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ABSTRAKT 

V dnešnej dobe hrá šport v živote ľudí dôležitú úlohu. Aby bolo možné venovať sa športu, 

je potreba budovanie športovej infraštruktúry a športoých klubov. Táto bakalárska práca sa 

zaoberá riadením, správou a rozvojom športovej infraštruktúry a športových aktivít v meste 

Trenčín. Teoretická časť vysvetľuje základné pojmy v oblasti športu a vzťah športu k EÚ, 

štátu a jednotlivým regiónom. Praktická časť sa zameriava na analýzu súčasného stavu 

v oblasti športu v meste Trenčín. Na základe analýzy sú vypracované možné postupy a 

riešenia na podporu rozvoja športovej infraštruktúry a športových aktivít. 

Klíčová slova: riadenie, rozvoj, správa, športová infraštruktúry, športové aktivity   

 

 

 

ABSTRACT 

Nowadays sport plays in the lives of people important role. In order to pursue a sport, you 

need to build sports infrastructure and športoých clubs. This thesis deals with the manage-

ment, administration and development of sports infrastructure and sports activities in Tren-

čín. The theoretical section explains the basic concepts in the field of sport and sport relati-

onship with the EU, states and regions. The practical part focuses on the analysis of the 

current state of sports in Trenčín. Based on the analysis of possible procedures are develo-

ped and solutions to promote the development of sports infrastructure and sports activi-

ties.Keywords: management, direction, development, sports infrastructure, sports activities 
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ÚVOD 

„Šport dáva dohromady národy a vďaka športu majú aj lekári dávať čo dohromady.“ 

(Herbert Rosendorfer) 

Už podľa citátu Herberta Rosendorfera, nemeckého advokáta a novinára, je patrné, akú silu 

v súčasnom svete zastáva šport. Je súčasťou ľudských životov už od nepamäati, jediné, čo 

sa mení, je forma športu. Už ako malé deti sa snažíme neustále hýbať, čím vlastne vykoná-

vame nekoordinovanú formu športovej činnosti. Pre malé deti je pohyb úplne prirodzený a 

im vlastný. Následne,keď dieťa nastúpi do školy, stretáva sa so športom taktiež v podobe 

telesnej výchovy, ktorá pomáha vybudovať pozitívne zvyky a vlastnosti. V dospelosti sa 

pre väčšinu z nás stáva šport najefektívnejším trávením voľného času. Šport je veľmi pro-

spešný nie len pre telo, ale aj pre myseľ. Dáva človeku, rozvahu, silu, rozhodnosť, vytrva-

losť a mnoho iných pozitívnych vlastností, ktoré sú potrebné ku kvalitnému životu. Šport 

dokáže ľudí spájať, no dokáže ich aj rozdeľovať. Jeho miesto v súčasnej spoločnosti je 

nenahraditeľné. Dôležitú úlohu zohrávajú jednotlivé regióny a mikroregióny, ktoré vytvá-

rajú podmienky pre tvorbu a rozvoj športovej infraštruktúry predovšetkým prostredníc-

tvom dotácií do oblasti športu zo svojich rozpočtov. Ide však len o oblasť doplnkovú, nie 

prioritnú, preto možno povedať, že súčasny stav v oblasti financovania nie je ideálny a je 

potreba začať sa tejto téme intenzívnejšie venovať.  

Vo svojej práci sa budem predovšetkým zameriavať na analýzu športovej infraštruktúry a 

športových aktivít s ňou súvisiach, so zreteľom na rozvoj, správu a ich riadenie. Práca je 

rozdelená na dve časti - teoretický a praktickú. V časti teoretickej, rozdelenej do štyroch 

kapitol, objasním základné pojmy v oblasti športu, jeho riadenia a správu na našom území, 

ako aj rozvoj športu ako zložku podporujúcu rozvoj regiónu a jeho financovanie. 

V praktickej časti aplikujem znalosti z teoretickej časti na konkrétnu oblasť, ktorou je mes-

to Trenčín. Pozostáva celkovo zo štyroch kapitol. Hlavným zámerom tejto časti práce bude 

analýza súčasného stavu v oblasti športu v meste s neexistujúcou koncepciou rozvoja, jako 

aj všeobecný návrh riešenia súčasnej situácie, vychádzajúci z výsledkov vytvorenej swot 

analýzy a dotazníkového šetrenia, ktoré bolo vykonané na konkrétnych občanoch města. 

Taktiež som sa snažil zamerať na oblasť financovania športu mestom samotným, ktorý hrá 

v rozvoji športovej infraštruktúry a športových aktivít veľký význam. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 VYMEDZENIE KATEGÓRIE ŠPORTU  

Šport vznikal a rozvíjal sa v súlade s históriou spoločnossti a jej sociálnym, politickým a 

ekonomickým charakterom. Je historicky vzaté nedieľnou súčasťou kultúrneho vývoja a – 

v danom prípade aj rozvoja ľudstva. (Sekot, 2003, str. 29) Pochopiť podstatu a smerovanie 

súdobého sveta, jeho dielčích spoločností a kultúr, bez toho, aby sme si všímali a náležite 

docenili úlohu športu, je takmer nemožné. Žijeme totiž vo svete, kde šport je medzinárod-

ným fenoménom, je dôležitý pre politikov a svetových vodcov, prispieva k dynamike eko-

nomického rozvoja, rozširuje globálne povedomie cestou medzinárodných športových uda-

lostí, je nedieľnou súčasťou lokálnych sociálnych a kultúrnych štruktúr, regiónov a náro-

dov. (Sekot, 2006, str. 7) 

1.1 Základné pojmy 

Telesná kultúra – vychádza z kultúry obecnej a je súhrnom a tvorbou noriem a hodnôt 

v oblasti pohybovej činnosti ľudského tela, v oblasti upevňovania zdravia a telesného a 

pohybového zdokonaľovania. Zložky telesnej kultúry sú šport, telesná výchova a telocvič-

ná rekreácia. (Durdová, 2004, str. 9)  

Šport – rekreačná fyzická aktivita tvoriaca zložku volného času a životného štýlu vo vr-

cholovej podobe, prevádzkovaná aj ako profesia. Plni funkcie zdravotné aj relaxačné, za-

hrňuje momenty sútaživosti, výkonu, regulovanej ventilácie agresie, prislušnosti ku skupi-

ne. Je taktiež charakterizovaná ako pohybová činnosť súťažného charakteru. Počet medzí-

národne uznávaných športov je v súčasnej dobe približne 150. Základné delenie: šport in-

dividuálny a kolektívny. (Hobza, Rektořík a kol., 2006, str. 9) 

Športové odvetvie – druhy športu, športy.Vznikali a vyvíjali sa spravidla celkom samo-

statne a majú preto vždy určité špecifické zameranie dané cielom činnosti, v nej sa súťaži. 

Počet športových odvetví u nás prevádzkovaných sa počíta na desiatky, vo svete sa ich 

vyskytuje nad sto. Niektoré športové odvetvia obsahujú jedinú športovú činnosť, napr. 

basketbal, väčšina však obsahuje radu často veľmi odlišných športových činnosí (napr. 

atletika – behy, hody, skoky, vrhy) (Novotný, 2000, str. 13) 

Športová infraštruktúra – sú štadióny, športové haly, telocvične, strelnice a iné kryté 

alebo otvorené športoviská určené na prípravu športovcov a na uskutočňovanie športových 

súťaží a športových podujatí v jednotlivých druhoch športu. Športovä infraštrukútru obsta-

rávajú štátne orgány, samosprávne kraje a obce, národné športové zväzy a športové kluby, 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 13 

 

ako aj iné osoby. Zdorjom financovania sú rozpočet verejnej správy, vlastné prostriedky 

národnych športových zväzov a športových klubov a vlastné prostriedky iných osôb. (S-

epi, © 2007-2013) 

1.2 Aspekty športu v spoločnosti 

Ekonomické aspekty 

Ekonomický význam systému telesnej kultúry a v ňom predovšetkým subsystému športu a 

pohybovej rekreácie môže byť preukázaný mnohými spôsobmi. Niektoré oblasti, ktoré 

reálne ovplyvňujú národné hospodárstvo jednotlivých krajín, možno dokumentovať na 

príkladoch podielu športu na HDP, poradia športu medzi odvetviami, zamestnanosťou, 

ktorú vyvoláva, počtom športových organizácii atd. (Hobza, Rektořík a kol., 2006, str. 12) 

Historické aspekty 

Športové súťaže slúžili k budovaniu loveckých, ale hlavne bojových návykov už 

v primitívnych ľudských tlupách. Jednoduché športové hry sú zaznamenané u amazon-

ských Indiánov.V oblastiach európskeho kultúrneho vzorca máme záznamy antických au-

torov o športovaní a konaní športových hier. (Novotný, 2000, str. 25) 

Právne aspekty 

Jednu z najvýznamnejších ciest medzi športom a právom sprostredkúva právna zodpoved-

nosť. Katalyzátorom obojstranného záujmu boli najmä poznatky športového lekárstva, 

traumatológie ako aj právne dôsledky vážnejších úrazov v športe, ktoré sa nezriedka skon-

čili smrťou. (Prusák, 1984, str. 10) Právne predpisy v SR je potrebné považovať za rozho-

dujúcu základňu, ktorá významne ovplyvňuje existenciu športu. (Úrad vlády SR, © 2012) 

Psychologické aspekty 

Obsah a zameranie športového tréningu a športového súťaženia charakterizuje bohatosť 

psychologicky pôsobiacich podnetov. Pramenia v procese postupného poznávania športo-

vej činnosti, zvyšovania športovej úrovne, v emocionálnych zážitkoch i v trvalých citových 

vzťahoch k nej. (Macák, 1962, str. 7) 
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Politické aspekty 

Podľa Sekotu (2003, str. 4) šporť mnohokrát vyvoláva pocity národného sebavedomia a 

štátnej identity, v mnohých krajinách sú športové úspechy využívané k zvýšeniu renomé v 

globálnych politických vzťahoch. 

Výchovný a vzdelávací apsekt 

Sport hrá nezastupiteľnú úlohu aj na pôde výchovy a vzdelávania, keď sa stal integrálnou 

súčasťou školného života pre sta milióny študentov v súdobom svete. A to ako v rámci 

výuky telesnej výchovy, tak na kolbišti stredoškolských a vysokoškolských súťaží, prebo-

rov a závodov. (Sekot, 2006, str. 13) 
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2 RIADENIE,SPRÁVA A ORGANIZÁCIA ŠPORTU A ŠPORTOÝCH 

AKTIVÍT 

2.1 Riadenie a správa športu a športových aktivít na Slovensku 

Riadenie slovenského športu bolo do roku 1989 centralistické, zamerané na jednotný celo-

národny projekt športovania a po zmenách v novembri 1989 sa začal proces demokratizá-

cie štruktúr športových organizácií a ich decentralizácie. (Sportslovakia, © 2009) Súčasťou 

tohto pohybu je aj transformácia sociálnej sféry, hlboké zmeny v duchovnej oblasti spo-

ločnosti a v hodnotovej orienntácií jednotlivých sociálnych skupín. Transformácia sa, pri-

rodzene, dotýka aj oblasti telesnej výchovy a športu, ktorá je organickou súčasťou spoloč-

nosti. (NŠC, © 2011)Nová organizácia telesnej výchov bola upravená zákonom Federálne-

ho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 173/1990 Zb., ktorým sa 

upravili niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií. 

V súčasnosti je šport na Slovensku charakteristikcý spoluprácou vládnych a mimovládnych 

orvanizácií na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, a prevodom kompetencií na sa-

mosprávne orgány. V roku 2008 Národná rada SR schválila zákon č. 300/2008 Z. z. o or-

ganizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (Sportslovakia, © 

2009) Tento zákon upravuje úlohy v oblasti štátnej podpory vrcholového a výkonnostného 

športu, straostlivosti o športové talenty a športovania detí, žiakov a študentov, organizáciu 

prípravy športovcov na reprezentáciu, opatrenia v boji proti dopingu v športe, rozhodova-

nie sporov v športe. (S-epi, © 2007-2013) 

2.2 Organizácia športu 

Prostredie športu je kombinované z veľkého množstva organizácií, ktoré spadajú do 3 sek-

torov: 

1. sektor – štátna správa pre telesnú výchovu 

2. sektor – spolková telesná výchova a šport 

3. sektor – podnikateľský (Čáslavová, 2009, str. 67) 

2.2.1 Štátna správa pre telesnú výchovu 

Orgány štátnej správy na úseku strarostlivosti o telesnú kultúru sú 

a) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 

b) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 
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c) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, 

d) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. 

(Misterstvo školstva, ©2013) 

Ďaľšími článkami správy pre telesnú výchovu a šport sú krajské úrady a jednotlivé obce, 

na ich úrovni sa hovorí o komunálnej výchove. (Čáslavová, 2009, str. 67) 

Ministerstvo školstva 

Ministerstvo školstva ako ústredný orgán štátnej správy pre štátnu starostliovsť o telesnú 

kultúru 

- riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku telesnej kultúry, 

- vypracúva v súčinnosti so všetkými subjektmi, ktoré plnia úlohy na úseku telesnej 

kultúry, koncepciu a program rozovja telesnej kultúry a koordinuje jej uskutočno-

vanie, utvára právne, vedeckovýskumné, organizačné, ekonomické a zdravotné 

podmienky na rozvoj telesnej kultúry, 

- utvára podmienky na rozvoj športu pre všetkých, 

- určuje na príslušné obdobie hlavné úlohy a projekty konkretizujúce štátny program 

rozvoja telesnej kultúry, 

- podporuje činnosť občianskych združení právnických osôb a fyzických osôb pôso-

biacich v oblasti telesnej kultúry, 

- podporuje športovú aktivitu zdravotne postihnutých občanov, 

- podporuje činnosť záchranných systémov pôsobiacich v oblasti telesnej kultúry, 

- zučastňuje sa na príprave regionálnych a miestnych programov rozvoja telesnej 

kultúry, 

- rozhoduje o akreditácii vzdelávacích zariadení a vydáva potvrdenia o akreditácii. 

(Ministerstvo školstva, © 2013) 

Ostatné ústredné orgány štátnej správy 

- Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnútra vo svojej pôsobnosti zabezpečujú vý-

konnostný a vrcholový šport v kluboch zriadených ako rozpočtové organizácie a 

starajú sa o športový reprezentáciu, 

- Ministerstvo zdravotníctva sa v spoluprácii s Úradom verejného zdravotníctva po-

dieľa na priprave koncepcie a programu rozvoja telesnej kultúry, vrátane celospo-

ločenských a regionálnych programov verejného zdravia zameraných na životný 

štýl na zdravú výživu a na prevenciu rizikových faktorov. 
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- Ministerstvo hospodárstva v rámci svojej pôsobnosti utvára podmienky na rozovoj 

telesnej kultúry, najmä zabezpečovaním potrieb a služieb v oblasti cestovného ru-

chu a kontrolou obsahu dopingových látok v prípravokch používaných vo farmako-

logickej a spotrebiteľskej sieti a vo fitnes centrách a posiľňovniach.  

(Ministerstvo školstva, © 2013) 

Kraje 

Kraj rozpracúva koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry na podmienky kraja, podpo-

ruje organizovanie športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry regionálneho, celo-

štátneho alebo medzinárodného významu v kraji, podporuje výstavbu a prevádzkovanie 

športových zariadení v školách, ktorých je zriaďovateľom a v spolupráci s obcami, s obči-

anskymi združeniami a s národnými športovými zväzmi aj športovej infraštruktúry v kraji. 

(Ministerstvo školstva, © 2013) 

Obce 

Obec rozpracúva koncepciu a prgoram rozvoja telesnej kultúry samosprávneho kraja na 

podmienky obce, podporuje organizovanie športových podujatí a iných aktivít telesnej 

kultúry v obci, podpotuje výstavbu a prevádzkovanie športových zariadení v školách, kto-

rých je zriaďovateľom a v spolupráci s občianskymi združeniami aj športovej infraštruktú-

ry v obci. (Ministerstvo školstva, © 2013) 

2.2.2 Spolková telesná výchova a šport 

Na regionálnej a miestnej úrovni pôsobí približne 7000 športových klubov a organizácií, 

ktoré poskytujú služby na príslušnej úrovni pre organizované, či neorganizované športova-

nie. (Sportslovakia, © 2009) Tieto organizácie sa zemeriavajú na prevádzku telovýchovnej 

a športovej činnosti v oblasti športu pre všetkých, výkonnostného športu i v rámci repre-

zentácie. Majú svoje regionálne, krajské orgány a orgány na úrovni okresov. Jednoznačne 

tu dominujú neziskové organizácie, ktoré vznikajú za účelom športovej činnosti a zisk nie 

je ich prvotným kritériom. (Čáslavová, 2009, str. 67) 

Neziskové organizácie 

Neziskový sektor popisuje formálny sektor medzi štátom a trhom ako oblasť pôsobenia 

súkromných organizácií zameraných na iné ciele, než je dosahovanie zisku. (Skovajsa, 

2010, str. 32) 
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Najpoužívanejšia definícia neziskových organizácií, používaná aj v odbornej literatúre, 

charakterizuje neziskové organizácie ako inštitúcie, ktoré sú 

- organizované – vyznačujúce sa istou inštitucionalizáciou svojej štruktúry. 

- súkromné – tento rys by nemal byť mylne interpretovaný ako oddelenie týchto or-

ganizácií od štátnych financí, ktoré sú preňho veľmi významné, 

- nerozdeľujúce zisk – teda všetky zisky musia byť zpetne vložené do činnosti orga-

nizácie, 

- samosprávne – teda disponujúce vnútornou štruktúrou so stanovením riadiacich a 

kontrolných kompetencií, 

- dobrovoľné – čo znamená „s účasťou dobrovoľníkov“. 

Z hľadiska zamerania možno rozdeliť neziskové organizácie na dva typy – verejne pro-

spešné a vzájomne prospešné. Vzájoomne prospešné organizácie sú typicky členské orga-

nizácie a sledujú predovšetkým záujmy a prospech svojich členov, verejne prospešné orga-

nizácie sa zaoberajú predovšetkým verejne prospešnou činnosťou. (Hobza, Rektořík a kol., 

2006, str. 30) 

2.2.3 Podnikateľský sektor 

Tento sektor zahrňuje podnikateľské zariadenia v oblasti športu ako sú fitness centrá, well-

ness centrá, solária, masérské služby, cestovné kancelárie so sprievodcovskou činnosťou 

v oblasti športu, ktoré ponúkajú športové služby za úplatu verejnosti. Zvláštnu kapitolu 

tvoria športové kluby založené na bázi obchodných spoločností, ktoré predovšetkým fun-

gujú vo futbale a ľadovom hokeji. Často sa v praxi označujú slovom „profesionálne“. Jed-

ným slovom povedané ziskové organizácie v športe. Ich hlavným kritériom je docieľova-

nie zisku zo športovej činnosti. (Čáslavová, 2009, str. 70) 
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3 ROZVOJ ŠPORTU A ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

3.1 Faktory ovplyvňujúce rast športu 

Existuje celá rada faktorov, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú spoločenský, politický a eko-

nomický význam športu. V nasledujúcom texte sú uvedené niektoré z nich: 

a) Nárast nových druhov športov a pohybových aktivít, 

b) rôznorodosť a šírka populácie venujúcich sa športu, 

c) zvyšovanie množstva voľného času, 

d) zvyšovanie povedomia o športe ako súčasti zdravého životného štýlu, 

e) vznik nových športovísk a športových zariadení, 

f) nárast jednotlivých foriem sponzoringu v športe, 

g) nárast pracovných miest poskytovaných športom, 

h) šport ako pole pôsobnosti pre podnikateľskú činnosť, 

i) globalizácia športu. (Durdová, 2009, str. 14 – 19) 

3.2 Rozvoj športu v kontexte s regionálnym rozvojom 

Podľa Liptákovej (2008, str. 30) na otázku, čo je rozvoj, neexistuje jednoznačná odpoveď. 

Čoraz viac sa k nemu pridávajú rozličné prívlastky, ktoré charakterizujú uhol pohľadu naň, 

ako regionálny rozvoj, rozvoj športu apod. 

Regionálny rozvoj sa chápe ako dezagregovaný národohospodársky rozvoj, ako proces, 

ktorý smeruje k vytvoreniu životaschopného produktívneho regiónu. O regionálnom rozvo-

ji možno hovoriť, ak sú splnené základné predpoklady – jednotné chápanie pojmu región, 

vymedzenie subjektov regionálneho rozvoja a vytvorenie legislatívneho a inštitucionálneho 

rámca. Regionálna politika je koncepčná a výkonná činnosť štátnych, regionálnych i 

miestnych inštitúcií zameraná na stanovenie hlavných smerov a strategických cieľov regi-

onálneho rozvoja. (Liptáková, 2008, str. 32) Zväčša platí, že ekonomický rozvoj štátu ako 

celku nie je v jeho reigónoch rovnomerný. Existujú regióny, ktoré pri ekonomickom rozvo-

ji celej ekonomiky reagujú citlivejšie a napredujú rýchlejšie a, naopak, vieme identifikovať 

regióny, ktoré tieto rozvojové impulzy nezachytávajú, napredujú oveľa pomalšie a 

v prípade ekonomickej recesie upadajú rýchlejšie jako ostatné. (Buček, Rehák, Tvrdoň, 

2010, str, 17) V kontexte tvorby regionálnej politiky a tvorby koncepcie regiónov, mikro-

regiónov a obcí nemožno zabúdať na význam infraštruktúry, ktorej jadrom sú zariadenia, 

umožňujúce realizáciu rôznorodých programov telesnej kultúry. Každý už existujúci regi-
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ón či mikroregion má spracované plány rozvoja. Tento prvotný materiál doplnený o špeci-

fické metódy prieskumu v oblasti športu, telovýchovy a komunálnej rekreácie je postačuj-

úci pre syntézu a stanovenie koncepcie rozvoja časti telesná kultúra. Veľké čiastky, ktoré 

štát venuje na podporu rozvoja priemyslu či poľnohospodárstva v oblastiach, ktoré sú ne-

vhodné pre tento druh podnikania, môžu byť takto použité do rozvoja infraštruktúry te-

lesnej kultúry, ako katalyzátoru postupného ekonomického oživovania prostredníctvom 

alternatívnej cesty terciárnej sféry. (Hobza, Rektořík a kol., 2006, str. 135) Sústredenie sa 

na prípravu strategických dokumentov umožňuje súčasne aspoň základnú štandardizáciu 

rámca analyzovaného javu pre porovnanie situácie v jednotlivých obciach a vrámci jednot-

livých krajov. Stavia rovnako otázku existencie a povahy spolupráce na konkrétnej úrovni 

strategickej debaty o rozvoji regionov v tejto oblasti. (Skoumal, 2009) 

3.3 Strategické dokumenty v oblasti športu na Slovensku 

V súčasnosti neexistuje platný strategický vládny dokument, na základe ktorého by štát 

realizoval svoju politiku vo vzťahu k športu. 

Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo v spolupráci so Slovenským 

olympijským výborom, Slovenským paralympijským výborom, zástupcami vybraných 

športových zväzov a Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave materiál Koncep-

cia štátnej politiky v oblasti športu -  Slovenský šport 2020, ktorý predpokladá jeho reali-

záciu v rokoch 2013 - 2020. Cieľom koncepcie športu je pomenovať aktuálne problémy 

slovenského športu a za aktívnej účasti všetkých zainteresovaných (športovcov, rodičov, 

učiteľov, trénerov, riaditeľov a zriaďovateľov škôl, športových funkcionárov, médií) a za 

podpory vlády SR,  hľadať východiská a riešenia jeho ďalšieho napredovania. (Minister-

stvo školstva, © 2013) 

Národný program rozvoja športu 

Koncepcia rozvoja športu do roku 2010, schválená uznesením vlády SR č. 838/2001 bol 

posledným programovým dokumentom, ktorý mal ambíciu riešiť problematiku rozvoja 

športu komplexne. Aj keď účinnosť viacerých opatrení bola nízka, mnohé z navrhovaných 

riešení sú aktuálne dodnes a bude potrebné sa nimi nanovo zaoberať. 

http://www.minedu.sk/data/files/2285_ks.rar
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Prioritou národného programu rozvoja športu je zjednotiť športové hnutie na Slovensku pri 

riešení aktuálnych problémov a hľadať ich spoločné východiská. Je dôležité, aby športu 

bolo priznané také spoločenské postavenie, ktoré si zaslúži. (NŠC, © 2011) 

Národný program rozvoja športu v SR sa ďalej člení na 5 základných podprogramov:  

1.podpropram 02601 - šport pre všetkých a záujmová činnosťna školách,  

2.podprogram 02602 - štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví,  

3.podprogram 02603 - športovo talentovaná mládež,  

4.podprogram 02604 - materiálno technický rozvoj športu (kapitálové výdavky),  

5.podprogram 02605 – koordinácia projektov a podpora priamo riadených organizácií. 

(Michalovce, © 2007 – 2012)  

Správa o plnení úloh a súčasnom stave športu v SR  

A o pripravovaných opatreniach na skvalitnenie a sprehľadnenie finančných tokov 

a legislatívnych aktivít na zlepšenie podmienok pre mládežnícky, regionálny a vrcholový 

šport a šport pre všetkých, ktorá bola dopracovaná o  postup krokov v realizácii Národného 

programu rozvoja športu, vláda SR správu schválila uznesením č. 1192/2004. 

Koncepcia rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže  

Ktorú schválila vláda SR uznesením č. 576 zo dňa 31.8.2011, jej cieľom bolo vytvárať 

podmienky pre deti a mládež, aby získali pozitívny vzťah k celoživotnej pohybovej aktivi-

te. Navrhovala zvýšenie počtu hodín telesnej a športovej výchovy na základných školách 

a stredných školách a transformáciu časti vzdelávacích poukazov na športové poukazy, 

ktoré sa budú môcť využiť na športovanie v popoľudňajších hodinách aj v športových klu-

boch. Vzhľadom na neuskutočniteľnosť niektorých opatrení a nedostatočné finančné krytie 

na realizáciu niektorých úloh stanovených v tejto koncepcii bola uznesením vlády SR č. 

328/2012 zrušená. (Ministerstvo školstva, © 2013) 

3.4 Šport a Európska únia 

Kompetencia EÚ v oblasti športu je teda formulovaná ako doplnková a koordinačná, pri-

čom spoločné výstupy členských štátov EÚ vo forme záverov, opatrení, či odporúčaní pod-

liehajú formálnemu schvaľovaciemu procesu orgánov EÚ, „bez toho, aby sa harmonizovali 

zákony, iné právne predpisy členských štátov“. Za riadenie, rozvoj a legislatívne zakotve-

nie sektoru športu sú plne zodpovedné  členské štáty. . (Ministerstvo školstva, © 2013) 
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Šport a telesnú aktivitu už EÚ podporuje v rámci iných oblastí politiky (vzdelávanie, mlá-

dež, zdravie, sociálne začlenenie a regionálna politika). Prostredníctvom najnovších pro-

jektov však Komisia pripravuje zavedenie prvého osobitného programu EÚ na financova-

nie športu, ktorý by sa stal súčasťou nového programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prí-

pravu, mládež a šport na roky 2014 – 2020. (Európska únia, © 2013) 

Biela kniha o športe 

Účelom bielej knihy je poskytnúť strategické usmernenie o úlohe športu v EÚ. V bielej 

knihe sa vyzdvihuje spoločenský a hospodársky význam športu. Navrhujú sa konkrétne 

opatrenia v rámci podrobného akčného plánu „Pierre de Coubertin“, ktorý sa zameriava 

predovšetkým na spoločenské a hospodárske aspekty športu ako verejné zdravie, vzdelá-

vanie, sociálne začlenenie, dobrovoľnícka činnosť, vonkajšie vzťahy a financovanie športu. 

(Európska komisia, 2007) 
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4 FINANCOVANIE ŠPORTU 

Financovanie telesnej kultúry je zabezpečované z dvoch zdrojov – z verejných a súkrom-

ných. Každá oblasť zdrojov má svoje ekonomické opodstatnenie, v mnohých prípadoch 

dochýdza k prelínaniu financovania z obcocho zdrojových oblastí, čoasto je v tejto súvis-

losti pripomínané viaczdrojové financovanie športu. (Hobza, Rektořík a kol., 2006, str. 52) 

Pre organizáciu občianskej spoločnosti je typické viaczdorjové financovanie, v ktorom sú 

významným zrodjom podpory a udržateľnosti organizovanej občianskej spoločnosti verej-

né financie. Ide predovšetkým o dotačnú politiku voči organizovaným občianskym spoloč-

nostiam a prostriedky prevedené prostredníctvom Nadačného investičného fondu niekto-

rým nadáciam. Súčasné trendy predstavujú spoluprácu organizovanej občianskej spoloč-

nosti a obchodných společnosti, finančné prostriedky z fondov EU a samofinancovanie 

organizácií vlastnými príjmami. (Skovajsa, 2010, str. 144) 

4.1 Zdroje financovania 

- Štátne zdroje: 

a) rozpočty ministerstiev 

 

- Verejné zdroje na miestnej úrovni: 

a) rozpočty miest, obcí a samosprávnych krajov, 

b) rozpočty spoločností, v ktorých majú podiel mestá, obce a samosprávne kraje. 

 

- Iné verejné zdroje: 

a) zdroje EÚ, 

b) zdroje 2% daní z príjmov fyzických osôb a právnických osôb, 

c) zmluvy o reklamnej činnosti spoločností, v ktorých má štát podiel (napr. Tipos, SPP), 

d) výroba a vysielanie športu vo verejnoprávnych médiách (napr. Rozhlas a televízia Slo-

venska), 

e) výnosy tipovacích súťaží na športové výsledky.  
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- Súkromné zdroje: 

a) dary fyzických osôb a právnických osôb, 

b) zmluvy o reklamnej činnosti, 

c) peňažné a nepeňažné plnenia za služby vykonávané  športovými subjektmi, 

d) výnosy z charitatívnych lotérií, 

e) hodnota práce dobrovoľníkov v športe. 

- Vlastné zdroje: 

a) príjem športujúcej osoby, 

b) príjem zákonného zástupcu športujúcej osoby, 

c) príjem športových organizácií - členské príspevky. (Ministerstvo školstva, © 2013) 

4.1.1 Financovanie športu zo štátnych zdrojov 

Verejné financie je možno charakterizovať ako nástroj verejných politík k realizácii ich 

ciľov. Z tohoto hľadiska plnia verejné financie vo vzťahu k verejným politikám tieto prak-

tické funkcie: 

- alokačnú, 

- redistribučnú, 

- stabilizačnú. 

Finančné vzťahy a operácie, prebiehajúce v rámci veerejných financií, sa zakladajú na 

princípoch nenávratnosti, neekvivalencie a nedobrovolnosti. (Hamerlíková et al., 2010, str. 

18 - 19)  

Keďže u telesnej kultúry obecne prevláda úroveň pozitívnych externalít nad negatívnimi, 

je produkcia produktov a služieb nedostatočná. Preto je táto produkcia podporovaná vo 

forme priamej finančnej podpory z verejných prostriedkov a štátneho rozpočtu.  

Financovanie telesnej kultúry z verejných prostriedkov územných celkov a štátneho roz-

počtu zahrňuje tieto oblasti: 

- dotácie zo štátneho rozpočtu, 

- dotácie z miestnych rozpočtov, 

financovanie školskej telesnej výchovy. (Hobza, Rektořík a kol., 2006, str. 52 - 53) 
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Dotáciu možno poskytnúť na: 

- zabezpečenie športovej reprezentácie, 

- starostlivosť o športové talenty, 

- zabezpečenie organizovania športových súťaží a športových podujatí, 

- zabezpečenie športovania detí, žiakov a študentov, 

- výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry osobitého výz-

namu, 

- vzdelávanie v oblasti športu.  

 

 

(Zdroj: UčPS © 2012) 

 

 

 

Dotácie zo štátneho rozpočtu 

Dotácie sú peňažnými prostriedkami štátneho rozpočtu, štátnych finančných aktivít alebo 

národného fondu poskytované právnickým alebo fyziíckým osobám na stanovený účel. Po 

Obrázok 1 Subjekty podieľajúce sa na financovaní a organizácií športu 
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použití dotácie je organizáciea povinná doložiť prehľad o čerpaní a použití prostriedkov a 

prípadne nepoužité prostriedky vrátit. (Durdová, 2004, str. 35) 

 Štát sa v oblasti športu zameriava najmä na finančnú a koncepčnú činnosť a určuje kompe-

tencie aj pre samosprávu a najmä pre športové hnutie. Štátna správa môýe poskytovať fi-

nančné prostriedky formou dotácií a rozpočtových opatrení. Šport je v pôsobnosti úradu 

vlády, ministersite vnútra, obrany a najmú rezortu školstva, vedy výskumu a športu. (Učps, 

© 2012)  

Tabuľka 1 Alokácia fin. prostriedkov na oblasť športu Ministerstvom školstva 

(Zdroj: Ministerstvo školstva, © 2013) 

4.1.2 Financovanie športu z verejných zdrojov na miestnej úrovni 

Rozpočet kraja 

V krajoch sú zriadené ako orgán zastupiteľstva výbory pre výchovu, vzdelávanie a zamest-

nanosť, v ktorých kompetencii je mimo iné poskytovanie dotácie v oblasti mládeže, telo-

výchovy a športu. 

Rozpočet mesta alebo obce 

Podpora športu obcami existuje vo všetkých vyspelých štátoch sveta. Rôze sú len používa-

né formy podpory. Vo všetkých vyspelých štátoch sveta je povinná školská telovýchova 

vždy financovaná rozpočtami obcí cez rozpočty škôl. 

Rozpočet obce sa pre športové organizácie môže stať významným finančným zdrojom. Aj 

keď je rozpočet obce najbližším a najdostupnejším finančným zdrojom pre športové orga-

nizácie, je treba rešpektovať, že žiaden právny predpis neukladá obc konkrétnu povinnosť 

finančne podporovať rozvoj telovýchovy a športu na svojom území. (Durdová. 2004, str. 

35) 

NÁZOV 
 Suma v EUR za rok 

2011 2012 2013 

Šport na školách a rekreačný šport 

 
512 804 1 249 177,31 1 500 000 

Športová reprezentácia a rozvoj športo-

vých odvetví 
16 034 885 20 473 975,44 17 870 806 

Športovo talentová mládež 

 
7 115 634 6 094 337,06 8 450 000 

Materiálno-technický rozvoj športu (ka-

pitálové výdavky) 
1 079 240 874 220,00 1 000 000 

Koordinácia projektov, prierezové čin-

nosti 
339 979 111 497,19 250 000 

SPOLU 25 082 542 28 803 207 29 070 806 
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4.1.3 Financovanie športu zo súkromných zdrojov 

Sponzoring 

Sponzorstvo predstavuje významný špecifický prostriedok k zabezpečeniu dostatočných 

finančných zdrojov. V tomto smere nečiní výnimku ani telovýchovné, športové a turistické 

organizácie, spolky, kluby. (Čáslavová, 2009, str. 190) 

Športový sponzoring je partnerský vzťah medzi hospodárstvom (firmou, podnikom) na 

jednej strane a športom, pričom dochádza k uspokojovaniu záujmov oboch zúčastnených 

strán. Sponzoring balancuje na pomedzí reklamy a daru a nemožno ho chápať ako právny 

vzťah medzí tým, kto poskytuje príspevok a tým, kto takýto príspevok príjma. V praxi sa 

často stretávame s prípadmi, kedy je sponzoring uplatňovaný pomocou daru. (Durodvá, 

2004, str. 59) 

Formy sponzorovania môžu byť: 

 sponzorovanie jednotlivých športovcov, 

 sponzorovanie športových týmov, 

 sponzorovanie športových akcií, 

 sponzorovanie športových klubov.(Čáslavová, 2009, str. 122 – 124) 

4.1.4 Financovanie športu z vlastných zdrojov organizácií 

Podľa Neshybové (2006) vznikajú vlastné zdroje financovania z vlastnej hospodárskej čin-

nosti. Jedná sa o prostriedky z: 

- prenájmu športových pozemkov, priestorov, náradia a náčinia, 

- poskytovanie výukových hodín súkromným osobám, 

- predajom licencií na doplnkový predaj vovnútri športového areálu apod. 

Pre mnohé organizácie sú dôležitým príjmom z vlastnej hospodársej činnosti členské 

príspevky. Tento zdroj financií je u rady organizácií obvyklý a môže tvoriť výrazné príjmy, 

predovšetkým u malých sunjektov. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 ZÁKLADNÁ GEOGRAFICKO-DEMOGRAFICKÁ 

CHARAKTERISTIKA MESTA TRENČÍN 

Trenčín je prirodezným geografickým centrom stredného Považia. Z hľadiska administra-

tívneho členenia Slovenskej republiky je správnym centrom Trenčianskeho kraja, ktorý 

tvorí 9 okresov: Bánovce nad Bebravaou, Ilava, Myjava, Nové mesto nad Váhom, Parti-

zánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a Trenčín. Vďaka svojej strategickej polohe 

je významným centrom obchodu, hospodárstva, kultúry a športu. Svoje sídla tu majú mno-

hé inštitúcie a spoločnosti. (Mesto Trenčín, © 2009) 

Tabuľka 2 Geografia mesta 

Poloha 
18° 03' východnej ze-

mepisnej dĺžky 

48° 55' severnej zeme-

pisnej šírky 

Nadmorská výška 204 - 210 m.n.m. 

Rozloha mesta 8 199,7 ha 

Hustota osídlenia 720,05 na km
2
 

Počet obyvateľov 55 533 (k 31.12.2011) 

(Zdroj: Mesto Trenčín, © 2009) 

Tabuľka 3 Veková štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia 

Vek Muži Ženy 

0 – 3 roky 791 803 

3 – 6 rokov 778 733 

6 – 15 rokov 1 980 1 931 

15 – 18 rokov 739 681 

18 – 60 rokov 16 967 17 391 

60 – viac rokov 5 310 7 409 

SPOLU 26 565 28 948 

 (Zdroj: Mesto Trenčín, © 2009) 
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6 ANALÝZA  SÚČASNÉHO  STAVU 

Na účely zákona o organizácii a podpore športu  sú športovou infraštruktúrou štadióny, 

športové haly, telocvične, strelnice a iné kryté alebo otvorené športoviská určené na prí-

pravu športovcov a na uskutočňovanie športových súťaží a športových podujatí v jednotli-

vých druhoch športu. Obstarávajú ju štátne orgány, samosprávne kraje a obce, národné 

športové zväzy a športové kluby, ako aj iné osoby. Zdrojom financovania sú rozpočet ve-

rejnej správy, vlastné prostriedky národných športových zväzov a športových klubov a 

vlastné prostriedky iných osôb. (Sportdata, © 2010 – 2013) 

Ústredným orgánom štátnej správy zodpovedným za oblasť športu je Ministerstvo školstva 

Slovenskej republiky, v rámci ktorého Sekcia štátnej starostlivosti o šport zabezpečuje pl-

nenie úloh programového vyhlásenia vlády. Zodpovedá tiež za poskytovanie dotácií špor-

tovým subjektom zo štátneho rozpočtu. Od roku 2002 v súlade s decentralizačnou politi-

kou Slovenska prechádzajú kompetencie na regionálnu a miestnu samosprávu v oblasti 

športu pre všetkých, investícii do športu, školského športu a čiastočne aj v oblasti prípravy 

talentovanej mládeže. Financovanie športu sa realizuje prostredníctvom kapitoly Minister-

stva školstva SR na základe zákona č.288/1997 Z.z. o telesnej kultúre.  

6.1 Šport v Trenčíne 

Športová činnosť v jednotlivých jeho formách, či už na úrovni masového rozvoja telesnej 

výchovy a športu a výkonnostného športu bola v uplynulom období realizovaná v meste 

prostredníctvom:  

- Okresnej rady Slovenskej asociácie športu na školách I.a II.cyklu,  

- Útvarov talentovanej mládeže, t.j. športových tried a školských športových stredísk,  

- Oblastného športového centra a jeho zväzových orgánov,  

- Združenia technických a športových činností,  

- Športových klubov, športových oddielov a telovýchovných jednôt v základných člán-

koch,  

- Iných občianskych združení. (Michalovce, © 2007 – 2012) 

V meste Trenčín je športová infraštruktúra realizovaná prostredníctvom športových klu-

bov, školských športovísk, športových tried, telovýchovných jednôt a iných občianskych 

http://www.sportcenter.sk/encyclopedy/files/Zakon_300_2008.doc
http://www.sportcenter.sk/encyclopedy/?q=content/n%C3%A1rodn%C3%BD-%C5%A1portov%C3%BD-zv%C3%A4z
http://www.sportcenter.sk/encyclopedy/?q=content/n%C3%A1rodn%C3%BD-%C5%A1portov%C3%BD-zv%C3%A4z
http://www.sportcenter.sk/encyclopedy/?q=content/%C5%A0portov%C3%BD-klub
http://www.sportcenter.sk/encyclopedy/?q=content/n%C3%A1rodn%C3%BD-%C5%A1portov%C3%BD-zv%C3%A4z
http://www.sportcenter.sk/encyclopedy/?q=content/%C5%A0portov%C3%BD-klub
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združení. Väčšia časť tejto infraštruktúry sa nachádza v správe mesta, ktorého úlohou je 

zabezpečenie chodu športu a športovísk v meste. 

Športová infrastruktura v meste je tvorená predovšetkým športoviskami a športovými loka-

litami v správe mesta, menšiu časť zastávajú športoviská a športové zariadenia 

v súkromnom vlastníctve. Hlavnou odlišnosťou týchto športovísk je predovšetkým tech-

nický stav a ich vybavenosť, ktorú ponúkajú používateľom. 

Úlohou mesta je vytvárať podmienky na existenciu a rozvoj telesnej kultúry, predovšetkým 

športu pre všetkých, zabezpečuje správu, údržbu a výstavbu športovísk a športových obec-

ných zariadení. 
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6.2 Športová infraštruktúra v oblasti školstva 

Školský šport v meste pozostáva z: 

- šport na základných školách, 

- šport na stredných školách, 

- šport na vysokých školách. 

6.2.1 Šport na základných školách 

6.2.1.1 Športové objekty 

Na území mesta sa nachádza celkom 11 základných škôl, v priestoroch ktorých sa nachá-

dzajú nasledujúce športové objekty:  

Tabuľka 4 Športové objekty v priestoroch ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Z tabuľky 4 vyplýva, že stav športovísk je na väčšine škôl, čo sa týka vybavenosti, dosta-

čujúci pre zabezpečenie výuky telesnej výchovy. Na území mesta sa nachádza len jedna 

základná škola bez telocvične, jedná sa však o školu s najmenším počtom žiakov.Väčšina 

športových objektov, predovšetkým telocvične, by však potrebovali rekonštrukciu, kedže 

sa jedná o objekty vo väčšine prípadoch zastaralé, až staré. Na druhej strane ZŠ L. Novo-

meského disponuje moderným športovým areálom a športovým bazénom, ktorý je spolu 
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Telocvičňa x  x x x x x  x x x 

Posilňovňa x  x  x    x x x 

Futbalové ihrisko x  x   x x   x x 

Hádzanárske ihrisko x  x   x x     

Basketbalové ihrisko x x x x x x x     

Volejbalové ihrisko x x x    x     

Tenisové ihrisko x   x  x     x 

Atletická dráha x x  x x       

Nohejbal x x x         

Viacúčelové otvorené ihrisko x x x x  x  x x x x 
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s areálmi v priestoroch ZŠ Bezručova 66, ZŠ Hodžova 37 a ZŠ Veľkomoravská 12 naviac 

prístupný aj pre verejnosť. 

Tabuľka 5 Návštevnosť športovísk v priestoroch ZŠ 

                          

                             

 

 

 

 

 

 

          

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

6.2.1.2 Športovanie talentovaných detí 

V meste Trenčín sa športové triedy nachádzajú na 4 základných školách a to konkrétne: 

- športové hokejové triedy – ZŠ, Hodžova ul., 5 tried, 

- športové futbalové triedy – ZŠ, Na dolinách, 10 tried, 

- športové karate triedy – ZŠ, Ul. L. Novomeského, 3 triedy, 

- športové triedy so zameraním na gymnastiku a basketbal – ZŠ, Východná ul, 1 trieda. 

Celkovo sa na území mesta nachádza 19 tried so športovým zameraním. Tento počet je pre 

mesto veľkosti Trenčína dostačujúci. 

6.2.1.3 Športové krúžky na školách 

Športové krúžky sú organizované na 10 z 11 trenčianskych základných škôl, kde len na 

základnej škole Potočná 86 neorganizujú športové krúžky z dôvodu neexistencie telocvične 

a slabého športového vybavenia. Celkový počet krúžkov so športovým zameraním na ško-

lách je 60 s celkovým počtom žiakov 1438. Záujem o druhy športov je rôznorodý, na kaž-

dej škole je však najnavštevovanejším krúžkom Florbal s celkovým počtom 295. Najväčší 

počet žiakov navštevujúcich krúžky so športovým zameraním je na ZŠ L. Novomeského, 

čo môže byť zapríčinené najlepšou vybavenosťou pre rôzne druhy športu. 

6.2.1.4 Športové súťaže 

Športové súťaže pre základné školy organizuje predovšetkým pod záštitou Ministerstva 

školstva Slovenská asociácia športu na školách. Je vytvorený systém postavený na jedno-

NÁZOV 
ROK 

2009 2010 2011 2012 

ZŠ Novomeského 11 83845 78528 67978 61761 

ZŠ Bezručova 66 22345 21854 24365 25118 

ZŠ Hodžova 37 27053 21520 25995 32886 

ZŠ Veľkomoravská 37 18293 18069 23578 26657 

SPOLU 151 536 139 971 141 916 146 442 
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rázových turnajoch od najnižších kôl na úrovniach základných škôl končiaci až Majstrov-

stvami Slovenska. Súťaže, ktoré organizuje iný subjekt, sú postavené predovšetkým na 

princípe jednorázového víťazstva bez ďalšieho postupu. (Bbhbú, © 1996 -2013) 

6.2.2 Športovanie na stredných školách 

6.2.2.1 Športové objekty 

Na území mesta sa nachádza celkom 13 stredných a odobrných škôl, ktoré disponujú na-

sledujúcimi športovými objektami: 

Tabuľka 6 Športové objekty v priestoroch SŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Vybavenosť stredoškolských zariadení je vcelku dobrá, postačujúca na výučbu športovej a 

telesnej výchovy ako aj realizáciu voľnočasových aktivít športového charakteru. Vo všet-

kých školách sa nachádza budova telocivčne a na 8 z 13 škôl sa nachádzajú posilňovne.  

Jediným problémom väčšiny škôl je zastaranosť športového náčinia a takisto zastaranosť 

budov telocviční. V tomto smere treba predovšetkým zdôrazniť aktivitu Gymnázia Ľ. Štú-

ra, kde by mala v budúcnosti prebehnúť rekonštrukcia športového areálu. Revitálizácia a 

dostavba areálu gymnázia bude pozostávať z vybudovania objektu telocvične, volejbalo-

vého a viacfunkčného ihriska, basketbalového ihriska a bežeckej dráhy so sektorom skoku 

do diaľky. Športová príprava je na stredných školách v Trenčíne vykonávaná predovšet-

kým prostredníctvom Športového gymnázia. 
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Telocvičňa x x x x x x x x x x x x x 

Posilňovňa x  x  x x  x x x   x 

Plavecký bazén        x   x   

Basketbalové ihrisko    x          

Tenisové ihrisko    x        x x 

Atletická dráha    x          

Viacúčelové otvorené ihrisko x x  x x   x  x x  x 
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Športové gymázium 

Poslaním športovej školy je poskytovať pohybovo mimoriadne nadaným žiakom podmien-

ky pre štúdium a tréning s cieľom doviesť ich perspektívne k štátnej reprezentácii vo vy-

branom druhu športu. Zlúčením školy a školského internátu s jedálňou a vybudovaním 

nového tartanového štadióna v areály školy vznikol školský športový komplex s ideálnym 

zabezpečením pre športovú prípravu, vyučovanie, stravovanie, ubytovanie ako aj sociálne 

potreby žiakov. Okrem tartanového atletického štadióna sú v areály školy aj posilňovne, 

spinningová miestnosť a regeneračná linka. V tesnej blízkosti školy sa využívajú 2 telo-

cvične a plaváreň. Pre športovú prípravu slúži aj lodenica, mestská športová hala, zimný 

štadión a futbalový štadión. (Športové gymnázium, 2013) 

6.3 Športová infraštruktúra na vrcholový a výkonnostný šport 

Športoviská pre vrcholový a výkonnostný šport sú v meste prevádzkované poväčšinou sa-

motným mestom. Udržiavanie športovísk mesta zabezpečuje okrem futbalového štadióna a 

mestskej športovej haly Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.. Svojimi príjmami 

a výdavkami je priamo napojená na rozpočet mesta Trenčín. Hospodári samostatne podľa 

schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určilo mesto Trenčín v rámci svojho roz-

počtu. Organizácia je zriadená na výkon správy a údržby majetku mesta, ktorý slúži verej-

noprospešným záujmom a potrebám mesta. (Mesto Trenčín, © 2009)  

Ide o tieto športové objekty: 

a) Zimný štadión, 

b) futbalový štadión, 

c) krytá plaváreň, 

d) letná plaváreň, 

e) mestská športová hala. 

Zimný štadión Pavla Demitru 

Štadión Pavla Demitru má kapacitu 6 150 miest, z toho miest na sedenie 2 981. Súčasťou 

je aj 13 skyboxov. Otvorený bol 17. januára 1960. (Visittrencin, © 2009) Je domovským 

stánkom hokejového klubu Dukla Trenčín, ktorý má štadión v prenájme od mesta Trenčín. 

Hokejový klub a jeho juniorské a dorastenecké oddiely využívajú štadión na 73,2%. Vo 

večerných hodinách sa využíva na komerčné využitie, prostredníctvom prenájmu iným 

subjektom  Ďalej je zimná plocha využívaná krasokorčuliarskym oddielom Kraso Trenčín 

http://sk.wikipedia.org/wiki/17._janu%C3%A1r
http://sk.wikipedia.org/wiki/1960
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dukla_Tren%C4%8D%C3%ADn
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tren%C4%8D%C3%ADn
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a každý štvrtok je vyhradený čas 1,5 hod. pre verejnosť. Štadión je často centrom prípravy 

slovenskej hokejovej reprezentácie a prípravných zápasov reprezentačného tímu. Podľa 

vedenia hokejového klubu by aréna mala dostať novú tvár, konkrétne nové ozvučenie a 

mala by byť vymenená multimediálna kocka nad hracou plochou. Pribudnúť by mala aj 

dostavba vedľa štadióna. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne rozhodlo 29. novembra 2011 o 

premenovaní Zimného štadióna po tragicky zosnulom Pavlovi Demitrovi z B.O.F. Aréna 

na Zimný štadión Pavla Demitru. 

Futbalový štadión 

Futbalový štadión pozostáva z hlavného štadióna a troch vedľajších štadiónov. Hlavný 

štadión Na Sihoti má kapacitu 4300 miest, z toho 4000 miest na sedenie a 300 na státie. 

Súčasťou sú aj štyri svetelné panely, ktoré umožňujú prevádzku ihriska aj vo večerných 

hodinách. Hlavný štadión je takmer na 90% z celkového počtu využívaný futbalovým klu-

bom AS Trenčín a jeho žiackymi a dorasteneckými oddielmi k realizácii majstrovských 

zápasov a tréningového procesu. Ostatné tri štadióny, FŠ Opatová, FŠ Ozeta a FŠ Trenči-

anske Stankovce využívajú prípravka, žiaci a dorast k tréningovému procesu. AS Trenčín 

ponúka možnosť prenajatia hlavnej plochy na mestskom futbalovom štadióne na Sihoti. 

Hlavný štadión na Sihoti by si však zaslúžil rozsiahlu rekonštrukciu, kedže z dôvodu nedo-

držania bezpečnostných kritérií vyplývajúcich zo zákona, sa kapacita znížila z pôvodných 

18 000 miest na 4 300. V súčasnej dobe sa pripravuje vládny projekt rekonštrukcie štadió-

nov, do ktorej sa zapojí aj ten trenčiansky. Na financovaní zámeru sa budú podieľať futba-

lové kluby maximálne do výšky 10 až 15 percent rozpočtu na daný štadión. Zvyšok fi-

nančných prostriedkov pôjde zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu samosprávy v pomere 

60:40. Zrekonštruované ligové futbalové štadióny bude potom Slovenský futbalový zväz 

na päť až 20 rokov bezodplatne využívať na organizáciu zápasov reprezentačných druž-

stiev SR vo všetkých vekových kategóriách. (Petit Press, © 1997 – 2013) 

Krytá plaváreň  

Krytá plaváreň Trenčín sa nachádza v športovom areály mesta Trenčín. K dispozícii je 

detský bazén a plavecký bazén. Detský bazén má najmenšiu hĺbku 0,6 m, najväčšiu hĺb-

ku 1,2 m a teplotu vody 28°C. Plavecký bazén má dĺžku 25 m, šírku 12 m, najmenšiu hĺb-

ku 1,3 m, najväčšiu hĺbku 1,8 m, teplotu vody 24°C a 8 plaveckých dráh. Nachádza sa tu aj 

oddelené sauny pre ženy a mužov. Plaváreň ponúka službu prenajatia si akéhokoľvek poč-

tu plaveckých dráh z celkového počtu 8 pre firmy, organizácie ale i súkromné osoby. Kaž-

http://sk.wikipedia.org/wiki/Tren%C4%8D%C3%ADn
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Demitra
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11458323&ids=6
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dú stredu od 13:30 do 15:30 je plaváreň venovaná len senierom mesta. (Visittrencin, © 

2009) Priemerná cena vstupného sa v minulom roku pohybovalo okolo 2 EUR na 2 hodi-

ny. Plaváreň je využívaná takmer z 70% verejnosťou, ostatných 30% tvoria prenájmy.  

Mestská športová hala 

Športová hala v Trenčíne ponúka priestory pre halové športy a futbal, hudobné koncerty, 

výstavy, predajné a propagačné akcie, firemné akcie, plesy a prezentácie. Hala má veľku 

telocvičňu (40x20m), kapacita hľadiska je 1400 osôb na sedenie a malú telocvičňu 

(36x18m), bez hľadiska. Kapacita pre kultúrne a športové akcie je 2000 osôb. (F.M.C. – 

System, © 2001 – 2010) 

6.4 Ostatná športová infraštruktúra 

Pod pojmom „ostatná športová infraštruktúra“ sa rozumejú športové objekty, ktoré sú 

z väčšej časti spravované a financované zo súkromných zdrojov a sú určené pre širšiu ve-

rejnosť. 

Hlavné objekty v tejto oblasti sú: 

- M – SPORT, 

- zimný štadión J&T aréna Mariána Gáboríka, 

- tenisový a minigolfový klub Trenčín, 

- lodenica TTS, 

- 7 fitness centier. 

M – SPORT 

Krytá športová hala umožňuje aktívne využitie voľného času, v objekte je možné prevádz-

kovať bedminton, florbal, squash, bowling, tenis, stolný tenis. (Športoviská.sk, © 2006 – 

2013) 

Zimný štadión J&T aréna Mariána Gáboríka 

Štadión je určený najmä pre hokejové nádeje ale aj pre korčuľovanie verejnosti. Ponúka na 

prenájom ľadovú plochu, najmä pre hokejové skupiny, pre firmy i pre školy. Spravova-

teľom je MG RINK spol. s r.o.. (Športoviská.sk, © 2006 – 2013) 
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Tenisový a minigolfový klub Trenčín 

Tenisový a minigolfový areál na trenčianskom ostrove ponúka osem antukových a tri betó-

nové dvorce spolu s udržiavaným minigolfovým ihriskom. Spravuje ho Tenisový klub 

OSTROV Trenčín, ktorý do ďalšieho zveľadenia areálu investoval už takmer 30 tisíc EUR. 

(Športoviská.sk, © 2006 – 2013) 

Lodenica TTS 

Lodenica slúži predovšetkým kanoistickému klubu TTS Trenčín, ale taktiež je tréningo-

vým centrom športového gymnázia. Prevádzkovateľom je  samotný kanoistický klub. 

6.5 Financovanie športu mestom Trenčín 

6.5.1 Bežné výdavky a bežné výdavky na šport 

Tabuľka 7 Bežné výdavky za odbodie 2009 – 2012 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa rozpočtov mesta) 

Z tabuľky je patrné, že v roku 2011 klesli výdavky mesta na minimum. Zapríčinila to pre-

dovšetkým zmena na primátorskom poste, kedy si nový primátor dal za cieľ vyviesť mesto 

zo zadĺženia, čo sa mu nakoniec aj podarilo. To malo za dôsledok rast výdajov mesta 

v roku 2012 na štvorročné maximum. 

Tabuľka 8 Výdavky na šport 

NÁZOV 
ROK 

2009 2010 2011 2012 

Výdavky na šport - bežné 1 458 448 1 136 485 891 752 1 333 993 

Výdavky na šport - kapitálové 958 827 1 614 756 319 758 1 225 822 

SPOLU  2 417 275 2 751 241 1 211 510 2 559 815 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa rozpočtov mesta) 

 

Výdavky na šport mali podobne ako celkové výdavky v roku 2011 minimálny charakter a 

ich hodnota bola takmer polovičná oproti rokom predchádzajúcim, čo priamo súviselo 

s konsolidáciou celkových výdajov.  

NÁZOV 
ROK 

2009 2010 2011 2012 

Bežné výdavky 27 372 409 26 840 607 25 809 345 28 298 974 

Kapitálové výdavky 8 349 549 5 668 547 4 686 989 4 302 055 

SPOLU 35 722 003 32 509 154 30 496 333 32 601 029 
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Výdaje na šport tvorili v rokoch 2009, 2010 a 2012 v priemere 7,7 % na celkových výda-

joch mesta. Kritickým pre oblasť športu sa stal už vyššie spomínaný rok 2011, kedy konso-

lidácia verejného rozpočtu zasiahla tvrdo i výdaje určené na šport a športovú infraštruktúru 

a ich podiel na celkových výdajoch mesta tvoril len 3,97%. V ostatných rokoch bol percen-

tuálny podiel výdajov na šport z celkových výdajov nasledovný - 2009 – 6,77%, 2010 – 

8,46%, 2012 – 7,85%. 

6.5.2 Kategorizácia výdavkov 

Tabuľka 9 Kategorizácia výdavkov na šport 

NÁZOV 
ROK 

2010 2011 2012 

Podpora športových podujatí 7 425 0 0 

Dotácie na šport 58 275 25 000 25 000 

Športová infraštruktúra 2 657 098 1 175 655 2 520 249 

Mobiliár mesta a detské ihriská 28 443 10 845 14 566 

SPOLU 2 751 241 1 211 510 2 559 815 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa rozpočtov mesta) 

Kategória výdavkov v oblasti športu je rozdelená do štyroch skupín:  

a) Podpora športových podujatí, 

b) dotácie mesta na šport, 

c) športová infraštruktúra, 

d) mobiliár mesta a detské ihriská. 

Najväčšiu kategóriu tvorí športová infraštruktúra, ktorá zaberá takmer 97% celkových vý-

dajov určených pre oblasť športu. Z tabuľky 5 je ďalej patrná vyššie spomenutá konsolidá-

cia verejných výdajov predovšetkým v roku 2011, ktorá sa premietla aj do zníženia výda-

jov na šport, predovšetkým v oblasti podpory športových podujatí, kde mesto v rokoch 

2011 a 2012 nepodporilo finančne žiadne zo športových podujatí prebiehajúcich na jeho 

území a v dotácií mesta na šport, kde tieto dotácie klesli cca o 43%. 

6.5.2.1 Športová infraštruktúra 

Výdaje určené na športovú infraštruktúru sa rozdelujú do piatich oddielov: 

- Športová hala, 

- futbalový štadión, 

- zimný štadión, 

- plavárne (letná plaváreň, krytá plaváreň), 
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- mobilná ľadová plocha. 

Tabuľka 10 Výdaje za rok 2010 

NÁZOV 
Typ výdajov 

Bežné výdaje Kapitálové výdaje 

Športová hala 104 530 18 973 

Futbalový štadión 106 493 0 

Zimný štadión 588 425 169 487 

Plavárne 244 547 1 399 758 

Mobilná ľadová plocha 24 855 0 

SPOLU 1 068 850 1 588 218 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa rozpočtov mesta) 

Tabuľka 11 Výdaje za rok 2011 

NÁZOV 
Typ výdajov 

Bežné výdaje Kapitálové výdaje 

Športová hala 60 676 1 016 

Futbalový štadión 129 758 0 

Zimný štadión 277 021 0 

Plavárne 384 215 308 037 

Mobilná ľadová plocha 14 942 0 

SPOLU 866 612 309 053 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa rozpočtov mesta) 

Tabuľka 12 Výdaje za rok 2012 

NÁZOV 
Typ výdajov 

Bežné výdaje Kapitálové výdaje 

Športová hala 82 283 0 

Futbalový štadión 131 832 0 

Zimný štadión 609 620 237 763 

Plavárne 476 318 982 242 

Mobilná ľadová plocha 191 0 

SPOLU 1 300 244 1 220 005 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa rozpočtov mesta) 

 

Nájväčšiu časť bežných výdajov vo všetkých piatich položkách tvoria dotácie na prevádz-

kovú činnosť a poistenie. Prevádzka v prípade športovej haly a futbalového štadióna  za-

bezpečovaná ich používateľmi, t.j. v prípade futbalového štadióna futbalovým klubom AS 

Trenčín a u športovej haly predovšetkým floorbalovým klubom ŠK 1. FBC Trenčín.  U 

zimného štadióna, oboch plavární a mobilnej ľadovej plochy sa prevádzka zabezpečuje 

prostredníctvom Mestského hospodárstva a správ lesov m.r.o. (MHSL m.r.o.).  

V prípade kapitálových výdajov išlo predovšetkým o rekonštrukcie a stavebné práce na 

novej letnej plavárni. V roku 2010 bola vykonaná renovácia palubovky v športovej hale 
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v celkovej hodnote 18 973 EUR, rekonštrukcia fasády za 169 487 EUR u zimného štadióna 

a suma 2 686 727 EUR bola doposiaľ vydaná na výstavbu novej letnej plavárne. Celková 

hodnota výstavby bola 5 400 000 EUR, plaváreň však dosiaľ nie je otvorená, aj napriek 

tomu, že je dostavaná, a to z dôvodu nevybudovania vodných sietí. 

6.6 Názory obyvateľov mesta Trenčín na športovú infraštruktúru 

Názory obyvateľov mesta na súčasný stav športu v meste Trenčín boli získavané prostred-

níctvom elektronického anketového formulára uvedeného na stránkach: ht-

ps://docs.google.com/forms/d/1hr0LQbUUMPzpBMlaOoX0VVM6MgMbHyibws6WhXh

wShE/viewform. Prieskum bol zameraný na samotných obyvateľov mesta. Jeho cieľom 

bolo získanie spätnej väzby na stav športovej infraštruktúry v meste od jednotlivých užíva-

teľov. Prieskum bol založený na báze dobrovoľnosti, realizovaný v máji roku 2013 a cel-

kovo sa ho zúčastnilo 123 ľudí všetkých vekových kategórií. Celý dotazník je uvedený 

v Prílohe 1. 

Charakteristika respondentov 

Prieskumu sa celkovo zúčastnilo 123 občanov mesta, z toho 76 mužov a 47 žien, pretože 

bol z veľkej časti cielený na športovcov – mužov. Veková skladba bola nasledovná: 56 

z dotazovaných z celkového počtu dosahovali vek maximálne 25 rokov. 32 dotazovaných 

dosahovalo vek od 26 do 40 rokov, 29 občanov bolo vo veku od 41 do  60 rokov a  len 6 

dotazovaných dosahovalo vek nad 60 rokov. Nízka účasť občanov nad 60 rokov bola za-

príčinené pravdepodobne nezáujmom starších ľudí o sociálne siete, keďže bol prieskum 

šírený predovšetkým touto cestou. 

Záujem o šport 

Nasledujúce otázky mali za úlohu zistťt, aký je záujem občanov v meste o šport. Týkali sa 

pravidelnosti vykonávania športových aktivít a miesta ich vykonávania. Z celkového počtu 

dotazovaných pravidelne aspoň 2x do týždňa športuje 47 dotazovaných. Ide predovšetkým 

o mužov a ženy vo veku do 25 rokov. Najmenšiu skupinu tvoria nešportujúci občania a to 

len 5% z celkového počtu, ako vidieť na Grafe 1. Išlo predovšetkým o občanov nad 60 

rokov. Táto skutočnosť môže znamenať na strane jednej vysokú popularitu športu v meste, 

na strane druhej však môže byť dôkazom o nie príliš dobrých podmienkach pre seniorsky 

šport. 

https://docs.google.com/forms/d/1hr0LQbUUMPzpBMlaOoX0VVM6MgMbHyibws6WhXhwShE/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1hr0LQbUUMPzpBMlaOoX0VVM6MgMbHyibws6WhXhwShE/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1hr0LQbUUMPzpBMlaOoX0VVM6MgMbHyibws6WhXhwShE/viewform
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Najobľúbenejším miestom vykonávania športových aktivít sa stala príroda a to až u 27% 

dotázaných. Jej obľúbenosť spočíva predovšetkým v cenovej nenáročnosti a dostupnosti. 

Veľmi obľúbenými sú aj viacúčelové ihriská, predovšetkým rekonštruováné ihriská 

v priestoroch základných škôl Novomeského, Bezručova, Hodžova a Veľkomoravská, ke-

dy za rok 2012 navštívilo tieto ihriská celkovo až 146 422 občanov. Najmenej obľúbenými 

sú futbalové a zimné štadióny, čo vyplýva z tažšej dostupnosti a cenovej náročnosti. 

                                          Graf 1 Záujem obyvateľov o šport 

 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Graf 2 Miesto vykonávanie športovej aktivity 

 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Možnosti pre aktívne športovanie 

Nasledujúca trojica otázok sa zaoberala možnosťami pre vykonávanie športovej činnosti, 

ich početnosťou, jako aj stavom športovej infraštruktúry, so zreteľom na technický stav 

športovísk. Na otázku týkajúcu sa možností športovania odpovedalo až 48% opýtaných 

„dobré“, čím prevažuje spoločne s odpoveďou „ veľmi dobré“ pozitívne hodnotenie a to 

s celkovým počtom hlasov až 95, čo tvorí 77% z celkového počtu, čím len 23% občanov 

nie je spokojných s možnosťami aktívneho športovania v meste (viď Graf 3). 

Ďalšia otázka sa týkala hodnotenia úrovne a technického stavu športovísk. Hodnotiaca šká-

lá bola od 1 – veľmi zlá, do 10 – veľmi dobrá. Z celkového počtu odpovedí vyšiel priemer 

7,41 čo znamená taktiež pozitívne hodnotenie. 

Zaujímavé je taktiež zistenie, jako občania hodnotia vývoj možností k športovaniu v roz-

hraní 5 rokov (viď Graf 3), kedy až 71% z dotazovaných má pocit, že zariadení v meste 

pribúda. Otázna je však v tomto smere informovanosť občanov v tejto oblasti, keďže in-

formovanosť v oblasti športovej infraštruktúry je dlhodobo na veľmi slabej úrovni. 

 

 

Graf 3 Možnosti pre športovanie v meste Trenčín 

 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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71% 

23% 

6% 

Zariadení pribúda Zariadení ubúda Je ich rovnako 

Graf 4 Vývoj situácie v oblasti športových zariadení 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

Financovanie športu mestom Trenčín 

Posledné štyri otázky sa týkali predovšetkým finančného vzťahu mesta Trenčín k športu, 

resp. k športovej infraštruktúre. Prvá otázka sa týkala správy a prevádzky športovísk 

v meste, kedy 56% z dotázaných je názoru, že prevádzku športovísk by malo zabezpečovať 

mesto a 44% je názoru, že nie. Týka sa to predovšetkým športovísk pre vrcholový šport, 

ktorých prevádzku v súčasnosti zabezpečuje mesto predovšetkým prostredníctvom finanč-

ných príspevkov na prevádzku, ktoré dosahovali v roku 2012 sumy od 82 000 EUR až po  

475 523 EUR.   

Nasledujúca otázka znela „Aká je podľa Vás podpora športu mestom?“. Hodnotiaca škála 

bola od 1 – veľmi zlá až po 10 – veľmi dobrá. Priemerné hodnotenie bolo 4,4, čo môžme 

označiť jako negatívne hodnotenie. Otázna je však aj tu celková informovanosť responden-

tov o situácii v tejto oblasti. 

V poslednej otázke sa mali respondenti vyjadriť, čo im v meste v oblasti športovej in-

fraštruktúry chýba. Väčšine z dotazovaných chýbajú v meste cyklochodníky a korčuliarske 

chodníky. Taktiež veľká skupina občanov postrádala v minulom roku na Štúrovom námestí 
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mobilnú ľadovú plochu, ktorá nebola z dôvodu šetrenia spojazdnená. Ďalej by ľudia poža-

dovali dobudovanie a sprístupnenie väčšiny školských viacúčelových ihrísk a golfové 

ihrisko.  
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7 SWOT ANALÝZA 

SWOT  ANALÝZA   

Silné stránky  Slabé stránky 

 

 existujúci velký počet športovísk 

 veľký počet športových klubov 

 vrcolový šport na vysokej úrovni 

 grantové projekty a programy 

 dobudovávanie a starostlivosť o športoviská 

 vzdelávacie poukazy pre športové krúžky v škole 

 sociálny dopad v podobe prevencie kriminality a 

inej protispoločenskej činnosti 

 podpora športujúcej mládeže zo slabších 

sociálnych skupín 

 aktívna činnosť reprezentačných klubov 

 činnosť Slovenskej asociácie športu na školách 

 dotácie mesta na šport a športovú činnosť 

 využívanie novovybudovaných športovísk v 

priestoroch základnych škôl verejnosťou 

 dobré podmienky pre rozvoj športovo talentovanej 

mládeže v podobe športového gymnázia 

 rozvinutý rekreačný šport 

 

 

 

 

 nízke dotácie pre športové kluby zo strany 

mesta 

 nedostatočné financovanie športových klubov 

zo strany súkromných investorov 

 nedostatočná informovanosť a propagácia 

športových zariadení a športových akcií 

 zlá komunikácia medzi športovými klubmi a 

medzi mestom 

 nedostatočná motivácia študentov na školách k 

športu učiteľmi telesnej výchovy 

 zlý technický stav športovej infraštruktúry pre 

vrcholový šport (hlavne futbalový a zimný 

štadión) 

 zastaralosť športovísk v priestoroch škôl 

 zlé možnosti aktívnej rekreácie pri vode 

(nefunkčná nová letná plaváreň) 

 málo šporových podujatí pre seniorov a 

zdravotne znevýchodnených a sociálne 

slabších občanov 

 neexistujúce cyklochodníky v meste 

 nespracovaná koncepcia rozvoju športu 

 

 

 

Tabuľka 13 SWOT Analýta – silné a slabé stránky 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Tabuľka 14 SWOT Analýta – príležitosti a hrozby   

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Príležitosti   Hrozby 

 

 veľmi dobré podmienky na rozvoj športového 

talentu študentov základných, stredných škôl a 

školských zariadení 

 zapojenie sa do projektu „Otvorená škola – 

oblasť športu“, který prebieha v rámci výziev 

Ministerstva školstva 

 zvýšenie počtu ihrísk pri základných školách 

využívaných verejnosťou 

 zlepšiť medzinárodnú a cezhraničnú 

spolupráca 

 vhodné podmienky pre vybudovanie 

cyklochodníkov v meste a jeho zosieťovanie 

 rekonštrukcia športovísk a ich zatraktívnenie 

verejnosti 

 vytvorenie dokumentu “Koncepcia rozvoju 

športu v meste Trenčín” a napĺňanie jeho 

cieľov 

 vhodné terénne podmienky na rozvoj 

rekreačného športu 

 vytvoriť projekt v spolupráci s telesne 

postihnutými na zriadenie útvarov pre telesne 

postihnutých športovcov 

 zvýšenie dotácií pre športové kluby od mesta 

 rekonštrukcia športovísk pre vrcholový šport 

 zvyšovanie propagácie športu prostredníctvom 

médií 

 prispôsobovanie sa zmenám trendov v oblasti 

športu 

 spolupráca sa krajom na zlepšenie situácie na 

stredných a vysokých školách v meste 

 

 

 

 neustále sa meniace trendy v oblasti športu 

 meniaci sa demografický vývoj 

 zvyšujúce sa individuálne nákladoy na 

športové aktivity občanov 

 klesajúci trend počtu vrcholových športovcov 

 klesajúci záujem študentov a školských 

zariadení o športové súťatže 

 nezáujem společnosti o športové aktivity 

 nezáujem vyučujúcich telesnej výchovy o 

výučbu športových krúžkov z dôvodu slabej 

finančnej zainteresovanosti 

 znižovanie dotácií mestom do oblasti športu a 

športovej infrastruktury 

 zastarávanie športovísk a nestarostlivosť o ne 

 zánik športovísk pre vrcholový šport v meste 

Trenčín v dôsledku ich zlého technického 

stavu 

 zvyšujúca sa zadĺženosť športových klubov 

 nedostatočný záujem súkromných sponzorov 

o šport  

 neprofesionalita prerozdeľovania finančných 

prostriedkov 

 chýbajúce poznatky o technickom stave 

jednotlivých športovísk v Trenčíne 

 starnutie populácie a odchod mladších 

ročníkov z mesta 

 zníženie rozpočtu štrukturálnych fondov EU 

v oblasti športu v období 2014-2020 
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7.1 Rozbor swot analýzy 

V swot analýze som sa venoval rozboru silných a slabých stránok športovej infrastruktury 

a taktiež športu ako takého, ktorý priamo súvisí so stavom celkovej športovej infraštruktú-

ry v meste, ako aj príležitostiam a hrozbám, ktoré v tejto oblasti môžu nastať. 

Silné stránky 

Silnou stránkou v meste Trenčín v oblasti športovej infraštruktúry a športu je predovšet-

kým existencia športovísk pre vrcholový šport – futbalový štadión, zimný štadión, športová 

hala, krytá plaváreň a lodenica, kde vykonávajú svoju činnosť kluby známe na celom Slo-

vensku. Šport je v meste veľmi populárny, s čím súvisí aj velké množstvo športovísk a 

športových zariadení pre veřejnost. Silnou stránkou je taktiež existencia štyroch 

moderných multifunkčných ihrísk v priestoroch základných škôl otovrených pre verejnosť. 

Magistrát mesta si popularitu a dôležitosť športu uvedomuje, investuje preto do oblasti 

športu vyššie finančné prostriedky v porovnaní s inými slovenskými mestami podobnej 

veľkosti.  

Slabé stránky 

Jednou z najslabších stránok v oblasti športovej infraštruktúry je zastaralosť objektov pre 

vrcholový šport. Predovšetkým futbalový štadión a zimný štadión sú v stave, kedy by 

potrebovali rozsiahlu rekonštrukciu. Spravovateľom týchto objektov je mesto, ktoré však 

v minulých rokoch predovšetkým kvôli konsolidácií rozpočtu v roku 2011 nedokázalo 

uvoľniť dodatočné finančné prostriedky do oblasti športu. Mesto taktiež nemá 

vypracovanú koncepciu rozvoja športu, čo tiež prispieva k nekoordinovanému a 

nesystematickému rozvoju športu. Slabou stránkou je taktiež neprevádzkovanie už 

postavenej novej letnej plavárne z dôvodu nevybudovania sietí, čím zostáva bez vody. 

Hrozí, že Trenčín nakoniec zostane bez letnej plavárne, keďže stará letná plaváreň bude 

zbúraná z dôvodu výstavby železničnej rýchlotrate. 

Príležitosti 

Šport má v meste Trenčín dlhoročnú tradíciu. Veľkou príležitosťou preň môže byť rozvoj 

školstva zameraného na šport (dnes sa tu nachádza športové gymnázium), následne rozší-

renie povedomia o športe a s tým súvisiaci rozvoj a modernizácia športovej infraštruktúry. 

Taktiež vytvorením dokumentu „Koncepcia rozvoju športu“ by mesto dokázalo definovať 

problémy a ciele, čím by sa urýchlil rozvoj v tejto oblasti. Vybudovanie cyklochodníkov 
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z mestskej časti Juh do centra a následné zosieťovanie celého mesta by uľahčilo nie len 

dopravu, ale taktiež by sa tým rozšírila propagácia športu. 

Hrozby 

Hlavnou hrozbou pre šport v súčasnosti sú financie. Či už sa jedná o financovanie a pre-

vádzku športovísk a športových klubov, alebo o náklady na šport z pohľadu jednotlivca, 

majú finančné prostriedky neustále rastúci charakter, čo môže spôsobovať nezáujem ľudí 

o športové aktivity a tým zhoršovanie sa prostredia pre športovú činnosť. Veľkou hrozbou 

je taktiež možnosť klesajúcich príjmov mesta Trenčín, čím by automaticky nastalo znížo-

vanie výdajov do oblasti športu, ktoré nepatrí do oblasti potrebných výdajov, ale skôr do 

oblasti výdajov doplnkových. 
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8 NÁVRHY ZLEPŠENIA ŠPORTU A ŠPORTOVEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY 

Pri vytváraní konkrétnych návrhov zameraných na zlepšenie situácie v oblasti športu a 

športovej infraštruktúry v meste Trenčín bolo treba prihliadať na výsledky predchádzajú-

cich zistení získané predovšetkým z analýzy súčasného stavu v tejto oblasti, z dotazníko-

vého šetrenia. Tieto výsledky boli následne prostredníctvom swot analýzy rozdelnené na 

silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby. Vo vytváraní konkrétnych návrhov je potreba sa 

zameriavať predovšetkým na odstránenie slabých stránok a elimináciu hrozieb, čím sa vy-

tvára priestor  pre využívanie príležitostí a zachovávanie silných stránok v tejto oblasti. 

Návrhová časť je rozdelená do 4 priorít: 

- Materiálno-technické zabezpečenie – týka sa správy, údržby a novovýstavby špor-

tovej infraštruktúry v meste, 

- systém financovania – táto oblasť sa zaoberá zlepšením spôsobu financovania špor-

tu a športových aktivít, zlepšením hospodárnosti a efektívnosti vynakladania fi-

nančných prostriedkov, 

- propagácia športu – vytvorenie informačného systému v oblasti športu a telový-

chovy jako východisko pre efektívnu propagáciu danej oblasti, 

- podmienky pre šport na školách, vrcholových šport, šport pre všetkých – vytváranie 

a udržovanie podmienok pre vykonávanie športových aktivít 

 

8.1 Materiálno technické zabezpečenie 

Novovýstavba športovej infraštruktúry 

- vytipovanie vhodných lokalít pre novovýstavbu športovísk 

- vybudovanie golfového ihriska na brehu rieky Váh na voľnom pozemku o rozlohe 

5 ha 

- vybudovanie cyklochodníka v zeleni cez ulicu Sohblahovská z mestskej časti Juh 

smerujúceho priamo do centra mesta a následne presieťovanie celého mesta pro-

stredníctvom cyklochodníkov 

- vybudovanie jednoduchých bežeckých tratí v oblasti lesopark Brezina – Strážovské 

vrchy 

- vybudovanie multifunkčného ihriska v každej z mestských častiach Sever a Západ 
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- vybudovať veľkého futbalové ihrisko s umelou trávnou a min. 1 krytou tribúnou na 

sídlisku Juh 

Obrázok 2 Návrh miesta pre golfové ihrisko 

 
  (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa mapy.sk) 

 

Modernizácia a údržba športovej infraštruktúry 

- modernizovať športové areály v priestoroch základných škôl a sprístupniť ich širo-

kej verejnosti v určenom čase 

- rekonštruovať telocvične základných škôl a doplniť vybavenie 

- celorekonštrukcia a modernizácia futbalového štadióna na Sihoti, predovšetkým 

priestorov pre divákov, ktoré sú v dezolátnom stave, vytvorením nových tribún – 

krytých i nekrytých 

- celorekonštrukcia zimného štadióna – výmena chladiaceho zariadenia, mantinelov, 

šatní, vonkajšieho opláštenia 

- výmena vonkajšieho opláštenia športovej haly 

- skvalitniť prístup k športoviskám tažko zdravotne postihnutým občanom 

8.2 Systém financovania 

- zefektívnenie viaczdrojového systému financovania športu, keďže doteraz mesto 

prispieva väčšinovým podielom na chod športu 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 52 

 

- maximálne využitie štrukturálnych fondov EU v programovom období 2014 – 

2020, v ktorom sa však rozpočet pre oblasť športu nepriamo cez oblasť výdajov na 

komunálnu a krajskú infraštruktúru znižuje 

- stanoviť minimálny percentuálny podiel určený z celkových výdavkov mesta do 

oblasti športu na úrovni 5% 

- zefektívniť prideľovanie dotácií pre športové kluby novelizáciu VZN, predovšet-

kým v oblasti kvalitatívnych kritérií posudzovaných žiadateľov  

- vytvoriť systém kontroly zameraný na účelovosť prideľovaných finančných pro-

striedkov mestom z mestského rozpočtu 

- lepšie využívanie možnosti financovania športových klubov prostredníctvom dob-

rovoľného príspevku 2% z daní 

8.3 Propagácia športu  

- vytvorenie Mestskéh informačného systému v oblasti športu a telovýchovy, ktorého 

hlavnou úlohou bude monitorovanie telesnej kultúry a športových aktivít v meste, 

vyhodnocovanie a predávanie informácií širšej skupine obyvateľstva a tým prehl-

bovať ich záujem o danú problematiku 

- zlepšiť spoluprácu klubov s printovými médiami, lokálnou televíziou, sprístupniť 

im bezplatnú reklamu na internetových stránkach mEsta 

- poskytnúť klubom plochy na frekventovaných miestach k propagácií ich činnosti 

- verejné vyhlasovanie najlepších športovcov mesta za rok 

8.4 Podmienky pre šport na školách, vrcholových šport, šport pre všet-

kých 

- vytvorenie dokumentu „Koncepcia rozvoja športu v meste Trenčín“ 

- spolupráca mesta a súkromného sektoru v oblasti telovýchovy a športu 

- otvoriť ihriská v priestoroch základných škôl pre širokú verejnosť 

- zapájanie sa mesta do organizovania rôznych športových podujatí pre verejnosť 

- podporovať zakladanie športových klubov na základných, stredných i vysokých 

školách 

- podporovať vzájomnú spoluprácu medzi mestom, športovými klubmi a trénermi v 

starostlivosti o športovo talentovú mládež 
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ZÁVER 

Šport zastáva v spoločnosti a kultúre silnú pozíciu. Zabraňuje tvorbe civilizačných chorôb, 

predovšetkým obezite, vytvára už u malých jedincov návyky pre spokojný a zdravý život. 

Pôsobí priaznivo taktiež v sociálnej oblasti, kde dokáže veľmi výrazným spôsobom elimi-

novať patologické javy, ako sú užívanie drog a rôzna iná kriminalita. Avšak, je len na ľu-

ďoch, akú dôležitosť športu prikladajú a ako sa dokážu spolupodieľať na jeho rozvoji. 

Dôležitým aspektom je v tomto prípade mesto, ktorého úlohou je pre svojich občanov za-

bezpečiť sociálno-ekonomické služby, ktoré dokážu naplno uspokojiť ich potreby. Medzi 

týmito službami by mal hrať šport neustále rastúcu rolu, keďže jeho pozícia je v šúčasnosti 

len doplnková a mestá a ani EÚ mu nevenujú patričnú pozornosť. Cielom bakalárskej prá-

ce, okrem predstavenia teoretického základu fungovania športu vo vzťahu k štátu a kon-

krétnemu mestu, bolo vytvoriť analýzu súčasných podmienok v danej oblasti. 

Šport má v meste Trenčín dlhoročnú tradíciu. Veľkým nedostatkom  je však neexistencia 

strategického dokumentu, prostredníctvom ktorého by sa zefektívnilo hlavne prerozdeľo-

vanie finančných prostriedkov do oblastí, ktoré to najviac potrebujú odobratím výdajov z 

oblastí, ktoré majú príjmov nadbytok. Takisto by sa dokázali určiť a eliminovať slabé 

stránky a hrozby a lepšie zužitkovávať existujúce možnosti a silné stránky. Predovšetkým 

by sa malo zvyšovať povedomie o vrcholovom športe u mladých ľudí prostredníctvom 

zvýšenia počtu tried pre športovo nadané deti, ako aj vytvorením min. ešte jednej strednej 

školy so športovým zameraním. V prvom rade by sa však malo pristúpiť k modernizácií 

infraštruktúry pre vrcholový šport.. Pozitívom v tomto smere je zapojenie sa futbalového 

klubu AS Trenčín do celorepublikového projektu rekonštrukcie štadiónov, kedy štát vyna-

loží každoročne 4,5 mil. EUR v rokoch 2013 – 2022 ako dotáciu na rekonštrukciu štadió-

nov.  

Financovanie športu mestom je dostatočné, nie však efektívne. Mesto pravidelne poskytuje 

dotácie športovým klubom na reprezentáciu i správu a oproti iným mestám poskytuje 

v priemere 7% z celorozpočtových výdavkov do položky šport, z ktorých však väčšina 

plynie na financovanie zimného štadióna, plavárne a futbalového štadióna. Hocikedy sa 

tiež môže zopakovať situácia z roku 2011, kedy nastala konsolidácia výdavkov mesta, kto-

rá silno zasiahla aj položku šport – výdaje sa znížili z priemerných 7% na necelé 4%. Mes-

to by malo preto jasne vytýčiť svoju pozíciu v tejto oblasti a zaručiť sa, že výdaje na šporť 

neklesnú pod 5% z celkových výdajov. 
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Občania sú s fungovaním športovej infraštruktúry a so športovými aktivitami spokojný, 

mesto im poskytuje dostatok príležitostí na sebarealizáciu. Chýba však dostatočná komu-

nikácia medzi občanom a športovými klubmi. V tomto smere zaostáva aj komunikácia 

medzi klubmi a mestom ako i komunikácia medzi klubmi navzájom. Toto je však globálny 

jav, ktorý sa netýka len mesta Trenčín. Tým, že v meste pôsobí veľký počet športových 

klubov, možno vytvoriť informačný portál o športovej činnosti všetkých týchto klubov, 

prostredníctvom ktorého by sa zjednodušila komunikácia medzi jednotlivými subjektmi 

v danej sfére a tým by sa zlepšila i propagácia a popularita športu medzi občanmi.  

Šport sa neustále vyvýja, pôsobia naň výrazne i spoločenské trendy. Mesto i športové klu-

by by mali preto zaujať pružnejšie stanovisko v reakcií na jednotlivé trendy a neustále sa 

vyvýjať. Možností a príležitostí, nie len pre mesto Trenčín, je v oblasti rozvoja športu a 

športovej infraštruktúry stále mnoho. Odvetvie športu nepriamo zabezpečuje rozvoj regió-

nu budovaním a modernizáciu infraštruktúry, čím priaznivo pôsobí na cestovný ruch. Tak-

to môžu napr. neustále vznikať nové pracovné miesta a príležitosti zahraničných spoluprác 

a zahraničných investorov. 
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