťaží by mal byť zapojený aj ŽSK (Cieľ 1, ŠP4 bod 2).  

zapracované 

info@mshkmzilina.sk Daniel Rančák Šporotvý klub * Prosím doplniť do zoznamu športových klubov (príloha č.2 koncepcie) 

hokejový klub: MsHKM Žilina, s.r.o.; Súťaže: žiaci, dorastenci, juniori, ženy; 

počet aktívnych členov: 276 ; Športové zariadenie, kde vykonáva klub športovú 

činnosť: Zimný štadión Žilina, ZŠ V.Javorku Žilina; kontakt: 

info@mshkmzilina.sk 

zaparacované 

info@mshkmzilina.sk Daniel Rančák Šporotvý klub * Navrhujeme konkretizovať body finančnej podpory rozvoja športu. 

Doplniť Cieľ č.5, str.11: 

Špecifické ciele : 

ŠC 1 Grantový systém 

* pokračovať v grantovom systéme mesta najmä v oblasti športových dotácií, 

pričom dopracovať koeficienty pre prácu s mládežou a participáciu klubov na 

plnení koncepcie (referát športu MsÚ, komisia športu) 

*zaradiť do 

krátkodobých plánov 

participáciu klubov       

* koeficient pre prácu s 

mládežou je už 

súčasťou športových 

dotácií 

info@mshkmzilina.sk Daniel Rančák Šporotvý klub * pravidelne zvyšovať objem finančných prostriedkov v grantovom systéme pre 

oblasť športu každoročne o 25% až do konca roku 2018 (odbor ekonomický, 

mestské zastupiteľstvo, referát športu MsÚ) 

nezapracované - riešiť v 

dvojročných plánoch 

info@mshkmzilina.sk Daniel Rančák Šporotvý klub * finančné prostriedky určené pre športové dotácie a v grantovom systéme pre 

oblasť športu budú rozpočtované minimálne na úrovni minulého roka 

zapracované 

skhogozilina@gmail.com Mária Zemiaková Šporotvý klub * napriek pripomienkam (v analýze potrieb klubov)v dotazníku klubov v roku 

2015 o chýbajúcom športovisku pre hokejbal (rozmerov pre najvyššiu súťaž), sa 

táto požiadavka nikde v koncepcii neobjavila, dokonca ani v spracovaných 

výsledkoch dotazníka  (poprosím doplniť, uviesť) 

zapracované 

skhogozilina@gmail.com Mária Zemiaková Šporotvý klub * str 13 - do ŠC  PR doplniť  - prepojiť údaje a evidenciu športových klubov 

Mesta Žilina s celoštátnym registrom fyzických a právnických osôb v športe v 

zmysle zákona o športe  

zapracované 

skhogozilina@gmail.com Mária Zemiaková Šporotvý klub * tiež možnosť vytvoriť web priestoru pre malé kluby kde by v zmysle zákona 

mohli zverejňovať sponzorské a dobrovoľnícke zmluvy v zmysle zákona a pod... 

nezapracované - 

zodpovednosť každého 

klubu 
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skhogozilina@gmail.com Mária Zemiaková Šporotvý klub *  jednoznačne športový Areál na brehu Váhu pod Dubňom  z dôvodu 

komplexného využitia územia na športové a rekreačné účely a rozvinutie - 

rozšírenie  športovej infraštruktúry a vybudovanie tzv. "žilinského nábrežia" pre 

šport pre všetkých !!! 

nachádza sa v 

dokumente 

skhogozilina@gmail.com Mária Zemiaková Šporotvý klub *  str. 15 ŠC 4 - chýba avizovaný cykloprojekt Žilina Strečno - Vrútky , Martin 

(VUC) 

zapracované 

skhogozilina@gmail.com Mária Zemiaková Šporotvý klub * str. 16 ŠC 8 - plne podporujem túto myšlienku , pričom okrem správy 

športových zariadení, by takáto spoločnosť mohla mať samostatný investičný 

úsek, plánovanie  a investičnú prípravu i výstavbu športovej infraštruktúry, tiež 

by mala poskytovať komplexné služby klubom v oblasti právneho poradenstva a 

legislatívy a to nie len v oblasti financovania ale splnenia všetkých náležitostí v 

zmysle zákona o športe a tiež vo vzťahu k daňovým povinnostiam, pracovno - 

právnych vzťahov, dobrovoľníckych a sponzorských zmlúv športovcov ale i 

športovým odborníkom a funkcionárom. Tiež oblasť zdravia a pod... Vhodné 

tiež na organizovanie odborných seminárov, konferencií a pod. prípadne 

prierezových projektov pre hľadanie a podpory talentov. 

 

skhogozilina@gmail.com Mária Zemiaková Šporotvý klub * str. 16 navrhujem doplniť špecifický cieľ, pripraviť okrem grantovej aj iné 

operatívne výzvy napr. na projekty budovania a revitalizácie športovej 

infraštruktúry, do ktorých sa môžu zapojiť samotné kluby s odbornými 

projektantmi 

zaradiť do 

krátkodobých a 

dlhodobých plánov 

skhogozilina@gmail.com Mária Zemiaková Šporotvý klub * chýba odkaz na veľmi dôležitú súvisiacu infraštruktúru k športoviskám a to 

PARKOVANIE !!!!!. V súvislosti s tým je potrebné to niekde v texte spomenúť 

by mali mať prioritu na výstavbu a revitalizáciu tie športoviská, ktoré umožňujú 

parkovacie možnosti  pri zvýšenej návštevnosti !!! 

zapracované 

skhogozilina@gmail.com Mária Zemiaková Šporotvý klub * Jednoznačne je potrebné pri každom projekte revitalizácie, či výstavby 

vypracovať harmonogramy a následne dopad na investičný plán, tzn. nie len 

koľko peňazí na realizáciu ale hlavne rozfázovať finančné plnenie v investičnom 

pláne na roky 2017 - 2021, Vytvoriť tiež zásobník projektov. 

zaradiť do 

krátkodobých a 

dlhodobých plánov 

slagovsky@gmail.com Stanislav 

Lagovský 

Šporotvý klub * Mesto Žilina by sa malo viac zamerať na vybudovanie infraštruktúry pre šport. 

Málo športovísk v meste. Hlavne v zimnom období je veľký problém so 

športoviskami. Športové kluby v Žiline musia využívať súkromné organizácie. 

zaradiť do 

krátkodobých a 

dlhodobých plánov 

cesnek@askpzilina.sk Ľuboš Cesnek  Šporotvý klub *  Téma uvedená v menovanej koncepcii  ako cieľ 4 – špecifický cieľ 1 

a 2K tejto téme uvádzam, že prideľovanie dotácií na základe jednoduchého 

systému, ktorý je používaný v súčasnosti nie je výhodný pre kluby, ktoré sa 

systematicky venujú práci so športovcami. Z uvedeného dôvodu navrhujeme 

zmeniť kritéria podľa dokumentu, ktorý zasielame v prílohe 

zaradiť do 

krátkodobých a 

dlhodobých plánov 

mailto:cesnek@askpzilina.sk
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cesnek@askpzilina.sk Ľuboš Cesnek  Šporotvý klub * Téma v prílohe č. 1-Stav športovísk – Záver – Atletický areál V súčasnosti 

v okolitých mestách majú atl. Štadión s umelým povrchom Kysucké nové 

Mesto, Martin, Dubnica nad Váhom a pracuje sa na tom v Sučanoch.  Taktiež aj 

z vašej štúdie vyšla potreba atletického štadiona s umelým povrchom, ako 

najviac chýbajúca s čím členovia nášho klubu, tréneri a naši športovci plne 

súhlasia. 

 

cesnek@askpzilina.sk Ľuboš Cesnek  Šporotvý klub *    V ďalšej časti štúdie uvádzate dve možnosti a to vybudovanie samostatného 

športoviska, resp. prispieť Žilinskej univerzite na rekonštrukciu atl. Štadiona na 

Vlčincoch.  Hľadaním riešenia tohto problému sa v našom klube už dlhší čas 

zaoberáme a preto Vás upozorňujeme, že v záveroch neuvádzate možnosť 

rekonštrukcie atl. Dráhy na hlinách za Gymn. Hlinská, na ktorej pracuje VUC-

ka. Prosíme o zistenie aktuálneho stavu v tejto veci a o doplnenie medzi 

možností riešenia tejto situácie, núdznej pre našich atlétov. 

zaradiť do 

krátkodobých a 

dlhodobých plánov 

peteja.jan@zoznam.sk Ján Peteja Športový klub * dúfam, že sa koncepcia dočká aj realizácie. Od roku 1974 pôsobím na školách 

a snažím sa priviesť deti k športu. Sledujem túto problematiku a len závidím, čo 

sa deje v iných štátoch, ako je podporovaný šport pre deti. V rámci programu 

Šport do škôl, som sa snažil v Žiline o zavedenie 10 -12 hodín tréningu džuda v 

rámci TV. Zatiaľ sa mi to nepodarilo. Vediem krúžky džuda na ZŠ Sv. Gorazda, 

ZŠ Nám. mladosti a ZŠ Do Stošky v Bánovej a kolega Šiser na ZŠ Lichardova. 

Takto sa snažíme podchytiť deti pre šport. Na začiatku školského roku robíme 

ukážky džuda, aby sme deťom priblížili tento šport. Túto našu snahu by však 

bolo potrebné finančne podporiť materiálnym dovybavením. Na ZŠ Sv. Gorazda 

/predtým ZŠ Juraja Hagaru/ bolo Školské športové stredisko, ktoré bolo 

administratívne zrušené, ako všetky ostatné a vzdelávacie preukazy toto 

nenahradili. Pre možnosť vytvorenia športového strediska je najlepšie 

pripravené ZŠ Sv. Gorazdu, ale dždo by sa ďalej mohlo trénovať na predtým 

uvedených školách. Je lepšie dávať peniaze do športu pre deti, ako do málo 

efektívnej protidrogovej činnosti preto, že ak budú deti športovať nebudú brať 

drogy, piť alkohol a budú zdravšie. Príkladom je Island. Každá škola by sa mala 

zamerať na podporu športu pre deti. 

zaradiť do 

krátkodobých 

 

mailto:cesnek@askpzilina.sk
mailto:cesnek@askpzilina.sk
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1macinek@gmail.com Martin Macinek Športový klub * žiadam o pomoc pri výbere a poskytnutí vhodného miesta na vytvorenie 

športového ihriska. Zámerom je vybudovať na území Žiliny moderný športový 

areál na európskej úrovni zameraný najmä na dva príbuzné športy - bejzbal a 

softbal. Mesto Žilina je svojou polohou, bohatou softbalovou a 

bejzbalovou históriou jedným z najvhodnejších miest na 

vybudovanie športového komplexu tohto typu, ktorý bude nadväzovať na 

nedávnu úspešnú históriu Žilinského bejzbalu a softbalu. 

Slúžiť bude pre približne 100 detí, chlapcov aj dievčat ako priestor 

športu, zábavy, zmysluplného využitia voľného času a aktívneho oddychu. 

zapracované 

dobsovic@makroteam.sk  Dušan Dobšovič Športový klub Schéma spoločnosti so 100% -ným podielom mesta viď príloha 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:1macinek@gmail.com
mailto:dobsovic@makroteam.sk
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Návrh schémy fungovania spoločnosti so 100% ným podielom mesta  

( návrh spracovaný členom pracovnej skupiny Ing. Dušanom Dobšovičom a podaný v rámci pripomienkového konania ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZÁCIA KONCEPCIE 
ROZVOJA ŠPORTU 

MESTO ŽILINA 

"ŠPORT" 

spoločnosť so 100%-ným podielom mesta 

CVČ 
rozpočtová 

organizácia mesta  

oddelenie športu 

ŠPORTOVÉ KLUBY 
so sídlom v meste 

Žilina 

- realizácia voľnočasových 
aktivít pre deti a mládež 
nezaradené v športových 

kluboch; realizácia aktivít pre 
žiakov a študentov MŠ, ZŠ, SŠ, 

ŽU; organizácia turnajov a 
sústredení pre verejnosť 

- realizácia vlastnej 
športovej činnosti na 

vrcholovej a 
výkonnostnej úrovni,  

REPREZENTÁCIA MESTA  

materiálne zabezpečenie aktivít materiálne zabezpečenie aktivít  

dotačná činnosť z marketingu 

podľa jasne stanovených kritérií 

dotačná činnosť z marketingu 

podľa jasne stanovených kritérií 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY  
(zriaďovateľ mesto) 

materiálne zabezpečenie  

aktivít (prednostné právo) 
dotačná činnosť podľa 

jasne stanovených kritérií 

organizácia školských  

športových súťaží 
realizácia športovej prípravy 

(športové triedy), odborná 

garancia športových činností 

Koncepcia rozvoja športu 
Metodická podpora športu 

Správa mestských športových zariadení 

Správa športových zariadení pri školách zriadených mestom Žilina 

Športový marketing a centrálne získavanie finančných zdrojov 

dotačná činnosť z rozpočtu mesta podľa 
jasne stanovených kritérií  

(priame dotácie, granty, projekty) 

Organizácia športových podujatí mesta 

STREDNÉ ŠKOLY  

ŽILIN.UNIVERZITA 

dotačná činnosť z rozpočtu mesta        

(mzdy, prevádzka, účelové dotácie) 

Odborní garanti športových činností v CVČ  

(napĺňanie filozofie športu pre všetkých, s prioritou "Deti a mládež" 

Mestské 

 športové kluby 


