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Šport a pohyb nás robí zdravšími a šťastnejšími
I. Úvod
Pohybová aktivita je základná biologická potreba človeka. Šport a pohyb sú neoddeliteľnou
súčasťou životného štýlu moderného človeka. Šport na výkonnostnej alebo rekreačnej úrovni
významným spôsobom rozvíja osobnosť, ovplyvňuje jej zdravý vývoj, vedie k vytváraniu
fyzickej zdatnosti, výkonnosti a duševnej pohody. Súčasný šport predstavuje prostriedok
rozvoja spoločnosti, upevňuje zdravie človeka, je prostriedkom boja proti rasizmu, drogám
a intolerancii, zvyšuje národné povedomie a vlastenectvo, propaguje región, je prostriedkom
trávenia voľného času a tiež dynamicky sa rozvíjajúcim ekonomickým odvetím. Je nástrojom
na zmysluplne trávenie voľného času ľuďom vo všetkých vekových kategóriách a je vo
verejnom záujme mesta, aby športu a jeho podmienkam venovalo mimoriadnu
pozornosť.
Hlavným cieľom koncepcie je zmapovať a zanalyzovať súčasnú situáciu v oblasti
športu, poukázať na aktuálny stav úrovne športu pre všetkých, športu na školách, v športových
kluboch, zmapovať reálny stav športovej infraštruktúry. Na základe zistených skutočností sú v
strategickej časti nastavené základné priority a opatrenia na zlepšenie podmienok v oblasti
športu a telovýchovy, v súlade s aktuálnymi podmienkami samosprávy, potrebami občanov
a seneckých športových klubov, pri rešpektovaní dokumentov vyššej úrovne.
Hlavnými dokumentami vyššej úrovne, ktoré stanovujú povinnosti jednotlivých inštitúcií
v oblasti športu a telesnej výchovy sú:
✓ Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
✓ Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020, ktorá bola
schválená uznesením vlády SR č. 726 z 19. decembra 2012;
✓ Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského
samosprávneho kraja
V súlade s § 64 Zákona o športe „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;
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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Koncepcia rozvoja športu a športovej infraštruktúry mesta Senec na roky 2021 – 2025
(ďalej len „Koncepcia športu“) je strednodobý strategický koncepčný dokument mesta
spracovaný v súlade s § 4 ods. 3 písm. j zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Spracovanie Koncepcie športu vychádzalo tiež zo stanovených priorít Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Senec na roky 2019 – 2028 (ďalej len PHSR), predovšetkým
z Akčného plánu PHSR.
Obsahovo je koncepcia rozdelená do dvoch častí na analytickú a strategickú časť. Analytická
časť sumarizuje a analyzuje súčasné podmienky športu a telesnej výchovy na území mesta.
V jej závere je spracovaná SWOT analýza.
Strategická časť nastavuje víziu rozvoja športu Mesta Senec, stanovuje ciele, opatrenia
i termíny na jej dosiahnutie. Vymedzuje smerovanie podpory školského športu, športovo
talentovanej mládeže, inštitucionálneho a neinštitucionálneho športu a súčasne sa zameriava na
rozvoj a skvalitnenie športovej infraštruktúry.
1. Definícia základných pojmov
✓ Telesná kultúra je súčasť kultúry človeka a spoločnosti, ktorá zahŕňa všetky činnosti,
prostriedky, podmienky a výsledky podieľajúcej sa na cieľavedomom zdokonaľovaní
človeka. Prispieva k jeho všestrannej výchove a harmonickému vývinu, upevneniu
fyzického a psychického zdravia a k dosiahnutiu čo najdokonalejších pohybových prejavov
a správania sa. Je významným prostriedkom oddychu, zábavy, aktívneho, účelného
a radostného využívania voľného času.
✓ Šport je ritualizovaná forma fyzickej aktivity, alebo zručnosti, ktorej účelom je snaha
rekreovať sa pre súťaženie, pre vlastné potešenie, pre dosiahnutie dokonalosti, pre rozvoj
zručnosti alebo pre akúkoľvek kombináciu týchto cieľov.
✓ Šport pre všetkých je rekreačná aktivita uskutočňovaná všetkými vekovými kategóriami,
rôznymi formami telesných cvičení a ďalšími záujmovými pohybovými činnosťami, ktorá
prispieva k zlepšeniu zdravia, k zvýšeniu telesnej zdatnosti a regenerácii telesných
a duševných síl človeka.
✓ Výkonnostný, vrcholový šport sú športové činnosti vymedzené pravidlami, osvojené v
tréningovom procese, uskutočňované na vrcholných národných a medzinárodných
súťažiach a podujatiach, s ambíciou dosahovať maximálny športový výkon.
✓ Talentovaný športovec - je športovec do 23 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň
talentu, športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do zoznamu
talentovaných športovcov (Zákon o športe ods 5 §4).
✓ Športová infraštruktúra - športovou infraštruktúrou sa v zmysle § 3, písm. o) Zákona č.
440/2015 Z. z. o športe sa rozumie štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné
kryté alebo otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu, určené na prípravu
športovcov a na uskutočňovanie športových súťaží a športových podujatí v jednotlivých
druhoch športu.
✓ Športová infraštruktúra v majetku obce – športovou infraštruktúrou v majetku obce sa
rozumie štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté alebo otvorené
športové zariadenie určené na vykonávanie športu v majetku obce v zmysle § 6 Zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obce.
✓ Správa majetku obce (vrátane športovej infraštruktúry) – sa v zmysle § 6 ods 1. Zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obce platí že: Obec hospodári so svojim majetkom samostatne
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✓
✓

✓
✓

alebo prostredníctvom správcu majetku obce (ďalej len správca), ktorým je jej rozpočtová
organizácia alebo príspevková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu.
Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia – v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách je typickou právnickou osobou s vlastnou právnou
subjektivitou, ktorá je napojená na majetok obce.
Športový klub – sa považuje za športovú organizáciu v zmysle § 8 Zákona č. 440/2015 Z.
z. o športe, ktorá sa povinne zapisuje do registra právnických osôb v športe v IS športu
vedenom na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu. Športová organizácia vedie
zdrojovú evidenciu osôb s príslušnosťou k národnému športovému zväzu, resp. k národnej
športovej organizácii.
Aktívny športový klub – športový klub, ktorý vykonáva svoju činnosť v zmysle Zákona
o športe a aktívne informuje o činnosti, aktivitách a podujatiach, spolupracuje s Mestom
Senec a poskytuje informácie do databázy športových klubov Mesta Senec.
Využívanie športovej infraštruktúry – obec v zmysle § 64 Zákona č. 440/2015 Z. z.
o športe písm. c) a písm. e)

II. Analytická časť
Rovnako ako všetky oblasti verejného života, tak aj šport v meste Senec má svoju históriu,
tradície a vývoj. Vznik seneckého športu možno datovať od 1.mája 1919, kedy vznikol Senecký
atletický klub známy pod skratkou SZAC (Szenci Atletikai Club) – a v rámci neho ako prvý
vznikol stolnotenisový oddiel a za ním nasledoval futbal. Vývoj športu ovplyvňovali rôzne
demografické, sociologické, ekonomické i politické faktory. Aktuálny stav výrazne ovplyvnila
a stále ovplyvňuje výborná poloha mesta v rámci bratislavského kraja a k nemu priľahlého
trnavského kraja. Diaľnica D1 umožňuje rýchle spojenie do Bratislavy a Trnavy a tým sa
zvyšuje dostupnosť pracovných príležitostí. Mesto Senec a Slnečné jazerá majú výbornú
polohu aj v rámci možnosti rekreácie a aktívneho využívania voľného času a v neposlednom
rade sa mesto radí aj k jednej z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich lokalít pre bývanie
v satelitnom okruhu hlavného mesta. Vyššie spomínané faktory ovplyvňujú zmenu vekovej
štruktúry obyvateľstva, ktorá s prílevom mladých ľudí a mladých rodín znižuje priemerný vek
obyvateľstva Senca. V súčasnosti sa priemerný vek obyvateľstva pohybuje okolo 34 rokov.
V nadväznosti na uvedené sa mení aj celkový pohľad na stratégiu rozvoja mesta, na potreby
jeho obyvateľov, ich život v meste vrátane možností rozvoja športu, voľnočasových
pohybových aktivít ako aj športovej infraštruktúry.
Analýza súčasného stavu
Obsahom tejto časti je analýza a zistenie súčasných podmienok športu na školách, zmapovanie
inštitucionalizovaného športu, t.j. organizovaných seneckých športových klubov,
telovýchovných jednôt a občianskych združení zameraných na šport, ich fungovanie a
výkonnostná úroveň. Analýza je zameraná aj na neorganizovaný, neinštitucionalizovaný šport,
t.j. šport pre všetkých, ktorý tvorí významnú súčasť spoločenského života. Súčasťou analýzy
je tiež aktuálny stav športovej infraštruktúry v meste, organizovanie športových podujatí a akcií
pre širokú verejnosť, ale tiež vyhodnotenie dotazníkov športových klubov a dotazníkov pre
verejnosť.
Na základe zistených skutočností bola vypracovaná SWOT analýza pre objektívne
spracovanie akčného plánu a nastavenie priorít na obdobie do roku 2025 v rozvoji športu
a telesnej kultúry mesta Senec.
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1. Šport na školách
Povinná školská telesná výchova má výchovný význam, je základom osvojenia si pohybových
schopností, zručností, návykov, ale hlavne v období rozvoja osobnosti dieťaťa formuje jeho
vzťah k zdravotnému životnému štýlu a pozitívnemu vzťahu k celoživotnej pohybovej aktivite.
Záujmová činnosť na školách rozvíja záujmy dieťaťa v oblasti športu a kompenzuje duševné
zaťaženie detí a mládeže po vyučovaní.
Mesto Senec je zriaďovateľom šiestich materských škôl, štyroch základných škôl, a základnej
umeleckej školy. Na území mesta pôsobí šesť súkromných materských škôl, jedna súkromná
základná škola, spojená špeciálna škola, ktorej zriaďovateľ je Okresný úrad Bratislava a do
zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja patria Gymnázium Antona
Bernoláka Senec, Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Senec a Spojená škola
s VJM, Senec.
Analýza športu na školách je zameraná na rozsah pohybových, športových aktivít na školách,
možnosti športovania, ponuku športových aktivít, stav športovej infraštruktúry a vybavenia
zariadení, sleduje spoluprácu škôl s mestom a so športovými organizáciami v meste,
spoluprácu s verejnosťou pri podpore rekreačného športu a využitia športovísk v správe školy
v záujme verejnosti.

1.1. Materské školy
Mesto Senec je zriaďovateľom 6 materských škôl (počet detí k 15.9.2019)
- MŠ Kollárová – 240
- MŠ Fándlyho - 127
- MŠ Kysucká - 175
- MŠ Košická - 110
- MŠ Slnečné jazerá - 86
- MŠ s VJM Ovoda - 82
Okrem materských škôl, ktoré pôsobia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, pôsobí na
území mesta aj 6 súkromných materských škôl. Ich činnosť podporuje aj Mesto Senec
v zmysle VZN č. 5/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec.
Súkromné materské školy (počet detí k 15.9.2019):
- Benjamín – 42
- Foresta Kids – 35
- Superškôlka sv. Martin – 35
- Detský Sen - 34
- Prima Kids - 17
- Usilovné včeličky - 13
1.1.1. Vzdelávací proces a pravidelné voľno-časové aktivity
Telesná, či pohybová výchova je u detí rozvíjaná už od predškolského veku v materských
školách. V školských vzdelávacích programoch materských škôl, sú definované ciele
zamerané na podporu telesného rozvoja a zdravia dieťaťa, utváranie pozitívneho postoja
k svojmu zdraviu a zdraviu iných, rozvíjanie fyzických schopností detí so zameraním na
pohybové a manuálne zručnosti a pohybovú kultúru. Počet hodín venovaný pohybovej,
7

Koncepcia rozvoja športu a športovej infraštruktúry
mesta Senec na roky 2021 – 2025
športovej príprave a telesnej výchove považuje pedagogický zbor materských škôl za
postačujúci. Materské školy realizujú v rámci vzdelávacieho procesu dopravnú výchovu
a to zväčša na vlastných dopravných ihriskách, resp. vycestujú na dopravné ihrisko do
Trnavy, resp. Bratislavy. Niektoré materské školy organizujú pre svoje najstaršie deti školy
v prírode. Vzdelávací proces zameraný na pohyb, šport, telesnú výchovu je v materských
školách obohatený pravidelnými športovými voľnočasovými aktivitami. Ide hlavne o:
- kurzy plávania – Swimaréna, Transpetrol, Doas Senec, resp. X-Bionic Šamorín
- kurzy korčuľovania – ZS Ružinov, Ľadová aréna Pezinok
- kurzy lyžovania – Zochova chata Pezinok
Pravidelné športové voľnočasové aktivity podľa jednotlivých materských škôl:

Materská škola

Počet detí

MŠ Kollárová

240

MŠ Kysucká

175

MŠ Fándlyho

127

Aktivita

Periodicita

Zapojenos Financo
ť detí
vanie

Miesto

Plávanie

18 hodín/marec

60

rodičia

Swimmaréna

Plávanie

18 hodín/marec

42

rodičia

Transpetrol

Dopravná výchova

3 hodiny

42

MŠ

MŠ

Plávanie

1,5 hodín/týždenne

43

MŠ

X-Bionic Šamorín

Korčuľovanie

10 hodín/rok

23

rodičia

ZŠ Ružinov

Zdravotné cvičeníe

20 min/týždenne

127

MŠ

MŠ

MŠ Košická

110

Korčuľovanie

10 hodín/rok

20

rodičia

ZŠ Ružinov

MŠ Slnečné jazerá

86

Plávanie

10 hodín/týždeň/máj

35

rodičia

Transpetrol

82

Plávanie

1 týždeň/rok

15

MŠ s VjM Ovoda

štátna dotácia
Swimmaréna

Korčuľovanie

1 týždeň/rok

23

rodičia

ZŠ Ružinov

Lyžiarsky kurz

7,5 hodín/január

27

rodičia

Zochová chata

Korčuľovanie

1 týždeň/ rok

33

rodičia

Ľadová aréna Pezinok

Plávanie

1 týždeň/ rok

35

rodičia

Penzión Doas

Lyžiarsky kurz

5 hodín/rok

15

rodičia

Zochová chata

Plávanie

5 hodín/rok

15

rodičia

Transpetrol

Plávanie

20 hodín/rok

rodičia

Swimmaréna

Plávanie

10 hodín/rok

rodičia

X-Bionic Šamorín

Súkromné materské školy

Benjamín,
Tulipánová, Senec

42

Foresta Kids,
Lichnerova 16,
Senec

35

Superškolka sv.
Martin

35

Detský Sen,
Fandlyho, Senec

34

Prima Kids, Horný
Dvor, SC
Usilovné včeličky,
Fučíková, SC

10
34

17
13

malé deti
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1.1.2. Príležitostné voľno-časové aktivity a podujatia
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu materské školy na základe záujmu rodičov, resp.
ponuky kurzov športových klubov, resp. podnikateľských subjektov otvárajú krúžky
zamerané na šport, pohyb. Tieto aktivity si prioritne hradia rodičia. Ide predovšetkým o:
- futbal
- športová príprava
- pohybový krúžok
Zo športových klubov sa aktívne do spolupráce s materskými školami zapájajú:
- Senec Footbal Academy
- SPORT CLUB Senec
- Big Street Project
- PK Delfín
Príležitostné voľnočasové aktivity
Materská škola

Aktivita

Periodicita

MŠ Kollárová

Futbal

1 hodina/týždenne

MŠ Kysucká

Pohybový krúžok

2 hodiny/týždenne

Športová príprava

1 hodina/týždenne

MŠ Fándlyho

Tanečná príprava

2 hodiny/týždenne

MŠ Košická

Pohybový krúžok

1 hodina/týždenne

Futbal

2 hodiny/týždenne

MŠ Slnečné jazerá

Tanečný krúžok

3 hodiny/týždenne

MŠ s VjM Ovoda

Ľudový tanec

1 hodina/týždeň

Zapojenosť
detí
24
20

Klub, krúžok

Financo
vanie

tréner futbalu

rodičia

Areál MŠ

interný učiteľ

rodičia

MŠ

tréner futbalu

rodičia

lektor tanca

rodičia

16

12

40

Miesto

40

externý tréner BSProdičia

Areál MŠ

tréner futbalu

rodičia

Areál MŠ

lektor tanca

rodičia

Areál MŠ
0 Herňa MŠ

lektor tanca

Senec football
academy

Telocvičňa ZŠ SportClub Senec,
Tajovského
Hečko -ŠK
ZUŠ
Tempo s.r.o.,
Fandlyho, MŠ Senec football
elok.prac.
academy

30
45

Spolupráca so
športovým
klubom

Big Street Project
PK Delfín,Senec
football
academy,
Tancuľkovo
Senec
Csemadok

Súkromné materské školy
Benjamín,
Tulipánová, Senec Fitlopty
1 hodina/týždenne
Foresta Kids,
Lichnerova 16, SC Pohybová príprava 4 hodiny/mesiac

MŠ

MŠ

Happy Kids BA,
Karpatan, Baby
Školský dvor plávanie

externý tréner

MŠ

SMŠ

PK Delfín, Happy
Kids BA,

SMŠ

Big Street
Project, Sport
Club

42
12

Superškolka sv.
Martin
Detský Sen,
Fandlyho, SC

16
Pohybová príprava 1 hodina/týždenne

externý tréner

rodičia

Prima Kids, Horný
Dvor, SC
Usilovné včeličky,
Fučíková, SC

Malé deti

Väčšina materských škôl, vzhľadom na vekovú štruktúru detí sa nezapája do športových akcií
a podujatí, ktorých organizačno-technickým garantom je Mesto Senec, výnimkou je Senecká
Olympiáda žiakov. Materské školy si vo vlastnej réžii organizujú svoje podujatia, ako napr.
MŠ Kollárová – Školská Olympiáda, Hurá leto
MŠ Slnečné jazerá – Školská Olympiáda
9
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1.1.3. Športová infraštruktúra a jej stav
Z hľadiska infraštruktúry ide predovšetkým o využitie záhradného areálu škôl s detským
ihriskom, trávou, v niektorých prípadoch i väčšou asfaltovou plochou. Pri MŠ Kollárová sa
nachádza veľké 800 m2 dopravné ihrisko, s vodorovným i zvislým dopravným značením
a funkčnou svetelnou signalizáciou. Dopravné ihrisko v stave realizácie má i MŠ Slnečné
jazerá, MŠ Fándlyho a MŠ Kysucká má dopravné ihrisko v rámci svojho školského dvora, ich
stav je však zlý a potrebujú rekonštrukciu. Na MŠ Kysucká bola aktuálne dokončená nadstavba
a zateplenie objektu školy a v nadväznosti na to dôjde aj k úprave exteriéru MŠ vrátane
doplnenia hracích prvkov. Školské areály, vrátane detských ihrísk sú využívané výhradne
deťmi jednotlivých materských škôl v čase ich prevádzky.
Športová infraštruktúra materských škôl
Materská škola

MŠ Kollárová

MŠ Kysucká

MŠ Fándlyho

MŠ Košická

MŠ Slnečné jazerá

Názov

Využitie - aktivity

Umiestnenie

Stav
Rok otvorenia/
(výborný,
rekonštrukcie
dobrý zlý)

Vonkajšie ihrisko

gumová podložka, tráva

futbal, ranné cvičenia

Herňa

linoleum, plávajúca podlaha, koberce

ranné cvičenie, TV aktivity MŠ

dobrý

Dopravné ihrisko

značky, svetelná signalzácia, kolobežky,

dopravná výchova

školský dvor

dobrý

Vonkajšie ihrisko

trávnik, detské drevené atrakcie, pieskoviská

cvičenie, hranie, behanie,

školský dvor

Dopravné ihrisko

asfalt, vodorovné dopravné značenie

dopravná výchova

školský dvor

školský dvor

Vonkajšie ihrisko

Tráva, asfalt, dopadová plocha

Herňa

PVC, koberec

hry, cvičenia, preliezanie,
súťaže
cvičenie, behanie, tanec,
pohybové hry

Dopravné ihrisko

asfalt, vodorovné dopravné značenie

dopravná výchova

Vonkajšie ihrisko

školský dvor

Herňa

pravá strana - umelá tráva, ľava strana trávnik pohybové a športové hry
hra, telesná výchová,
ranné cvičenie
Koberec

Vonkajšie ihrisko

tráva

školský dvor

Herňa
Dopravné ihrisko

MŠ s VjM Ovoda

Popis ihriska

parkety, koberec
vodorovné značky

voľné hry, futbal
zdravotné cvičenie , hry

školský dvor

dobrý

1989

zlý
2014

MŠ
MŠ

MŠ

MŠ

dopravná výchova

Vonkajšie ihrisko

umelá tráva, dažba

Herňa

4 herne - drevenná, gumová podlaha

školský dvor
futbal, cvičenie športové
hry
MŠ
hry, cvičenia, športové hry,
zdravotné cvičenia
MŠ

koberec, betónové kocky, tráva

fitlopty

Pred budovou

drevenná palubovka, koberec
jednoliaty gumenný povrch, preliezky,
pieskovisko

cvičenie, fitloppty
pohybové a edukačné
aktivity

V budove

tráva, bezpečnostná dopdová plocha,
preliezky, pieskovisko

cvičenie, TV, športový
krúžok

dobrý

výborný
výborný

2013
2019,2016
2014
2014
2014
2019
2010

zlý
výborný
dobrý
výborný
výborný
výborný
dlažba zlý stav

Súkromné materské školy
Benjamín,
Školský dvor
Tulipánová, Senec
Trieda
Foresta Kids,
Lichnerová 16, SC Detské ihrisko
Superškolka sv.
Martin
Detský Sen,
Fandlyho, SC
Vonkajšie ihrisko
Prima Kids, Horný
Dvor SC
Usilovné včeličky,
Fučíková, SC

MŠ

SMŠ

2014
2015
2020

1996

výborný
výborný
výborný

dobrý
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1.2. Základné školy
Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec patria 4 základné školy (počet žiakov
k 15.9.2019):
- ZŠ J.G.Tajovského Senec – 1 167 žiakov (1. stupeň 465, 2. stupeň 702)
- ZŠ Mlynská 51, Senec – 831 žiakov(1. stupeň 426, 2. stupeň 404)
- ZŠ Kysucká 14, Senec – 86 žiakov
- ZŠ s VjM A.Molnára Szencziho – 226 žiakov (1.stupeň 101, 2. stupeň 125)
Na území Mesta Senec pôsobí tiež jedna súkromná základná škola so sídlom Kysucká č. 14,
Senec, ktorá mala k 1.9.2019 celkový počet žiakov 201, z toho na 1. stupni 115 žiakov a na
2.stupni 86 žiakov. Rovnako ako pri súkromných materských školách aj táto súkromná
základná škola je finančne podporovaná Mestom Senec v zmysle VZN č. 5/2018 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec.
1.2.1. Vzdelávací proces a pravidelné voľno-časové aktivity
Telesná výchova (ďalej TV) na základných školách je samostatný povinný predmet s časovou
dotáciou v zmysle rámcového učebného plánu 2 hodiny týždenne s možnosťou ju rozšíriť
v rámci školského vzdelávacieho programu na 3 hodiny týždenne. Pri analýze súčasného stavu
musíme konštatovať, že počet hodín TV, t.j. 2 hodiny týždenne nepostačuje, avšak školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec nerozširujú počet hodín TV. Dôvodom je
skutočnosť, že školy sú konfrontované so zložitou situáciou, kedy rozvrh hodín TV pripadajúci
na telocvičňu nepostačuje požiadavkám školy, vzhľadom k tomu že na jednu hodinu TV
v telocvični pripadá až 4-5 tried. Na základe uvedeného triedy prvého stupňa cvičia na
chodbách, resp. pri optimálnom počasí vonku v exteriéri, alebo využívajú sa telocvične iných
škôl, napr.:
ZŠ Tajovského:
– 4 vyučovacie hodiny – v telocvični ZŠ s VJM A.Molnára Szencziho, Senec
- 6 vyučovacích hodín – v telocvičňi SOŠ Kysucká, Senec
- 11 vyučovacích hodín – v telocvičňi Slávia Gymnázium A. Bernoláka Senec.
ZŠ Kysucká a Súkromná základná škola je v prenajatých priestoroch a využíva telocvičňu
SOŠAaP Kysucká 14, Senec.
Hlavným cieľom telesnej výchovy v súlade so štátnym vzdelávacím programom je pozitívna
stimulácia vývinu kultúrnej gramotnosti osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na
zdravotne orientovanú zdatnosť a radostne prežívanie pohybovej činnosti. Základnými úlohami
telesnej a športovej výchovy žiakov je:
✓ oboznamovanie, osvojovanie si, zdokonaľovanie a upevňovanie správnych pohybových
návykov a zručnosti,
✓ zvyšovanie pohybovej gramotnosti, rozvíjanie kondičných a koordinačných schopností,
✓ podpora rozvoja všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti,
✓ zvyšovanie aktivity v starostlivosti o zdravie, zamerané na nadobúdanie vedomostí
o motorike svojho tela, telesnej výchove a športe,
✓ trvalého vzťahu k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu v nadväznosti na záujmy
žiakov a individuálne potreby ako súčasť životného štýlu a potrebu celoživotnej
starostlivosti o svoje zdravie.
Športové triedy sú v meste zriadené podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Športová trieda je definovaná v § 104, odst. 10 – 12:
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✓ triedy pre deti a žiakov so športovým nadaním sú športové triedy. Športovú triedu nemožno
zriadiť na strednej škole; to neplatí ak ide o strednú športovú školu. Na strednej športovej
škole sa všetky triedy zriaďujú ako športové triedy.
✓ Športová trieda sa zriaďuje spravidla pre kolektívne športy. Pre niekoľko športov možno
zriadiť spoločnú športovú triedu.
✓ Športové triedy v základnej škole sa zriaďujú spravidla na druhom stupni základnej školy.
Pre športy, ktoré si vyžadujú skorú špecializáciu, sa športové triedy v základnej škole môžu
zriadiť aj na prvom stupni základnej školy.
Činnosť v športovej triede je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov
s cieľom zvyšovania ich športovej výkonnosti, V športových triedach sa vyučuje podľa
upraveného učebného plánu základnej školy. V súčasnosti je v meste Senec jedna základná
škola v zriaďovacej pôsobnosti mesta a to ZŠ J.G.Tajovského, ktorá má 1 špeciálnu športovú
triedu v 7., v 8., a v 9. ročníku s celkovým počtom 68 žiakov (údaj k 15.9.2019) a má všeobecné
športové zameranie.
Analyzovali sme aj aktivitu deti a počet deti oslobodených od telesnej výchovy. Alarmujúce je,
že pokiaľ na 1.stupni je to mizivé percento cca 0,15 % na 2. stupni sa zvyšuje a prekračuje
hranicu 2 %. Tu je potrebné zdôrazniť, že prirodzenou vlastnosťou deti je pohyb šport,
socializácia v kolektívoch a pokiaľ dieťa nemá možnosť a nepodporuje svoje prirodzené
vlastnosti a schopnosti, prestáva mať záujem hýbať sa, pohybovať sa športovať. Stráni a vyhýba
sa kolektívom kde sa športuje, uzatvára sa a začína vplyv negatívnych javov – obezita, diabetes,
vysoký krvný tlak, depresie, hľadanie iných nežiadúcich kolektívov.
Súčasťou TV je aj základný plavecký výcvik a lyžiarsky kurz. Základný plavecký výcvik je
stanovený v rozsahu 20 hodín pre žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl, ktorý sa realizuje na
základe dobrovoľného záujmu detí.
Lyžiarske kurzy sú pre žiakov 7. a 8. ročníka. V posledných rokoch lyžiarsky kurz absolvovali
všetky základné školy v meste, nakoľko je dotovaný štátom – MŠVV a Š SR zasiela finančné
prostriedky školám.
Nedostatok hodín v telocvični nahradzujú športovou prípravou v zariadeniach subjektov
vykonávajúcich túto činnosť (Big Street Project). Základné školy organizujú pre svojich žiakov
školy v prírode.
Pravidelné športové voľnočasové aktivity podľa jednotlivých základný škôl
Základná škola
ZŠ Tajovského
ZŠ Mlynská
ZŠ s VjM A.Molnára
ZŠ Kysucká
SZŠ Kysucká

Počet
detí

Aktivita

Periodicita

Plavecký výcvik 10 hodín/mesiac
Lyžiarský výcvik 25 hodín/rok
Plavecký výcvik 12 hodín/mesiac
831 Lyžiarsky výcvik 20 hodín/rok
Športová príprava 32 hodín/mesiac
Plavecký výcvik 10 hodín/rok
127
Lyžiarský výcvik 20 hodín/rok

1167

Zapojenosť
detí

Financovanie

Miesto

200
110
300
72
200
23
55

rodičia
rodičia/štátný príspevok
škola, aktív rodičov
rodičia/štátný príspevok
škola, aktív rodičov
rodičia
rodičia/štátný príspevok

Swimmaréna
Orava
Swimmaréna
Orava
Big Street Project
Swimmaréna
Orava

201
20

škola/štátny príspevok
škola/štátny príspevok

Swimmaréna
Orava

86

Nová škola
Plavecký výcvik
201
Lyžiarsky výcvik

4 hodiny/mesiac
25 hodín/rok
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1.2.2. Príležitostné voľno-časové aktivity a podujatia
Okrem povinnej telesnej výchovy sú všetky športoviská na základných školách, ktorých je
mesto Senec zriaďovateľom, využívané aj na voľno časové aktivity detí. Základné školy majú
širokú ponuku krúžkov, záujmových útvarov a príležitostných aktivít zameraných na šport.
Svoju krúžkovú činnosť v prevažnej miere vykonávajú s vlastnými učiteľmi a len
v minimálnej miere využívajú spoluprácu seneckých klubov. Z dôvodu historicky danej
relatívne nepostačujúcej športovej infraštruktúry mesta Senec a maximálnej využiteľnosti
telocviční základných škôl by bolo vhodné hľadať spoločný prienik medzi školami, resp.
športovými krúžkami vedenými učiteľmi telocviku a seneckými športovými klubmi pri
cielenom vedení deti na výkonnostný, resp. vrcholový šport. Spoluprácu so športovými klubmi
uviedli základné školy nasledovne:
- ZŠ J.G. Tajovského – MŠK Senec, VK GAB Senec, BK Gabko Senec
- ZŠ Mlynská - J&T Sport team, Big Street Project, BK Gabko Senec
- ZŠ s VJM A.Molnára – so žiadnym
- ZŠ Kysucká – so žiadnym
Podujatia a akcie – všetky základné školy vrátane súkromnej základnej školy sa podieľajú na
spoluorganizovaní akcií organizovaných mestom a podporujú svojou aktívnou účasťou
nasledovné akcie:
- Senecká olympiáda žiakov – vyvrcholenie všetkých súťaží v kolektívnych športoch a v
atletike
- Senecká latka
- Beh zdravia
Ďalej podporujú a zúčastňujú sa, či už organizovane ako škola, alebo dobrovoľne, žiaci
v rámci voľného času:
- Beh osloboditeľov – organizovaný Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov
- Matičný šachový turnaj – organizovaný Maticou Slovenska
- Senecká korčuľa – organizovaná občianskym združením Senecká Korčuľa
- Senecký beh okolo Slnečných jazier – organizovaný Komisiou športu MsZ v Senci
Základné školy pravidelne organizujú školské športové súťaže už takmer dve desaťročia a tiež
sa zapájajú do rôznych celoslovenských športových výziev vo viacerých športoch:
O2 Akadémia Mateja Tótha
Dajme spolu gól – Slovenský futbalový zväz
Školský pohár SLSP
McDonald cup
Basketbalová liga škôl – ŠK Pezinok
Detská atletika
Jednota cup
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Príležitostné voľno-časové aktivity

Základná škola

Športové
Aktivita/krúžky aktivity
Zapojeno Personálne
vzdelávacie financované
sť detí
zabezpečenie
poukazy
z iných
zdrojov

Strelecký krúžok
Minivolejbal
Gymnastika
ZŠ Tajovského
Turistický krúžok
Detská atletika
Basketbal
Vybíjaná
Futbal chlapci
Turistický krúžok
ZŠ Mlynská
Florbal
Futbal dievčatá
Basketbal
Futbal
Floorbal
Stolný tenis
ZŠ s VjM A.Molnára Strelecký krúžok
Atletika
Šach
Basketbal
Pohybové hry
Športový krúžok
ZŠ Kysucká
O2 Akadémia MT
Dajme spolu gól
Kravmaga
rodičia
Basketbal
Bedminton
SZŠ Kysucká
Florbal
Strelecký krúžok rodičia
Šach
Pohybový krúžok

30
36
70
40
48
25
31
27
31
19
14
22
15
15
8
8
10
8
10
15
20
15
30
10
14
19
14
9
19
21

externý tréner
vlastný učiteľ
vlastný učiteľ
vlastný učiteľ
vlastný učiteľ
externý tréner
vlastný učiteľ
vlastný učiteľ
vlastný učiteľ
vlastný učiteľ
vlastný učiteľ
externý tréner
vlastný učiteľ
vlastný učiteľ
vlastný učiteľ
vlastný učiteľ
vlastný učiteľ
vlastný učiteľ
vlastný učiteľ
vlastný učiteľ
vlastný učiteľ
vlastný učiteľ
externý tréner
externý tréner
vlastný učiteľ
vlastný učiteľ
vlastný učiteľ
externý tréner
externý tréner
vlastný učiteľ

Spolupráca so
športovým
klubom

Miesto

Nie
VK GAB Senec
Nie
Nie
Nie
BK Gabko Senec
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
BK Gabko Senec
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Akadémie O2
Futbalový zväz
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Telocvičňa ZŠ
Telocvičňa ZŠ
Telocvičňa ZŠ
ZŠ, Príroda
Telocvičňa ZŠ
Telocvičňa Slávia
Telocvičňa ZŠ
Telocvičňa ZŠ
ZŠ, Príroda
Telocvičňa ZŠ
Telocvičňa ZŠ
Telocvičňa ZŠ
Telocvičňa ZŠ
Telocvičňa ZŠ
Telocvičňa ZŠ
Telocvičňa ZŠ
Telocvičňa ZŠ
Telocvičňa ZŠ
Telocvičňa ZŠ
ZŠ, telocvičňa SOŠ
ZŠ, telocvičňa SOŠ
ZŠ, telocvičňa SOŠ
ZŠ, telocvičňa SOŠ
pohybové štúdio
Telocvičňa SOŠ
Telocvičňa SOŠ
Telocvičňa SOŠ
Telocvičňa SOŠ
Trieda
Telocvičňa SOŠ

1.2.3. Športová infraštruktúra a jej stav
Jednou z priorít mesta je zabezpečiť šport pre všetkých. Podľa ust. §3 písm. e) Zákona o športe,
je šport pre všetkých definovaný ako „šport určený pre obyvateľstvo vykonávaný organizovane
alebo neorganizovane na účely napĺňania sociálneho, kultúrneho a zdravého prínosu športu.“
Mesto Senec aktuálne nie je vlastníkom športovej infraštruktúry v zmysle § 3, písm. o)
Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe – štadión, športová hala, športové ihrisko a iné kryté alebo
otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu, okrem telocviční základných škôl,
ktoré tento majetok majú v správe v zmysle § 6 ods 1. Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce.
Z hľadiska aktuálnej situácie bude potrebné v spolupráci so základnými školami tento stav
citlivo riešiť. Tabuľka ukazuje aktuálny stav a využitie telocviční – rozmer, povrch, cena za
hodinu nájmu, prevádzkové hodiny a obsadenosť telocvične – inštitucionalizovaný
a neinštitucionalizovaný šport.
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Správa majetku mesta - telocvične
Základná škola

Telocvičňa
Rozmery

ZŠ Tajovského
Spolu prenájom
hodín 15,5/týždeň
(bez víkendu)

30 m x 16 m

Povrch
Taraflex
Cena za hodinu 18 Eur/hod
Prevádzka od 17,00 hod
Prevádzka do 20,00 hod
Sobota
Áno
Nedeľa
zatvorené
Registr.klub 13,5 hodín
Neregist.klub 2 hod
Stav
dobrý
Rozmery
31 m x 15 m

Malá telocvičňa
12 m x 7 m

MŠK - 4 hodiny
MŠK, VK GAB, Sport Centrum
futbal, tanečná

linoleum
10 EUR/hod
17,00 hod
20,00 hod
Nie
zatvorené
Evans - tanečná
nie je

Povrch
Taraflex
Cena za hodinu 20 Eur/hod
Prevádzka od 16,00 hod
Prevádzka do 22,00 hod
Sobota
Áno
podľa potreby
Nedeľa
zatvorené
Registr.klub 12,5 hodín
Football Academy, BK Gabko, VK GAB
Neregist.klub 15,5 hodín
futbal, volejbal, basketbal, Smelá žabka
Stav
zlý
vydúvanie podlahy, zatekanie strechy
Rozmery
32 m x 17 m
nie je
Povrch
drevenná palubovka
Cena za hodinu 20 Eur/hod
ZŠ s VjM A.Molnára Prevádzka od 16,00 hod
Spolu prenájom
Prevádzka do 21,00 hod
hodín 34,5/týždeň Sobota
Áno
podľa potreby
(vrátane nedeľa Nedeľa
zatvorené
Registr.klub 10,5 hodín
MŠK, BK Gabko
Neregist.klub 24 hodín
futbal, volejbal - individuálne skupiny
Stav
výborný
ZŠ Mlynská
Spolu prenájom
hodín 28,0/týždeň
(bez víkendu)

Vonkajšie multifunkčné
ihrisko
32 m x 18 m
umelá tráva, branky,
mantinely, basketbalové
koše
0 Eur/hod
len pre žiakov školy
len pre žiakov školy
zatvorené
zatvorené
nie
nie
nie
40 m x 15 m
umelá tráva, branky,
mantinely, basketbalové
koše
15,00 Eur/hod
16,00 hod
20,00 hod

Atletický ovál

len pre žiakov školy
len pre žiakov školy
zatvorené
zatvorené
nie
nie
nie je

zatvorené

nie je

nie je

1.3. Ostatné školstvo
Z ostatných škôl pôsobiacich na území Mesta Senec, ktoré nespadajú pod zriaďovateľskú
pôsobnosť mesta, avšak ich spolupráca v oblasti športu je významná, je to jedna stredná
odborná škola a jedno osemročné gymnázium. Obe školy spadajú do zriaďovateľskú pôsobnosť
Bratislavského samosprávneho kraja. Školy majú športovú infraštruktúru – telocvične,
vonkajší športový areál, ktorý prenajímajú základným školám, športovým klubom a aj širokej
športovej verejnosti.
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Gymnázium Antona Bernoláka Senec – otvorilo v školskom roku 2018/2019 osemročnú
formu štúdia, kde počet žiakov bol 209 a štvorročnú formu štúdia – počet žiakov 93. Štúdium
sa riadi podľa schválených vzdelávacích programov vrátane telesnej výchovy, ktorá je
obohatená o lyžiarske, branno-športové výcviky, o turistické kurzy prvej pomoci, o školy
v prírode.
V rámci voľno-časových aktivít a krúžkov má škola v oblasti športu otvorený florbalový,
bedmintonový a basketbalový krúžok.
Gymnázium sa aktívne zapája do športových akcií a podujatí organizovanými Mestom Senec,
a to:
- Beh zdravia
- Senecká latka
- Senecká olympiáda,
ako aj inými organizáciami - Školská basketbalová liga, školské športové súťaže, Európsky
týždeň športu a pod.
Zo športovej infraštruktúry má gymnázium vo svojej správe malú telocvičňu v priestoroch
budovy gymnázia a vonkajší športový areál Slávia na Športovej ulici. Súčasťou areálu je
telocvičňa, vonkajšie ihrisko na malý futbal, atletický oval, priestor na rôzne atletické disciplíny
– skok do diaľky, vrh guľou. Riaditeľstvo školy vyvíja aktivity na sprístupnenie športovej
infraštruktúry, predovšetkým seneckým športovým klubom a športovej verejnosti.
Stredná odborná škola automobilová a podnikania sa zameriava na štúdium pre drobné a
stredné podnikanie. Druhým zameraním je odbor auto opravár. Celkovo v školskom roku
2019/2020 na škole študuje 109 študentov. Stredná odborná škola automobilová a podnikania
prenajímala v školskom roku svoje priestory trom základným školám vrátane elokovaného
pracoviska a jednej materskej školy:
✓ Základnej škole Kysucká 14 - 9 tried
✓ Súkromná základná škola – 11 tried
✓ Základná škola J.G.Tajovského, elokované pracovisko – 5 tried
✓ Materská škola Kysucká – 4 triedy
Okrem tried poskytuje školám školské stravovanie a tiež aj športovú infraštruktúru. Jej
pomoc, resp. podiel pri rozvoji základného školstva i pomoc pri riešení športu – telocvičňa,
outdoorové ihriská, je nenahraditeľný. Zo športovej infraštruktúry má škola vo svojej správe:
- veľkú telocvičňu
- vonkajšie futbalové ihrisko s umelou trávou
- tenisové kurty.
Ostatné školy - Spojená škola s VJM a Spojená špeciálna škola pôsobiace na území mesta
Senec z pohľadu spolupráce s mestom v oblasti športu nemajú podstatný význam.
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Športová infraštruktúra Gymnázium a SOŠAaP
Škola

Vonkajšie multifunkčné
ihrisko

Telocvičňa

Atletický ovál

Malá telocvičňa

Rozmery

23 m x 12 m

2 ihriská - malý futbal

200 m, atletcké sektory 12 m x 7 m

Povrch

Polyuretánový
povrch
Graboflex

umelá tráva, branky,
mantinely, basket. koše

tartan, tráva, workout.
prvky
drevená palubovka

Cena/hod

15 Eur/hod

8 Eur/hod

8 Eur/hod

10 EUR/hod

len pre žiakov školy,
cvičenie verejnosti

žiaci, školy verejnosť

17,00 hod

Gymnázium
Prevádzka od 14,30 hod
A.Bernoláka
Prevádzka do 20,30 hod
Spolu prenájom
30,0 hodín/týždeň
Sobota
Áno
(bez víkendu)
Nedeľa

nie

Registr.klub

28 hod

Neregist.klub 2 hod
Stav

len pre žiakov školy
BK Gabko, Volejbal zatvorené

20,00 hod
prevádzkový poriadok nie

zatvorené - MINIliga futbal prevádzkový poriadok nie
VK GAB, BK Gabko,
Florbal
nie
nie
Sky - lyžiari
Smelá žabka

dobrý
Telocvičňa

nie

nie

cvičenie verejnosť

dobrý

dobrý

dobrý

Vonkajšie ihrisko futbal

Tenisové kurty

Rozmery

31 m x 15 m

futbalové ihrisko

Tenisové kurty

Povrch

Taraflex

umelá tráva, branky,

antuka

Cena/hod

20 Eur/hod

50,00 Eur tréning

15,00 Eur/hod

15,00 hod

15,00 hod

16,00 hod

21,30 hod

20,30 hod osvetlenie

20,00 hod

Prevádzka od
SOŠAaP
Prevádzka do
Spolu prenájom
32,5 hodín/týždeň Sobota
(bez víkendu)
Nedeľa

Áno

verejnosť

futbal

verejnosť

Áno

verejnosť

Áno

verejnosť

20 hodiín

MŠK, Aikido,
Taekwondo,

MŠK

Neregist.klub 12,5 hod

futbal, verejnosť

futbal, verejnosť

Stav

vydúvanie podlahy, dobrý

Registr.klub

zlý

dobrý

2. Organizovaný šport – inštitucionalizovaný šport
Športové voľnočasové aktivity môžu všetci občania vykonávať aj pod hlavičkou športových
klubov, ktoré fungujú samostatne, zaoberajú sa svojim kľúčovým športom a väčšina z nich má
právnu subjektivitu občianskeho združenia. Mesto Senec nemalo a aktuálne nemá podmienky
na vytvorenie mestského športového klubu ako príspevkovej organizácie a ani zo strany
športových klubov, resp. iných neziskových organizácií zaoberajúcich sa športom nevznikol
záujem resp. potreba zriadenia centra voľného času, resp. mestského športového klubu.
Športovým klubom, ktorý združuje viaceré športy je SPORT CLUB Senec, pod ktorým
trénujú, závodia a súťažia hádzanári, plavci, potápači, triatlonisti.
V meste aktívne pracuje okolo 30 športových klubov a zastúpenie majú rôzne druhy športu
a práve široká ponuka športov dáva možnosť výberu najmä mládeži, keďže sa jej výchove
venuje drvivá väčšina seneckých klubov. Kluby okrem svojich ligových a súťažných stretnutí
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organizujú aj rôzne turnaje a súťaže, počas ktorých prezentujú svoju činnosť a zapájajú sa aj do
podujatí organizovaných mestom pre širokú športovú verejnosť. Vzhľadom k tomu, že
jednotlivé športové kluby a subjekty vznikajú, ale súčasne aj zanikajú počet aktívnych klubov
je v neustálom pohybe.

2.1. Športové kluby pôsobiace na území mesta Senec
Databáza aktívnych, živých športových klubov je zverejnená na Informačnom portáli Mesta
Senec
v záložke
Život
v meste
–
Športové
kluby
link:
https://www.senec.sk/sk/registre/typ/sportove-kluby.
V rámci prípravy a spracovania
Koncepcie športu mali kluby pripravené dotazníky a údaje o počtoch registrovaných
športovcov boli zbierané k 31.12.2019 (registrácia v Slovenskom športovom portáli v zmysle
Zákona o športe č. 440/2015). Informácie o kluboch sú z dostupných informácií, teda
z vrátených vyplnených dotazníkov a z databázy športových klubov zverejnenej na
Informačnom portáli mesta. Táto databáza z už spomínaných dôvodov nie je dostatočná a je
potrebné zaviesť systém zbierania a aktualizácie údajov.
Zoznam aktívnych športových klubov – informácie z vyplnených a vrátených
dotazníkov:
ARMWRESTLING KLUB SENEC
✓ Šport - pretláčanie rukou
✓ Právna subjektivita - občianske združenie
✓ Vznik – 1992
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe – Áno - Slovenská únia armwrestlingu
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe – 16
✓ Hlavné aktivity: zabezpečovanie odborného vedenia tréningu, výchova talentov,
výchova mládeže k športu, starostlivosť, odborné vedenie
✓ Organizácia podujatí - Senecká ruka 2019 - 26.ročník
Beh Senec
✓ Šport – rekreačný beh
✓ Právna subjektivita - občianske združenie
✓ Vznik – 2018
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe - Nie
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe – Nie
✓ Hlavné aktivity: združovanie rekreačných bežcov,
✓ Organizácia podujatí - Stromčekový beh
DEMONS Fighting Team
✓ Šport – box
✓ Právna subjektivita - občianske združenie
✓ Vznik – 2018
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe – Áno - Slovenská boxerská federácia
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe – 1
✓ Hlavné aktivity: podpora, rozvoj športových a pohybových aktivít všetkých vekových
kategórií, vrátane detí a dospelých s dôrazom na aktívne trávenie voľného času
✓ Organizácia podujatí - Nie
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EWTO - Senec KUNG – FU
✓ Šport – škola bojového umenia a sebaobrany
✓ Právna subjektivita - občianske združenie
✓ Vznik – 2012
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe - Nie
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe – Nie
✓ Hlavné aktivity: škola bojového umenia a sebaobrany
✓ Organizácia podujatí - Nie
Deti v športe
✓ Šport – florbal
✓ Právna subjektivita - občianske združenie
✓ Vznik – 2012
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe – Áno - Slovenský zväz florbalu
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe– Nie
✓ Hlavné aktivity: práca s deťmi a mládežou
✓ Organizácia podujatí - florbalové turnaje
FootGolfový klub Senec
✓ Šport – footgolf
✓ Právna subjektivita - občianske združenie
✓ Vznik – 2015
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe – Áno - Slovenská footgolfová asociácia
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe – 31
✓ Hlavné aktivity: odborná tréningová príprava, reprezentácia mesta aj Slovenska
✓ Organizácia podujatí - footgolfového turnaja
Gabko Senec
✓ Šport – basketbal, cvičenie s deťmi
✓ Právna subjektivita - neinvestičný fond
✓ Vznik – 2006
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe – Áno - Slovenská basketbalová asociácia
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe – 43
✓ Hlavné aktivity: odborná všestranná športová príprava deti a mládeže, tréningy
basketbalu – prípravka, minižiaci, žiaci, reprezentácia mesta Senec v basketbalových
ligách
✓ Organizácia podujatí - Medzinárodný turnaj BasketKo Senec, Mikroligy
HC Senec
✓ Šport – hokej, amatérska hokejová ligy
✓ Právna subjektivita - občianske združenie
✓ Vznik – 2014
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe - Nie
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe – Nie
✓ Hlavné aktivity: účasti športových turnajoch
✓ Organizácia podujatí - nie
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Jachtársky klub Tatran
✓ Šport – jachtingu
✓ Právna subjektivita - občianske združenie
✓ Vznik – 1952
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe – Áno – Slovenský zväz jachtingu
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe – 68
✓ Hlavné aktivity: pravidelné tréningy pre deti a mládež do 23 rokov, účasť na závodoch
✓ Organizácia podujatí - organizácia vlastných závodov
Maťo Homola
✓ Šport – automobilový šport - okruhy
✓ Právna subjektivita - profesionálny športovec
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe – Áno - Slovenská asociácia motoristického
športu
✓ Hlavné aktivity: tréningy, účasť na svetových a európskych okruhoch a podujatiach, TCR
Europe
✓ Organizácia podujatí - nie
Mládežnícky športový klub Senec
✓ Šport – futbal
✓ Právna subjektivita - občianske združenie
✓ Vznik – 2014
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe – Áno -Slovenský futbalový zväz
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe – 233
✓ Hlavné aktivity: tréningová činnosť, výchova mládeže na ihrisku, ale aj mimo neho,
účasť v ligách organizovanými Slovenským futbalovým zväzom
✓ Organizácia podujatí - organizácia vlastných zápasov a turnajov, MEGAturnaj vo
futbale
Moto-club Senec
✓ Šport – motorizmus
✓ Právna subjektivita - občianske združenie
✓ Vznik –1994
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe – Áno - Slovenská motocyklová federácia
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe – 7
✓ Hlavné aktivity: sú aktívni motoristickí športovci ako aj priaznivci tohto športového
odvetvia, ktorí aktívne pomáhajú pri účastiach na jednotlivých pretekoch. Prevažná časť
členov sa venuje motokrosu, country-crossu a enduru
✓ Organizácia podujatí - závody a okruhy organizované federáciou
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PICCARD Senec
✓ Šport – potápanie, plávanie, orientačné potápanie
✓ Právna subjektivita - občianske združenie
✓ Vznik – 1960
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe - Nie
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe – Nie
✓ Hlavné aktivity: podpora športových aktivít mládeže a dospelých v oblasti potápania,
plávania, orientačného potápania a vodnej záchrany, zdokonaľovania prípravy laickej
prvej pomoci verejnosti
✓ Organizácia podujatí - spolupráca a účasť pri organizovaní kultúrnych, spoločenských
a športových akcií a podujatí s mestom Senec

Plavecký Klub DELFÍN Senec
✓ Šport – plávanie detí, kurzy plávania
✓ Právna subjektivita - občianske združenie
✓ Vznik – 2009
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe – Áno – Slovenský športový portál
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe – Nie
✓ Hlavné aktivity: plavecká výuka a tréningy, plavecké kurzy pre MŠ, ZŠ, rehabilitačné
plávanie, zdokonaľovacie a kondičné plávanie
✓ Organizácia podujatí – pomoc pri organizovaní podujatí

PRO – TAEKWON
✓ Šport – bojové umenie
✓ Právna subjektivita - občianske združenie
✓ Vznik – 2009
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe – Áno - Slovenský športový portál
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe – 37
✓ Hlavné aktivity: bojové umenie, tréning, účasť na pretekoch a súťažiach
✓ Organizácia podujatí - spolupráca a účasť pri organizovaní kultúrnych, spoločenských
a športových akcií a podujatí s mestom Senec

Pumpclub
✓ Šport – cyklistika
✓ Právna subjektivita - občianske združenie
✓ Vznik – 2019
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe – Nie
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe – Nie
✓ Hlavné aktivity: rozvoj najmä detskej cyklisti
✓ Organizácia podujatí – detské cyklistické preteky
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SHUMEIKAN SLOVAKIA – Aikido
✓ Šport – Aikido – nesúťažné bojové umenie
✓ Právna subjektivita - občianske združenie
✓ Vznik – 2006
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe – Áno - Slovenský športový portál
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe – Nie
✓ Hlavné aktivity: tréningy, cvičenia, organizácia sústredení
✓ Organizácia podujatí – medzinárodné sústredenie

Sport centrum Senec
✓ Šport – karate
✓ Právna subjektivita - občianske združenie
✓ Vznik – 1994
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe – Áno - Slovenský zväz karate
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe – 21
✓ Hlavné aktivity: orientácia na tréningy detí a mládeže, súťaže okresnej, krajskej,
celoslovenskej a medzinárodnej úrovne
✓ Organizácia podujatí – Nie

SPORT CLUB Senec
✓ Šport – plávanie, potápanie, hádzaná, triatlon
✓ Právna subjektivita - občianske združenie
✓ Vznik – 2004
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe – Áno - Slovenský plavecká federácia, Zväz
potápačov Slovenska, Slovenský zväz hádzanej, Slovenská triatlonová únia
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe – 167
✓ Hlavné aktivity: orientácia na tréningy deti a mládeže – plávanie, plutvové plávanie,
triatlon, hádzaná; súťaže a ligy organizované jednotlivými športovými zväzmi, súťaže
okresnej, krajskej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovne
✓ Organizácia podujatí – v rámci svojich národných zväzov

STK TP PARA SENEC
✓ Šport – stolný tenis, telesne postihnutý
✓ Právna subjektivita - občianske združenie
✓ Vznik – 2015
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe – Áno - Slovenský zväz telesne postihnutých
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe – 8
✓ Hlavné aktivity: orientácia na stolný tenis telesne postihnutých, účasť na republikových
a medzinárodných turnajov telesne postihnutých.
✓ Organizácia podujatí – turnaje a ligy v rámci svojho zväzu, reprezentácia mesta aj
Slovenska
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Stolnotenisový klub Senec
✓ Šport – stolný tenis
✓ Právna subjektivita - občianske združenie
✓ Vznik – 1997
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe – Áno - Slovenský zväz stolného tenisu
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe – 44
✓ Hlavné aktivity: sú zamerané na aktívny tréning stolného tenisu; činnosť klubu je určená
pre všetky vekové kategórie, (chlapcov aj dievčatá), primárne na výchovu a tréning žiactva
vo veku od 6 – do 15 rokov. Najlepší vo svojej vekovej kategórii sa zúčastňujú
mládežníckych turnajov. Dospelí sa zúčastňujú dlhodobých súťaží (1.liga, 2.liga, 4.liga)
✓ Organizácia podujatí – turnaje a ligy v rámci svojho zväzu

Šachový klub Senec
✓ Šport – šach
✓ Právna subjektivita - občianske združenie
✓ Vznik – 2010
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe – Áno - Slovenský šachový zväz
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe – 27
✓ Hlavne aktivity: príprava na súťaže v šachu – deti, mládež, dospelí
✓ Organizácia podujatí – turnaje a ligy v rámci svojho zväzu

ŠK GaFuGa Senec
✓ Šport – amatérsky futbal
✓ Právna subjektivita - občianske združenie
✓ Vznik – 2002
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe – Nie
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe – Nie
✓ Hlavne aktivity: amatérsky futbal, volejbal dospelých
✓ Organizácia podujatí – Májový turnaj vo futbale, volejbalový turnaj

ŠPORTOVÝ KLUB BEST FITNESS SENEC
✓ Šport – bojové umenie Jiu-Jitsu
✓ Právna subjektivita - občianske združenie
✓ Vznik – 2017
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe – Áno - Slovenský športový portál
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe – Nie
✓ Hlavné aktivity: tréningy BJJ pre každého vo vekovej hranici 6-99 rokov, vytváranie
podmienok pre aktívne športujúcu mládež, a každého športového nadšenca a prepojenie
medzi školami a zväzmi, alebo ich členskými klubmi, ako náborovými zariadeniami pre
výkonnostný a vrcholový šport
✓ Organizácia podujatí – turnaje v rámci zväzu - International Brazilian JIU JITSU
Federation
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Šport klub - Lucia Debnárová
✓ Šport – armwrestling, pretláčanie rukou
✓ Právna subjektivita - občianske združenie
✓ Vznik – 2019
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe – Áno - Slovenský asociácia pretláčania rukou
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe – 12
✓ Hlavné aktivity: silová a technická príprava športovcov na turnaje, v zabezpečení účasti na
jednotlivé preteky, ale tiež v hľadaní nových talentov
✓ Organizácia podujatí – turnaje v rámci zväzu

VK GAB Senec
✓ Šport – volejbal
✓ Právna subjektivita - občianske združenie
✓ Vznik – 1997
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe – Áno – Slovenská volejbalová federácia
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe – 55
✓ Hlavné aktivity: volejbalový tréning – prípravka, dievčatá, chlapci, klub zameraný na
deti a mládež
✓ Organizácia podujatí – zápasy a turnaje organizované volejbalovou federáciou

TK PROFI Senec
✓ Šport – tenis
✓ Právna subjektivita - občianske združenie
✓ Vznik – 2009
✓ Registrácia v zmysle Zákona o športe – Áno – Slovenská tenisový zväz
✓ Počet registrovaných športovcov v zmysle Zákona o športe – 9
✓ Hlavné aktivity: tréning tenisu – deti, mládež, dospelí, súťaže a turnaje organizované
Okrem uvedených športových klubov pôsobia na území mesta Senec aj:
BigStreetProject – parkúr, Smelá žabka – škola športu, RC klub Senec, Ski team Senec, Senecká
korčuľa, Športový hokejbalový klub, Školský športový klub GAB Senec, Štúdio pohybu
u Reni, Cyklistický klub a ďalšie. O týchto športových kluboch vieme, avšak tieto kluby
nevrátili dotazníky.

2.2. Výkonnostný a vrcholový šport
Zo športového hľadiska je v meste zastúpený výkonnostný šport i vrcholový šport. Je dôležité
budovať a zlepšovať podmienky výkonnostného športu, lebo z neho vychádzajú vrcholoví
športovci, ktorí sú vzorom a príkladom pre začínajúce deti. Bez podmienok a vzorov
výkonnostný šport v Senci nebude napredovať. Takými vzormi sú reprezentanti Slovenskej
republiky, ako :
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Lucia Debnárová – armwrestling
Maťo Homola – automobilové okruhy
Karol Ryšavý – bojové umenie MMA
Martina Sitárová – Jiu-Jitsu
Martin Sitár – Jiu Jitsu
Gabriel Csémy – stolný tenis TP
Lukáš Dóka – atletika – beh
Juraj Gubáni – footgolf
Tomáš Bartko – footgolf
Timotej Žbodák – karate
Lenka Vandáková – volejbal
Michal Trubač – volejbal
a ďalší.
V zmysle Zákona o športe je talentovaným športovcom športovec do 23 rokov veku, ktorý
prejavil vysokú úroveň talentu, športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do
zoznamu talentovaných športovcov. Národné športové zväzy zabezpečujú starostlivosť o
talentovaných športovcov a zaraďujú športovcov do zoznamu talentovaných športovcov
podľa výkonnostných kritérií určených predpisom národného športového zväzu. Je veľmi
dôležité podchytiť, evidovať a podporovať seneckú talentovanú športovú mládež do 23 rokov
a úzko spolupracovať so seneckými športovými klubmi, ktoré majú medzi svojim členmi
takýchto športovcov

2.3.

Vyhodnotenie dotazníka športových klubov

Všetkým seneckým klubom boli zaslané dotazníky a vrátilo sa 25 dotazníkov, čo predstavuje
83 % úspešnosť, a to dokumentuje záujem športových klubov o spoluprácu pri riešení športu
v meste. Cieľom dotazníkov (Príloha č. 1) bolo získať údaje o klube, o športe, o hlavných
aktivitách klubu, o veľkosti členskej základne, o počte družstiev, vrátane reprezentantov
Slovenskej republiky, získať tiež údaje o talentovaných športovcoch do 23 rokov v zmysle
Zákona o športe. Tieto zistenia predstavujú základ budovania databázy športových klubov
a jednotlivých športovcov.
Z analýzy dotazníkov z pohľadu členskej základne neregistrovanej – prípravky, krúžky,
registrovanej v zmysle Zákona o športe v Slovenskom športovom portáli vzišli nasledovné
nosné športy mesta Senec v poradí (neregistrované/registrované):
✓ Futbal (MŠK Senec) – 305/233
✓ Hádzaná, plávanie (SPORT CLUB Senec) – 275/169
✓ Volejbal (VK GAB Senec) – 103/55
✓ Basketbal (BK Gabko Senec) – 116/43
Ďalej sme dotazníkom zisťovali:
✓ tréningové podmienky,
✓ intenzitu tréningov,
✓ počet tréningových jednotiek,
✓ zistenie spokojnosti s tréningovými podmienkami a možnosťami,
✓ pohľad športových klubov na športovú infraštruktúru,
✓ zdroje financovania klubov
✓ názor klubov na podporu a spoluprácu Mesta Senec a športových klubov.
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Intenzita tréningov:
Väčšina športových klubov: trénuje pravidelne každý deň, resp. minimálne 2-krát do týždňa,
v intervale viac ako 6 hodín za týždeň, resp. od 3 do 6 hodín za týždeň.
Medzi športy a kluby, ktorým nepostačujú tréningové hodiny a potrebovali by viac hodín na
zlepšenie podmienok a výkonnosti sú kolektívne športy a kluby:
✓ Deti v športe – florbal (chýba 3-4 hodiny/týždeň),
✓ SPORT CLUB Senec – hádzaná, plávanie (6 hodín/týždeň),
✓ Gabko Senec – basketbal (4 hodiny/týždeň),
✓ VK Gab Senec - volejbal (7,5 hodín/týždeň)
✓ Piccard – plávanie (6 hodín/týždeň),
✓ Tatran – jachting (3 hodiny/týždeň)
Na otázku č. 21. Ktoré oblasti športu a pohybových aktivít by malo Mesto Senec
podporovať odpovedali kluby v poradí:
1. Športové kluby zaoberajúce sa deťmi a mládežou – 22 odpovedí
2. Športové kluby a jednotlivcov v amatérskom športe – 17 odpovedí
3. Prevádzku športových zariadení, vrátane telocviční základných škôl, ktorých je Mesto
Senec zriaďovateľom – 17 odpovedí
Zdroje financovania – väčšina športových klubov svoju činnosť financuje z členských
príspevkov a hľadajú aj iné zdroje – 2 %, nadácie, sponzori. Významným zdrojom
financovania športových klubov, jednotlivcov a športových akcií a podujatí sú finančné
dotácie z rozpočtu mesta Senec.

2.4.

Športová infraštruktúra z pohľadu športových klubov

Analýza športovej infraštruktúry Mesta Senec z pohľadu organizovaného (inštitucionálneho)
športu je významná, až kľúčová vzhľadom k tomu, že väčšina seneckých športových klubov sa
venuje deťom a mládeži. Je preto dôležité, aby tieto kluby mali vytvárané podmienky na
vykonávanie tréningovej činnosti, hranie zápasov, organizovanie turnajov i ďalšej svojej
športovej činnosti. Mesto Senec nemá vo svojom vlastníctve okrem telocviční základných škôl
žiadnu športovú halu, štadión, športové ihrisko pre indoorové športy a na toto poukázali
v dotazníku i športové kluby. Z tohto dôvodu viaceré športové kluby hľadajú možnosti
trénovania v iných mestách, čo zaťažuje časovo, personálne i finančne kluby, rodičov,
i samotných športovcov, ktorými sú deti a mládež. Za svojimi tréningami cestujú do Bratislavy
– florbal, hokej, plávanie; Pezinok – hokej Hamuliakovo – hokej; Modra – hádzaná, Šamorín –
plávanie, Kráľová pri Senci – volejbal, hádzaná, plávanie
Z 25 dotazníkov športových klubov vyplynulo týchto najviac chýbajúcich športovísk:
✓ Viacúčelová športová hala – 25 odpovedí
✓ Cyklotrasy – 14 odpovedí
✓ Plaváreň – 10 odpovedí
✓ Zimný štadión – 9 odpovedí
✓ Lezecká stena – 5 odpovedí
✓ Atletická dráha – 4 odpovede
✓ OutdoorGym – 4 odpovede
✓ Tenisové kurty – 2 odpovede
✓ Bikepark – 2 odpovede
✓ Skatepark – 1 odpoveď
✓ Iné – Pumptrack (2 odpovede), motokrosová dráha, footgolfové ihrisko, úpolová
telocvičňa (po 1 odpovedi)
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V rámci dotazníka jednotlivé športové kluby špecifikovali i požiadavky na viacúčelovú
športovú halu. Otázka č. 20. Uveďte kritériá a požiadavky na halu, telocvičňu, priestory,
ihrisko, zázemie Vášho športového zväzu, federácie na organizovanie športových podujatí
na národnej vrcholovej úrovni a medzinárodnej úrovni (v prípade nedostatku miesta,
prosím uveďte do prílohy)
 Rozmery .............................................................................................................
 Svetelnosť ..........................................................................................................
 Podlaha a povrch palubovky...............................................................................
 Zázemie, šatne, rozhodcovia ..............................................................................
 Vykurovanie, klimatizácia ...................................................................................
 Technické vybavenie, časomiera, ozvučenie .......................................................
 Počet divákov .......................................................................................................
Iné, uveďte ďalšie požiadavky a kritériá ..........................................................................
Odpovede klubov (Príloha č. 2) boli sumarizované do Kritérií a požiadaviek na multifunkčnú
športovú halu (Príloha č. 3) a predložené Komisii športu pri MsZ v Senci na schválenie.
Komisia športu na svojom zasadnutí dňa 18.6.2020 Uznesením č. 4/2020 návrh
podmienok verejnej architektonickej súťaže na multifunkčnú športovú halu schválila
a odporučila Mestu Senec pripraviť „Projekt realizovateľnosti multifunkčnej haly“
(Príloha č.4).

3. Neorganizovaný šport – neinštitucionalizovaný šport
Z hľadiska športových výkonov, môžeme šport rozdeliť na výkonnostný a rekreačný.
Rekreačný šport je neorganizovaný, neinštitucionalizovaný šport, ktorý predstavuje
dobrovoľnú, neriadenú, individuálne plánovanú športovú aktivitu, najčastejšie vykonávanú
samostatne, s rodičmi, či s rovesníkmi. Občania Mesta Senec, ktorí nemajú záujem o činnosť
v žiadnom športovom klube majú veľa možnosti na iné športové aktivity. Patrí sem
individuálna športová činnosť (beh, bicyklovania, korčuľovanie a pod.), ale aj využívanie
rôznych organizovaných športových aktivít, bez nutnosti členstva v klube. Rekreační športovci
šport považujú najmä za určitý druh oddychu – aktívneho odpočinku, zdravého životného štýlu,
ktorý regeneruje organizmus. Dôležitosť športovania má nesporne veľký význam pre každého
jednotlivca. Šport je priamo spojený so zdravým životným štýlom, buduje sociálne vzťahy
medzi jednotlivcami, priamo podporuje fyzické a psychické zdravie človeka. Pohybové aktivity
sú nenahraditeľnou súčasťou a náplňou voľného času. Skladba týchto aktivít je podmienená
historicky a neustále sa vyvíja a mení, pričom na ňu pôsobí veľa faktorov, ktoré sú v prevažnej
miere určované ekonomickou úrovňou spoločnosti. Šport pre všetkých je významnou
27

Koncepcia rozvoja športu a športovej infraštruktúry
mesta Senec na roky 2021 – 2025
súčasťou systému nášho športu. Ako špecifická športová činnosť, je určená všetkým vekovým
skupinám obyvateľstva, uskutočňovaná rôznymi formami telesných cvičení a druhmi športu.
Šport pre všetkých je oblasť, ktorá má všetky predpoklady zmierňovať riziko ochorení a preto
je potrebné vytvárať podmienky v meste na všetkých úrovniach samosprávy, škôl a školských
zariadení, občianskych združení.
Najväčší priestor na realizáciu športu pre všetkých sú Slnečné jazerá a ich infraštruktúra, ktorá
je v správe mestskej spoločnosti - Správa cestovného ruchu, s.r.o.
Medzi najobľúbenejšie športy obyvateľov Mesta Senec patrí – cyklistika, beh, plávanie,
cvičenie, crossfit, joga, posilňovňa, on-line korčuľovanie, chôdza.

3.1. Športové objekty, športoviská, detské ihriska
Mesto Senec svojou polohou vytvára ideálne podmienky pre rekreačný, neinštitucionálny
šport. Starostlivosť o športové objekty, športoviská detské ihriská, cyklochodníky,
cyklotrasy spadá pod tri subjekty:
✓ Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta - zabezpečuje údržbu, opravy, revízie
detských ihrísk a športovísk v intraviláne mesta. V prevažnej väčšine sa detské ihriská
nachádzajú na voľných priestranstvách medzi obytnými domami. V starostlivosti
útvaru je 22 verejných detských ihrísk, a 3 verejné športové ihriská – Hokejbalové
ihrisko, Novomestského, Športové ihrisko Inovecká a Street workout ihrisko Kysucká
(Príloha č. 5) Zoznam detských ihrísk v správe Útvaru verejnej zelene, údržby a čistenia
mesta). Útvar sa stará aj o údržbu existujúcich cyklochodníkov a cyklotrás.
✓ Správa cestovného ruchu, s.r.o. – má v starostlivosti nasledovné ihriská:
Športové zameranie
(šport)

Umiestnenie

Stav - zlý,
Subjekt, ktorý
dobrý,
spravuje
výborný

volejbal hádzana

SJ - Juh/oproti spoloč. Miest.

dobrý

sport club senec verejnosť, klub rekreanti otvorené

preliezky pre deti

SJ - Juh/oproti spoloč. Miest.

zlý

SCR

verejnosť

otvorené

volejbal / tenis

SJ - Juh/pri Bufet pri kurtoch

dobrý

Martin Bučan

verejnosť,rekreanti

prevádzková doba

minigolf

SJ - Juh/ vlaková stanica

dobrý

SCR

verejnosť,rekreanti

otvorené

ihrisko pre deti

SJ - Juh/medzi bufetmi

zlý

SCR

verejnosť,rekreanti

otvorené

ihrisko pre malé deti

SJ - Juh/oproti malému podiu pri Lobsteri dobrý

SCR

verejnosť,rekreanti

otvorené

Vzužitie - klub, rekreanti,
Otváracie hodiny
verejnosť

hranie deti/cičenie dosp. SJ - Juh/pri kancelárii na juhu

dobrý

SCR

verejnosť,rekreanti

otvorené

volejbal

SJ - Sever/pri Bufet u Kuba

dobrý

prenájom

verejnosť,rekreanti

otvorené

tenis

SJ - Sever/pri malom tobogáne

dobrý

prenájom

verejnosť,rekreanti

otvorené

workout detské preliezky SJ - Sever/pri hotel Relax

zlý

verejnosť,rekreanti

otvorené

detské pieskovisko

SJ - 5 ta pláž

dobrý

verejnosť,rekreanti

otvorené

workout

SJ - smer 5 ta pláž

dobrý

verejnosť,rekreanti, klub otvorené

futbal

SJ - pri Holiday vilage

výbroný

MŠK Senec

MŠK SC

prevádzková doba

Od 1. januára 2020 vstúpil do platnosti Zákon o detských ihriskách, ktorý určuje Základné
povinnosti vlastníka detského ihriska a z tohto pohľadu je dôležité kooperovať
a spolupracovať medzi jednotlivými subjektami, ktoré ich spravujú pri údržbe, čistení,
opravách, rekonštrukcií, plánovaní a budovaní detských a športových ihrísk.
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✓ Cyklotrasy a cyklodoprava – oprava, rekonštrukcia existujúcich cyklotrás,
plánovanie, budovanie nových cyklotrás a cykloinfraštruktúry aktuálne spadá pod Útvar
výstavby a ochrany životného prostredia. V čase zvyšovania nemotorovej dopravy,
rozvoja cyklodopravy má rozširovanie cyklotrás, cyklochodníkov a cykloinfraštruktúry
nesmierny význam pre všetky samosprávy, vrátane Mesta Senec.

3.2. Šport pre všetkých – podujatia, akcie
3.2.1. Šport pre seniorov
Seneckí seniori športujú pod záštitou Mestského klubu dôchodcov, Jednoty dôchodcov
Senec a v spolupráci s útvarom sociálnych služieb mesta už niekoľko rokov sa zúčastňujú
každoročne poriadaného Športového dňa na Slnečných jazerách Juh. Cieľom je
nezdolávať limity a rekordy ako mladší, ale otestovať sami seba a dokázať si, že aj
v tomto veku vedia byť seniori pohybovo aktívni a zdatní. Záštitu nad týmto podujatím
má primátor mesta. Začiatkom jesene Bratislavský samosprávny kraj vyhlasuje pre
seniorom celej župy seniorskú olympiádu, na ktorej je účasť našich seniorov vždy
aktívna i vďaka spolupráci s mestským úradom, ktorý zabezpečuje dopravu do miesta
konania.
3.2.2. Šport zdravotne postihnutých
Mesto Senec myslí aj na telesne handicapovaných športovcov. Hlavným protagonistom
je športový klub STK TP PARA Senec a predovšetkým jeho členovia na čele
s Gabrielom Csemým. Okrem náboru do klubu, ukážky športovania, trénovania so
zdravotným znevýhodnením, pomáha klub pri začiatkoch v športe a tiež s poradenstvom
v oblasti športu zdravotne postihnutých. Samozrejme akcie a podujatia, ktoré organizuje,
resp. spoluorganizuje mesto Senec sú prispôsobené a otvorené i pre túto skupinu
obyvateľstva.
3.2.3. Športové podujatia a akcie
Mesto Senec organizuje a spoluorganizuje viacero významných podujatí pre širokú
verejnosť. Medzi tradičné podujatia patria:
Senecký Beh okolo Slnečných Jazier – podujatie je organizované v septembri a v roku
2021 je to už X. ročník tohto behu. Beh je zameraný pre širokú verejnosť mesta Senec a
okolia a počet účastníkov sa stabilizoval na cca 300 bežcov z toho cca 100 sú detí a mládež;
Anketa športovec roka – február-resp. marec – vyhodnotenie najlepších športovcov roka.
Návrhy na udelenie uvedeného titulu zasielajú športové organizácie a kluby na základe
dosiahnutých výsledkov v predchádzajúcom roku;
Senecká Olympiáda – v spolupráci so základnými školami a od 2018 aj s materskými
školami sa počas jedného týždňa súťaží v kolektívnych športoch – futbal, hádzaná, volejbal,
basketbal, prehadzovaná, vybíjaná, florbal a v individuálnych športoch – plávanie, streľba,
šach, stolný tenis, detská atletika, atletika. Celkovo počas olympijského týždňa športuje cca
700 detí;
29

Koncepcia rozvoja športu a športovej infraštruktúry
mesta Senec na roky 2021 – 2025
Senecká latka – Skok do výšky organizovaný vždy jednou zo seneckých základných škôl
– počet zapojených žiakov spolu je cca 150;
Beh zdravia – organizuje Základná škola Mlynská Senec už viac ako 30 rokov (v septembri
2021 – XXXI. ročník). Spoluorganizátor je Útvar školstva a športu a zapájajú sa základné
školy zo Spoločného školského útvaru. Celkovo je zapojených 10 škôl a cca 300 žiakov;
MEGATURNAJ – najväčší mládežnícky futbalový turnaj na Slovensku, ktorý zastrešuje
futbalový klub MŠK v spolupráci s Mestom Senec. Svoju tradíciu začal písať v roku 1998
a každoročne sa turnaja zúčastňuje približne 1 500 účastníkov zo Slovenska i zo zahraničia.
Májový futbalový turnaj GaFuGa – turnaj podnikateľov, seneckých firiem a inštitúcií
o pohár primátora mesta;
Senecká korčuľa – preteky pre širokú verejnosť okolo Slnečných jazier sú organizované
nadšencami z občianskeho združenia Senecká korčuľa;
Ľadové medvede – každoročné Trojkráľové kúpanie otužilcov v Slnečných jazerách.
Akcia je organizovaná PICCARD a má už celoslovenský význam, keď sem chodia otužilci
z celého Slovenska.
Volejbalový turnaj o pohára primátora – volejbalový turnaj zamestnancov mestského
úradu, mestských organizácii a učiteľov škôl;
Senecká ruka – medzinárodné preteky v pretláčaní rukou, organizovaná Armwrestlingom
Senec
Významné výročia a udalosti – Významnou udalosťou v roku 2019 bola 100.ročnica
futbalu v Senci;

3.3. Vyhodnotenie dotazníka verejnosť
Dôležitou súčasťou Koncepcie športu mesta Senec na roky 2021 – 2025 je spätná väzba od
občanov, širokej verejnosti o stave športu, športových podujatí a športovísk v meste. Je
v záujme mesta poznať názor svojich občanov na túto oblasť, čím sa otvára priestor na
adresnejšie odpovede, reakcie na potreby občanov a tiež priestor na zadefinovanie
kritických miest. Dotazník sledoval záujem obyvateľov o šport, názory na podmienky
fungovania športu, vybavenosti športovej infraštruktúry, či možnosti športového vyžitia
v Meste Senec. Dotazník bol sprístupnený na Informačnom portáli Mesta Senec skoro dva
mesiace (od 9.4. 2020 do 24.5.2020) a verejnosť mala možnosť vyjadriť svoj názor. Túto
možnosť využilo 218 respondentov z toho 121 mužov (55,5 %) a 97 žien (44,5 %).
Zastúpenie mali všetky vekové kategórie, pričom najväčšie zastúpenie mali občania od 35
rokov až 55 rokov, čo predstavovalo 63,3 %. Záujem o športové dianie v Senci potvrdili
predovšetkým amatérsky (výkonnostní, organizovaní) športovci až 50,5 %, rekreačných,
neorganizovaných bolo 37,2 %, ale aj profesionáli 11,0 % a nešportovci 1,3 %.
Zaujímavosťou bola odpoveď na Otázku členstva v športovej organizácii, pričom väčšina
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respondentov nie je členom športovej organizácie až 126 a teda registrovaným členom
v športovom klube bolo len 92 respondentov. Rovnako tiež až 70 % respondentov
odpovedalo, že nie sú členmi slovenských športových zväzov, z čoho vyplýva buď
nezáujem členov športových klubov o športové dianie v meste. Je potrebné hľadať dôvody
prečo tomu tak je.
Zaujímavé výsledky vyšli z otázky č. 4 Vymenujte druhy športov, ktorým sa aktívne
venujete, bola to otvorená otázka, kde sa respondenti mohli napísať svoj šport, resp. športy.
Sumarizácia odpovedí:
Druh športu

Počet hlasov

Cyklistika akákoľvek

85

Beh, behanie

82

Plávanie, zimné plávanie

70

Cvičenie, crossfit, joga, fitness, posilovňa

53

Futbal, sálový plážový futbal

53

On line korčuľovanie, korčuľovanie

30

Beachvolejbal, volejbal

24

Chôdza, NordicWallking,turistika,
rýchlochôdza

23

Basketbal

14

Ľadový hokej, hokejbal

14

Footgolf

13

Box, Thaijsky box

10

Stolný tenis

10

Tenis

8

Lyžovanie, snowboarding

7

Lezenie, horolezectvo

6

Parkour, wokout

6

Golf

5

Florbal

4

Bedminton

4

Squash

4

Aikido

3

Triatlon

3

Taekwondo

3

Voľno časové aktivity, padlboard, otužovanie

3

šachy

3

Gymnastika, Strelba, Thajský box, Potápanie,
Tanec

po 2 hlasy

Hádzana, Jiu Jitsu, Karate, Aerobik,
Krasokorčuľovanie, Motocyklový šport, Jazda
na koni, Speedminton

po 1 hlase

Hlasov

558
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Výsledkom je nasledovné zistenie :
Nosnými rekreačnými, resp. individuálnymi športami podľa respondentov sú:
✓ bicyklovanie
✓ beh a behanie
✓ plávanie
✓ cvičenie, fitnes,
✓ korčuľovanie
Nosnými kolektívnymi, registrovanými športami sú podľa dotazníkov pre verejnosť:
✓ futbal
✓ volejbal
✓ basketbal
Príslušnosť k seneckým klubom je odprezentovaná v priloženej tabuľke. Ostatní respondenti
buď nie sú registrovaní alebo sú registrovaní v niektorých seneckých miniligách, resp. mimo
seneckých kluboch.
Klub

Počet
registrovaných

MŠK Senec
Šport club Senec
Footgolf Senec
Gafuga
STK Senec, STK TP Para Senec
SHUMIEKAN SLOVAKIA - Aikido
Senec
BK Gabko Senec
VK GAB Senec
Big Street Project
Boxerovňa Senec
Crossfit Senec
Šachový klub
Picard Senec

9
7
6
6
6
3
3
3
2
2
2
2
2

Otázky č. 7, č. 8. č. 9 boli zamerané na pohybové aktivity respondentov a ich deti, čo je
potešujúce a pozitívne zistenie, že z 218 respondentov:
- 61 % (133 osôb) – pravidelne športuje minimálne 2-krát do týždňa
- 43 % (94 osôb) – trávi pri športových aktivitách týždenne od 3 do 6 hodín
- 28 % (62 osôb) – trávi pri športových aktivitách týždenne viac ako 6 hodín
- 43 % (94 osôb) – deti respondentov minimálne 2-krát do týždenne sa venujú športu
- 25 % (55 osôb) – deti respondentov sa pravidelne každý deň venujú športu
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Skoro 50 % (108) respondentov investuje do športu v priemere za mesiac viac ako 50,00
EUR a menej ako 10,00 EUR len 8,3 % teda len 18 respondentov. (otázka č.11 – bola
postavená všeobecne a týkala sa aj komerčných cvičení ako napr. fitness, body working, resp.
iných komerčných akcií)

Dôležitými otázkami boli otázky č. 10 spokojnosť s možnosťami pre športovanie
a pohybové aktivity v Senci, ako aj otvorené otázky:
č. 12 – Aké športoviska využívate v Senci (sám alebo s rodinou) ?
č. 13 – Aké športoviská využívate mimo Senec (sám alebo s rodinou)?
č. 14 - Aké športoviská chýbajú v Senci, resp. ktoré je potrebné zrekonštruovať?
Č.15 - Aký druh športu chýba v Senci?
Otázky boli otvorené a respondenti mohli vyjadriť svoj názor
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Z analýzy otvorených otázok vyplýva 5 základných príležitosti na zlepšenie stavu športovej
infraštruktúry:
✓ chýba multifunkčná športová hala
✓ rozšírenie cyklotrás s napojením na existujúce, Slnečné jazerá bezpečnosť a trasy pre
korčuliarov
✓ málo prístupných ihrísk aj futbalových, ihriska a telocvične na školách do 22,00 hod
✓ plavecký bazén, resp. zlepšenie podmienok pre plavcov
✓ zimný štadión, resp. klzisko, ľadová plocha
Najviac zo športovísk a športových priestorov sa využívajú:
✓ Slnečné jazerá
✓ Národné tréningové centrum Senec
✓ Areál Slávia
✓ Telocvične základných a stredných škôl
✓ Fitness centrá
Za športom chodia naši občania najviac na:
✓ Plavárne – plávanie - Pezinok, Bratislava, Šamorín
✓ Hrádza – beh, korčuľovanie bicyklovanie – Šamorín
✓ Cyklotrasy – cyklistika – smer Bratislava, Pezinok – Malé Karpaty
✓ Klziská, zimný štadión – korčuľovanie, hokej – Bratislava, Šamorín
✓ Gymnastické telocvične – gymnastika, cvičenie s deťmi – Bratislava, Ivanka pri Dunaji
Z dotazníka vyplynulo, že najviac zo športovej infraštruktúry chýba:
✓ Multifunkčná športová hala
✓ Cyklotrasy
✓ Klzisko, ľadová plocha, zimný štadión
✓ Plavecký bazén
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Na otázku, ktoré druhy športu v meste chýbajú jednoznačne vyhrala atletika a atletika pre deti.
Zaujímavý bol názor, že športov je v Senci dosť, je to na individuálnom zvážení, ktorý druh
športu si vybrať, chýbajú však priestory a otvorené športoviská.
Respondenti odpovedali aj na otázky, ktoré druhy športov by malo mesto podporovať
a tiež ako, teda v ktorých oblastiach športu by mala byť podpora. Výsledok je
nasledovný:
Športy:
✓ Plávanie - 129 respondentov 59,2 %
✓ Volejbal - 96 respondentov 44 %
✓ Futbal - 91 respondentov 41,7 %
✓ Cyklistika – 88 respondentov 40 %
✓ Basketbal – 82 respondentov 37 %
Ako - oblasti, ktoré by malo mesto podporovať v poradí:
✓ prevádzku športových zariadení, vrátane telocviční základných škôl, ktorých je
Mesto Senec zriaďovateľom
✓ športové kluby a jednotlivcov v amatérskom športe,
✓ preteky, turnaje a iné akcie v rámci masového športu
✓ profesionálny šport a športovcov vrátane ich odmien
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Zo seneckých športových podujatí sú najnavštevovanejšie:
✓ Senecký beh okolo Slnečných jazier
✓ Senecká korčuľa
✓ Futbalové zápasy
✓ Senecká ruka
✓ Senecký triatlon
✓ Ľadové medvede
✓ Basketbalové zápasy
✓ Futbalová miniliga
✓ Volejbalové a beachvolejbalové zápasy
Posledná otázka bola zhrnutím nápadov a podnetov respondentov. Akým spôsobom by
Mesto Senec mohlo napomôcť rozšíreniu možností športového vyžitia občanov mesta? Na
otázku bolo viacero podnetných návrhov, ktoré sú pretavené vo SWOT analýze v časti
príležitosti.
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4. Financovanie športu
Na úrovni rekreačného, neinštitucionalizovaného športu prevláda priame financovanie
športových aktivít športujúcimi občanmi.
Na úrovni organizovaného inštitucionalizovaného športu sa telesná kultúra a šport
z prevažnej väčšiny podporuje nasledovnými zdrojmi financovania:
✓ Štátne zdroje – dotácie štátnej správy, predovšetkým Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR;
✓ Verejné zdroje – dotácie Bratislavský samosprávny kraj, Mesto Senec;
✓ Komerčné zdroje – sponzori, reklamní partneri;
✓ Vlastné zdroje klubov – členské príspevky, príjmy z činnosti;
✓ Iné zdroje – súkromné zdroje verejnosť, jednotlivci, 2, resp. 3 % dane z príjmu
Výška nákladov na činnosť jednotlivých klubov závisí od rôznych faktorov, napr. náročnosť
športu na technické vybavenie, veľkosť členskej základne, náročnosť na cestovanie počas
súťaží, štartovné na turnaje a v súťažiach, náklady na rozhodcov, prenájom tréningových
a hracích priestorov.
Mesto Senec sa podieľa na financovaní telesnej kultúry a športu do výšky schváleného
rozpočtu na príslušný rozpočtový rok v programoch:
Program 11 – Šport a rekreácia – hlavný program pri financovaní športu Mesta Senec,
v ktorom je zahrnuté financovanie:
✓ športových podujatí organizovanými Komisiou športu pri MsZ v Senci
✓ športových podujatí organizovanými školami a Útvarom školstva a športu MsÚ Senec
✓ potrieb športových organizácii a klubov poskytovaním dotácii z rozpočtu mesta Senec
✓ športových objektov a infraštruktúry - správa a prevádzka budovy na futbalovom
štadióne
✓ iné – individuálne žiadosti na podporu športu napr. volejbalový turnaj, futbalový
turnaj, akcie poriadané inými útvarmi - útvar sociálnych služieb mesta – akcie pre
seniorov a pod.
Program 9 - Vzdelávanie
✓ údržby, opráv, rekonštrukcie športovej infraštruktúry materských a základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec
Program 12 - Prostredie pre život
✓ údržby, opráv, rekonštrukcie detských a športových ihrísk, existujúcich
cyklochodníkov a cyklotrás
Program 7 – Výstavba
✓ plánovanie, výstavba cyklochodníkov, cyklotrás a cykloinfraštruktúry
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4.1. Komisia športu pri MsZ v Senci a Útvar školstva a športu MsÚ
Tabuľka porovnania schváleného rozpočtu MsZ a skutočnosť využitia finančných
prostriedkov na športové akcie a podujatia
Rozpočet
Skutočnosť
Rok
Komisia
Školy
Komisia športu
športu
Útvar Š a Š
Školy Útvar školstva
2015
7 000,00
3 000,00
9 758,09
2016
10 000,00
3 800,00
7 145,58
2017
10 000,00
4 000,00
8 093,71
2018
10 000,00
4 200,00
10 177,66
2019
11 000,00
4 400,00
13 118,03
2020
12 000,00
4 600,00
4.1.1. Komisia športu pri MsZ v Senci
Komisia športu MsZ Senec na svoju činnosť má v rozpočte schválené finančné
prostriedky a v rámci svojej činnosti financuje a organizuje každoročne dve podujatia
mestského, resp. okresného významu a ďalšie príležitostné akcie a podujatia:
✓ Anketa športovec roka;
✓ Senecký Beh okolo Slnečných Jazier
✓ Významné výročia a udalosti – Významnou udalosťou v roku 2019 bola
100.ročnica futbalu v Senci;
✓ Volejbalový turnaj o pohár primátora
✓ Májový futbalový turnaj GaFuGa
4.1.2. Školy a útvar školstva a športu
Útvar školstva a športu sa podieľa na spoluorganizovaní nasledovných športových akcií:
✓ Senecká latka
✓ Senecká Olympiáda
✓ Beh zdravia

4.2. Dotácie z rozpočtu mesta Senec
Proces poskytovania dotácií sa riadi Všeobecné záväzným nariadením mesta (ďalej len
VZN). Do roku 2019 sa systém dotácii riadil podľa VZN č. 1/2012 v znení dodatkov,
ktorým sa určovala metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Senec. Od roku
2019 sa proces poskytovania dotácii z rozpočtu riadi novým VZN č. 09/2019 Poskytovanie dotácii z rozpočtu Mesta Senec. Na základe uvedeného VZN, sa
každoročne vyhlasuje Výzva - Podpora športových aktivít, podujatí a mládeže v
meste Senec. Návrh výzvy, teda podmienky, kritériá hodnotenia projektov prechádzajú
schvaľovaním v Komisii športu MsZ. Od roku 2018 Mesto Senec spolupracuje
s občianskym združením WellGiving a celý proces poskytovania dotácií z rozpočtu
mesta Senec prešiel na elektronickú formu prostredníctvom egrantu, čo prinieslo vyššiu:
✓ efektivitu procesu poskytovania dotácií od žiadosti až po vyúčtovanie,
✓ jednotnosť pri zadávaní žiadosti a predkladania vyúčtovania,
✓ transparentnosť – verejnosť je oboznamovaná s priebehom i výsledkami
hodnotenia predložených žiadostí,
✓ zjednodušenie celého procesu poskytovania dotácií,
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✓ zrýchlenie a sprehľadnenie procesu,
✓ elektronickú archiváciu procesu poskytovania dotácií,
✓ zjednotenie a zjednodušenie procesu finančnej a administratívno-finančnej
kontroly.
Poskytovanie dotácií ako jedna z foriem financovania športu v zmysle VZN č. 9/2019
sa vzťahuje na podporu vrcholového, výkonnostného a rekreačného športu,
organizovaného právnickými osobami (občianske združenia, neziskové spoločnosti,
spol. s r.o.) zaoberajúcimi sa športom s pôsobnosťou alebo sídlom na území mesta
Senec.
Kritériá a bodovanie pre hodnotenie žiadostí sú zapracované vo výzve a navrhuje ich
Komisia športu MsZ Senec. Komisia športu tiež bodovo hodnotí jednotlivé žiadosti
a navrhuje MsZ rozdelenie dotácii na príslušný kalendárny rok.
Hlavnými kritériami pre posudzovanie žiadosti v oblasti telovýchovy a športu sú:
✓ členská základňa a jej členenie (deti, mládež, dospelí),
✓ aktivita, frekvencia akcií a činnosti,
✓ história a dlhodobosť pôsobenia v meste,
✓ výkonnostná úroveň súťaží a dosiahnuté výsledky,
✓ podpora športových podujatí na území mesta Senec,
✓ podpora športových podujatí a akcií pre širokú verejnosť,
✓ výnimočné športové výkony jednotlivca
V rámci tejto formy financovania – dotácie z rozpočtu Mesta Senec v zmysle platného
VZN č. 9/2019 môže finančnú dotáciu v rámci svojej kompetencie poskytnúť primátor
Mesta Senec a to maximálne do výšky 800,00 EUR pre jeden subjekt za jeden
kalendárny rok.
Od roku 2015 do roku 2019 Mestské zastupiteľstvo Senec schválilo dotácie na podporu
športu a športových aktivít v nasledovných výškach:
2015 – 154 000,00 EUR (vrátane prídelu do účelového fondu ŠK Senec)
2016 - 144 000,00 EUR (vrátane prídelu do účelového fondu ŠK Senec)
2017 - 148 500,00 EUR
2018 - 165 000,00 EUR
2019 - 182 300,00 EUR
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Pridelené dotácie športovým klubom v rokoch 2015 – 2019
Dotácie z rozpočtu mesta Senec - šport

Športový klub

Šport

2 019

2 018

2 017

2 016

2 015

ARMWRESTLING KLUB SENEC

5 000,00

5 200,00

3 800,00

4 000,00

3 000,00

Beh Senec

1 000,00

Big street project (veľký projekt ulice)
5 800,00

5 000,00

DETI V ŠPORTE, o.z. - GAB florbal

1 700,00

1 100,00

EWTO - Senec KUNG-FU (WING TSUN
Slovensko)
FootGolfový Klub Senec

3 000,00

900,00
3 000,00

Fl orba l
Kung-Fu

800,00
4 400,00

7 700,00

Futbalová Miniliga Senec

10 000,00

9 500,00

2 500,00

Hokejový klub Playboy Senec
HOMOLA Sport s.r.o.

Rekrea čný
beh
Pa rkúr,
workout
Cvi čeni e,
ba s ketba l

500,00

BK Gabko Senec

Pretl á ča ni e

Footgol f

1 800,00
800,00

Futba l
Hokej

3 800,00

Motori zmus

Chovatelia poštových holubov

300,00

Jachtársky klub Tatran Bratislava

300,00

400,00

300,00

500,00

Chov.p.h.
Ja chti ng

Moto-club Senec

2 200,00

3 000,00

2 500,00

2 500,00

Mládežnícky športový klub Senec

71 600,00

68 800,00

59 500,00

20 000,00

7 500,00

Futba l

PICCARD Senec

4 300,00

5 500,00

9 800,00

20 000,00

50 700,00

Potá pa ni e

Plavecký klub DELFÍN Senec

1 700,00

2 000,00

2 000,00

2 500,00

1 000,00

PRO-TAEKWON

3 200,00

2 600,00

2 500,00

2 000,00

RC Klub

1 000,00
500,00

Senecká korčula

1 500,00

1 500,00

SHUMEIKAN SLOVAKIA

2 300,00

1 100,00

1 500,00

1 500,00

2 000,00

3 000,00
2 300,00

2 200,00

Pl á va ni e
Ta ekwonDo
Rá di om
ri a dené
Korčul ova ni
e
Ai ki do

Slovenská asociácia plážového futbalu
Sport centrum Senec

Motokros

2 000,00

2 000,00

Pl á ž.futba l

1 000,00

ka ra te

36 000,00

Há dza ná ,
pl á va ni e

SPORT CLUB Senec

44 600,00

34 800,00

30 500,00

30 000,00

STK TP PARA SENEC

2 200,00

1 400,00

1 500,00

1 200,00

Stolnotenisový klub Senec

2 400,00

2 600,00

2 500,00

3 500,00

3 000,00

Stol ný teni s

Šachový klub Senec

1 200,00

1 800,00

1 500,00

1 500,00

800,00

Ša ch

ŠPORT KLUB - LUCIA DEBNÁROVÁ

800,00

"ŠPORTOVÝ KLUB BEST FITNESS
SENEC"

2 200,00

1 400,00

ŠK GaFuGa

2 000,00

2 200,00

1 500,00

Školský športový klub GAB Senec

2 600,00

3 300,00

3 000,00

TK PROFI Senec

1 800,00

1 000,00

VK GAB Senec

10 900,00

9 500,00

8 000,00

SPOLU

182 300,00

164 300,00

148 500,00

Stol ný teni s

Pretl á ča ni e
Ji u-Ji ts u

1 500,00

1 500,00

Futba l

6 500,00

Ba s ketba l

8 500,00

6 500,00

Vol ejba l

119 000,00

123 300,00

800,00

Teni s
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4.3. Športové objekty a infraštruktúra v správe mesta Senec
Mesto Senec nevlastní športové objekty, aktuálne financuje na základe zmluvy
✓ správu a prevádzku budovy na futbalovom štadióne,
✓ nájom umelej ľadovej plochy;
Finančné prostriedky použité na správu a prevádzku budovy na futbalovom štadióne od
roku 2015 – 2019

Rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Budova na futbalovom
štadióne
Rozpočet
Skutočnosť
25 920
19 318,19
25 920
25 171,52
30 000
18 067,23
30 000
29 966,71
30 000
19 139,72
10 000

Klzisko
Rozpočet
0
0
0
15 000
15 000
5 000

Skutočnosť
0
0
0
15 000,00
14 676,47

4.4. Iné – individuálne žiadosti o podporu športu
Ide o mimoriadne akcie a podujatia – 100. ročnica futbalu, tradičný volejbalový turnaj
o pohár primátora mesta Senec a tiež futbalový turnaj GaFuGa a pod. Tieto akcie sa
financujú zo zdrojov Komisie športu, resp. zdrojov pána primátora. Okrem týchto
zdrojov si subjekty, ktoré organizujú uvedené akcie, zabezpečujú aj iné zdroje – vlastné,
reklamný partneri, prípadne iné zdroje.

4.5. Športová infraštruktúra materských a základných škôl
Na financovanie údržby, rekonštrukcie, modernizácie športovej infraštruktúry materské
a základné školy využívajú nasledovné zdroje:
✓ vlastné zdroje
✓ dotácie – na základe predkladaných projektov BSK, nadácie
✓ 2 % dane z príjmu
✓ finančné dotácia Mesto Senec – kapitálové výdavky
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4.5.1. Materské školy
Prehľad finančných prostriedkov použitých na modernizáciu športovísk škôl
poskytnutých mestom Senec:

Rok
2015

2016

Materská škola

Suma

Predmet údržby a rekonštrukcie

Fándlyho

35 599,00 Extérierové hracie prvky, plot

Kollárova

19 938,00 Ihrisko

Kollárova

3 226,00 Ihrisko

Košická

6 000,00 školský dvor -ľava strava

Fándlyho

6 769,20 Dopadový povrch ihrisko

Ovoda s VjM

1 887,70 Záhradný domček

2017
2018
2019

Košická

16 000,00 školsý dvor - prava strana

Mesto Senec poskytlo v priebehu päť rokov skoro 90 000,00 EUR na údržbu, rekonštrukciu
športovej infraštruktúry, čo predstavuje 3 000,00 EUR na jednu škôlku za rok.

Najväčší podiel financovania zo zdrojov Mesta Senec za päť rokov mali nasledovné
škôlky:
Fándlyho
42 368,20 EUR
Kollárová
23 164,00 EUR
Košická
22 000,00 EUR
Ovoda s VjM
1 887,70 EUR
Slnečné jazerá
0,00 EUR
Kysucká
0,00 EUR

43

Koncepcia rozvoja športu a športovej infraštruktúry
mesta Senec na roky 2021 – 2025
4.5.2. Základné školy
Prehľad finančných prostriedkov použitých na modernizáciu športovísk škôl
poskytnutých mestom Senec:
Rok

Základná škola

Suma

Predmet údržby a rekonštrukcie

J.G. Tajovského

15 457,00 Vybavenie telocvične, kotol

VjM A.Molnára

12 500,00 vnútorná rekonštrukcia telocvične

2016

VjM A.Molnára

11 768,00

2017

Mlynská

10 000,00 oprava minfutbalového ihriska

2015
prístrešok, plastové dvere,
zariadenie telocvične

2018
2019

VjM A.Molnára

8 423,05 Zateplenie telovične

Mesto Senec poskytlo v priebehu päť rokov 58 000,00 EUR na údržbu, rekonštrukciu,
modernizáciu športovej infraštruktúry, čo predstavuje 3 870,00 EUR na jednu základnú školu
za jeden rok (počítané bez ZŠ Kysucká, ktorá pôsobí v prenajatých priestoroch).
Najväčší podiel financovania zo zdrojov Mesta Senec za obdobie od roku 2015 – 2019
v poradí mali nasledovné školy:
ZŠ s VjM A.Molnára
42 691,05 EUR
ZŠ J.G. Tajovského
15 457,00 EUR
ZŠ Mlynská
10 000,00 EUR
Školy na zlepšenie a skvalitnenie svojej infraštruktúry využívajú aj iné zdroje, výzvy,
vlastné zdroje na zlepšenie resp. údržbu športovej infraštruktúry:
ZŠ s VjM A.Molnára – rekonštrukcia telocvične vonkajšia i vnútorná –
financovanie z Envirofondu
– 116 712,50 EUR
ZŠ J.G.Tajovského - multifunkčné ihrisko - vlastné zdroje, úrad vlády - 75 400,00 EUR
ZŠ Mlynská
– multifunkčné ihrisko – vlastné zdroje
– 2 360,00 EUR
Súkromné a ostatné školy
Ostatné školy nepodliehajú pod Mesto Senec ako zriaďovateľa a napriek tomu sa Mesto Senec
snaží prispievať formou dotácií v zmysle VZN č. 9/2019 o Poskytovaní dotácií, pokiaľ si
jednotlivé školy o dotáciu v zmysle tohto VZN požiadajú.
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5. Propagácia športu
Propagácia telovýchovy a športu je realizovaná rôznymi formami:
- mesačník mestských novín Senčan
- Informačný portál mesta Senec
- FB stránka mesta
- na výlepových plochách na území mesta
- kalendár telovýchovných a športových aktivít a podujatí na príslušný kalendárny rokprezentácie športu športových akcií a podujatí v komunikačných prostriedkoch mesta,
prostredníctvom miestnej internetovej televízie.
Na informačnom portáli mesta je register športových klubov a občianskych združení s odkazmi
na ich web-stránky. K propagácií športu prispieva aj každoročne poriadaná akcia Športovec
roka mesta Senec, ktorá predstavuje morálne a vecné vyhodnotenie a ocenenie najlepších
športovcov a športových kolektívov mesta Senec v kategóriách žiactva, juniorov a dospelých
primátorom mesta. Návrhy na ocenenia podávajú jednotlivé športové kluby, Komisia športu pri
MsZ Senec a vedenie mesta.
Primátor mesta po významných športových výsledkoch celoslovenského, európskeho alebo
svetového významu oceňuje športovcov osobným stretnutí a poďakovaním.

6. SWOT analýza

Silné stránky

Slabé stránky

✓ vynikajúca spádová oblasť pre rozvoj športu a
súťaží aj na medzinárodnej úrovni,
✓ vynikajúca poloha, dostupnosť a prírodné
podmienky – Slnečné jazerá pre vykonávanie
Športu pre všetkých
✓ vysoký záujem verejnosti o rekreačný šport,
Šport pre všetkých – behanie, korčuľovanie,
plávanie,
✓ vysoký počet dobre situovaných detských
a multifunkčných ihrísk v intraviláne mesta
✓ vysoký počet aktívnych športových klubov a
záujem klubov o športové dianie v meste
✓ rozmanitosť športovej ponuky, rôznorodosť
zamerania športových klubov,
✓ vynikajúca práca s deťmi a mládežou,
✓ máme úspešných športovcov svetového
a európskeho formátu, úspešných športovcov
regionálneho formátu,
✓ oceňovanie úspešných športovcov mesta,

✓ chýba Koncepcia športu a dlhodobá stratégia
rozvoja športu
✓ nedostatočná športová infraštruktúra - indoor
mesta Senec len telocvične v základných
školách,
✓ chýba multifunkčná športová hala
✓ nedostatok priestorov na tréningy a vyššie
slovenské súťaže – v zmysle oficiálnych
pravidiel – kolektívne športy,
✓ organizované, registrované kluby nemajú
dostatok tréningových i zápasových možnosti,
zatvorenie telocviční v školách počas prázdnin
a nedele,
✓ chýbajú
podmienky
pre
vrcholový
a výkonnostný šport - deti, žiaci, mládež nemajú
vzory – mužské, ženské kategórie vo vyšších
slovenských súťažiach,
✓ chýba databáza športových klubov, športovcov,
talentovaných športovcov do 23 rokov,
reprezentantov
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Silné stránky

Slabé stránky

✓ dobrý stav futbalového ihriska /zatrávnenie/ a
ďalších futbalových ihrísk
✓ podpora vedenia mesta v športovej oblasti aj
účasťou na športových podujatiach,
✓ organizácia akcií a podujatí pre širokú
verejnosť, školy – mestom, resp. niektorými
klubmi
✓ spolupráca niektorých športových klubov pri
organizovaní mestských akcií a podujatí,
✓ záujem riaditeľstva gymnázia na lepšiu
využiteľnosť športovej infraštruktúry –
športové kluby, verejnosť,

✓ propagácia a marketing športu v meste,
✓ spolupráca seneckých športových klubov
s mestom, napr. pri prezentácií činnosti klubov,
napr. pri mestom organizovaných športových
akcií a podujatí pre širokú verejnosť,
✓ nedostatočný počet hodín na telesnú výchovu
v telocvični – keď na jednu hodinu telocviku
pripadá až 4-5 tried,
✓ nedostatočná spolupráca školy, kvalifikovaných
trénerov, telocvikárov, nadšencov a športových
klubov
✓ deti a žiaci materských a základných škôl
dochádzajú na kurzy do iných miest
✓ športové kluby hľadajú možnosti trénovania
v iných mestách – Bratislava, Pezinok,
Hamuliakovo, Modra, Kráľová pri Senci, Cífer,
Trnava, Šamorín
✓ chýba
kompletná
databáza
športovej
infraštruktúry a jej aktuálny stav a potreby
✓ chýba nastavenie systému a podmienok
prenájmov športovej infraštruktúry – športové
kluby platia rovnaké prenájmy, ako voľnočasové
športové skupiny,
✓ koordinácia a nastavenia procesov útvarov,
komisií, resp. ostatných subjektov zaoberajúcimi
sa športom a športovou infraštruktúrou
✓ nedostatočne rozvinuté cyklistické chodníky
v meste, cyklotrasy do okolitých obcí a ďalšia
cykloinfraštruktúra,
✓ nevysporiadané majetkovo- právne vzťahy – pod
športovou infraštruktúrou,
✓ nezáujem o šport a chýbajúci sponzoring,
✓ slabá možnosť motivácie kvalifikovaných
trénerov

Príležitosti

Hrozby

✓ zjednotenie športových klubov, riešenie
spoločných vecí – nájmy, hodiny prenájmov,
školy a učitelia, predstavitelia firiem,
✓ dostupnosť ihrísk aj na základných školách,
futbalové ihriska do 22,00 hod pre širokú
verejnosť
✓ zlepšiť spoluprácu so školami a seneckými
športovými klubmi, zainteresovať učiteľov na
spoluprácu s miestnymi športovými klubmi

✓ pokles, redukcia výkonnostného a vrcholové
športu v dospelých kategóriách – kolektívne aj
individuálne športy
✓ klesajúci záujem o športové aktivity a
trénovanie výkonnostných skupín ,
✓ zvyšovanie nežiaducich sociálno patologických javov, vrátane rôznych závislostí
medzi deťmi a mládežou, nárast kriminality a
drogových závislostí mladých ľudí,
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Príležitosti

Hrozby

✓ zlepšiť spoluprácu s materskými a základnými
školami a zosúladiť časový kalendár akcií –
Senecká olympiáda, Školská olympiáda, Beh
zdravia.
✓ spolupráca so strednou školu a gymnáziom,
BSK pri hľadaní možnosti využitia športovej
infraštruktúry
✓ vytvoriť databázu športových klubov a systém
jej aktualizácie,
✓ vytvoriť
databázu
reprezentantov
a talentovaných športovcov do 23 rokov
✓ propagácia vzorov a príkladov z radov
úspešných športovcov,
✓ vytvoriť systém akejkoľvek podpory (vrátane
finančnej) – inštitucionálny a neinštitucionálny
šport
✓ propagácia
a informovanosť
občanov
o športovom dianí v meste
✓ organizovať tradičné podujatia a pripraviť,
resp. podporiť viacero športových akcií
a podujatí zameraných na deti a mládež,
rodinu;
✓ nastaviť systém spolupráce s jednotlivými
útvarmi mesta, vrátane projektového manažéra
pri riešení otázok – opravy, údržby,
rekonštrukcie
a výstavby
športovej
infraštruktúry, detských a multifunkčných
ihrísk na území celého mesta,
✓ spolupráca s jednotlivými športovými zväzmi
a mestom;
✓ zlepšiť a vyriešiť situáciu vstupu aut do
priestoru Slnečných jazier, zvýšiť bezpečnosť
rekreačných športovcov;
✓ vytvorenie zón bez áut;
✓ Prehodnotenie a nové nastavenie kritérií
v dotáciách,
✓ analýza finančných prostriedkov smerovaných
do kultúry, sociálnej oblasti, školstva, športu
a pripraviť koncept financovania športu
v meste

✓ nesystémové riešenia sú neefektívne riešenia,
strata finančných zdrojov vynakladaných na
údržbu, výstavbu, resp. rekonštrukciu detských
ihrísk a športovísk,
✓ zhoršovanie
zdravotného
stavu
mladej
populácie, znižovanie imunitného systému,
zvyšovanie obezity, počtu prípadov na diabetes,
vysoký krvný tlak, a ďalšie civilizačné choroby,
✓ zrýchľuje sa životné tempo obyvateľstva, viac
stresu a menej pohybových aktivít v bežnom
živote
✓ pokles záujmu detí a mládeže o športovú
činnosť, uprednostňovanie IK technológií pred
pohybovými aktivitami,
✓ pretrvávanie
nedostatočného
financovania
športových klubov zo strany štátu,
✓ návšteva obchodných centier, ako forma trávenia
voľného času mladých ľudí, rodín s deťmi,
✓ zanedbávaná výchova k športu a pohybu už
v rodine, deti so slabými pohybovými
zručnosťami znáročňujú tréningový proces,
✓ úprava legislatívy v oblasti športu
✓ vandalizmus
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III. Strategická časť
1. Vízia rozvoja športu v meste Senec
1.1. Vízia do roku 2025
Vízia rozvoja športu v meste Senec do roku 2025 je v súlade s platnými všeobecne záväznými
predpismi a nadväzuje na priority Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec na
roky 2019 – 2028 (ďalej len PHSR), predovšetkým na priority Akčného plánu PHSR.
Koncepcia rozvoja športu v meste musí prispievať k napĺňaniu aktuálneho rozvojového
programu mesta a zároveň bude východiskovým dokumentom pre spracovanie rozvoja mesta
na nasledujúce obdobie v oblasti opatrení rozvoja športu a športovej infraštruktúry.
Oblasť rozvoja športu je súčasťou nasledovných priorít Akčného plánu PHSR:
Priorita 1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie prostredie pre život a bývanie
Priorita 2 Rozmanitá sieť moderných zariadení verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné a
dostupné služby pre obyvateľov
Priorita 3 Vytvorenie príjemnejšieho prostredia v centrálnej časti mesta pre peších aj cyklistov
Koncepcia rozvoja športu a športovej infraštruktúry nadväzuje na ciele, opatrenia a zároveň si
nastavuje aj nové špecifické ciele, ktoré vzišli z analýzy súčasného stavu športu a športovej
infraštruktúry v Meste Senec ako aj zo SWOT analýzy.
Mesto Senec má za cieľ
✓ vytvárať pozitívnu klímu, pozitívne podmienky pre spoluprácu športových klubov,
združení, škôl, firiem, inštitúcií pri riešení spoločných otázok v oblasti športu
a športovej infraštruktúry;
✓ podporovať rozvoj telesnej výchovy a športu, vrátane športu pre zdravotne
znevýhodnených, motivovať deti a mládež na organizovaný, inštitucionálny šport
v seneckých športových kluboch, propagáciou ich činností, podujatí a akcií;
✓ dobudovať kvalitnú a dostupnú športovú infraštruktúru pre výkonnostný a vrcholový
šport výstavbou viacúčelovej športovej haly a športového areálu;
✓ pripraviť koncept financovania športu v meste a vyčleniť z rozpočtu mesta finančné
prostriedky potrebné na realizáciu navrhovaných aktivít;
✓ pokračovať v organizovaní tradičných športových podujatí mesta, zvýšiť ich kvalitu a
propagáciu; rozšíriť ponuku na organizovanie športových podujatí nielen regionálneho,
ale aj národného a medzinárodného významu;
✓ zvýšiť propagáciu, informovanosť občanov o športovom dianí v meste Senec, vytvoriť
informačný systém športu – databáza športových klubov, talentovaných športovcov do
23 rokov, databáza športových podujatí, akcií a súťaží;
✓ podporovať rozvoj telesnej výchovy a športu vytvorením fungujúceho systému
akejkoľvek podpory (vrátane finančnej) pre – inštitucionálny i neinštitucionálny
šport;
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1.2. Stanovenie priorít a opatrení
1.2.1. Školy a školská infraštruktúra
✓ Systém spolupráce na zlepšenie komunikácie školy, športové kluby – ostatní
nájomcovia, zlepšenie spolupráce hodiny telesnej výchovy a krúžková činnosť
Zodpovedný: referát športu a dotácií mesta, riaditelia ZŠ, MŠ
Termín: stály
✓ Príprava a vypracovanie právneho dokumentu - smernice, predpisu primátora –
Pravidlá prenajímania športovej infraštruktúry, ktorá bude platiť pre všetkých
zamestnancov mesta Senec, zamestnancov rozpočtových a príspevkových
organizácii, ktoré mesto založilo alebo zriadilo a ktoré majú v správe majetok
mesta
Zodpovedný: referát športu a dotácií mesta, riaditelia ZŠ,
Termín: stály
✓ V súlade s platnými právnymi predpismi pripraviť riešenia na voľný prístup
verejnosti na športoviska a na ihriska v správe základných škôl
Zodpovedný: referát športu a dotácií mesta, riaditelia ZŠ, MŠ
Termín: stály
✓ Pripraviť podklady na rokovanie s BSK a riaditeľstvom gymnázia o širšie využitie
Slávie – vonkajšie ihriská Gymnázia A.Bernoláka pre verejnosť,
Zodpovedný: referát športu a dotácií mesta
Termín: 9/2021
✓ Zosúladiť termíny športových aktivít s termínmi celoslovensky vyhlasovanými
akciami – Deň športu, Olympijský deň, Do Práce na bicykli, Európsky týždeň
mobility a pod.
Zodpovedný: referát športu a dotácií mesta, riaditelia ZŠ, MŠ
Termín: stály
1.2.2. Športové kluby
✓ Skvalitniť a nastaviť systém hodnotiacich kritérií pre rozdeľovanie dotácií
z rozpočtu Mesta Senec v zmysle platného VZN
Zodpovedný: referát športu a dotácií mesta, Komisia športu pri MsZ
Termín: stály
✓ Nastaviť systém aktualizácie databázy športových klubov v zmysle zákona o športe,
nastaviť systém sledovania mladých športovcov do 23 rokov v zmysle Zákona o
športe, reprezentantov Slovenska v jednotlivých športových kluboch
Zodpovedný: referát športu a dotácií mesta, Komisia športu pri MsZ
Termín: stály
✓ Všeobecné záväzné nariadenie – finančná podpora talentovaných deti a mládeže
do 23 rokov – talentované deti v kultúre, v športe (v zmysle Zákona o športe), vede
a vzdelaní a pod.
Zodpovedný: referát športu a dotácií mesta
Termín: 06/2022

49

Koncepcia rozvoja športu a športovej infraštruktúry
mesta Senec na roky 2021 – 2025
1.2.3. Športová infraštruktúra
1.2.3.1. Výstavba viacúčelovej športovej haly a športového areálu
✓ Vypracovať štúdiu viacúčelovej športovej haly - uznesenie č.4/2020
Komisie športu zo dňa 18.6.2020
✓ Vypracovať štúdiu športového areálu s viacúčelovou športovou halou
✓ Nastaviť časový a finančný harmonogram realizácie výstavby viacúčelovej
športovej haly a športového areálu.
Zodpovedný: predseda Komisie športu pri MsZ, primátor, viceprimátor
Termín: 12/2022
1.2.3.2. Pasportizácia športovej infraštruktúry mesta Senec - analýza a
revízia súčasného stavu detských a športových ihrísk a športovej
infraštruktúry v meste (vrátane ihrísk materských a základných škôl) –
telocvične v správe škôl, vonkajšie ihriská v správe útvaru verejnej zelene,
údržby a čistenia mesta, Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o.
Zodpovedný: referát športu a dotácií v spolupráci s MŠ, ZŠ, Útvar
verejnej zelene, údržby mesta a čistenia mesta, Správa cestovného ruchu
s.r.o.
Termín: 06/2022
1.2.3.3. Systém spolupráce na rozvoji športovej infraštruktúry mesta Senec
nastaviť systém spolupráce jednotlivých útvarov mesta, ktoré spravujú
športovú infraštruktúru, vrátane projektového manažéra pri riešení otázok
aktualizácie vytvorenej Pasportizácie športovej infraštruktúry mesta Senec,
plánovanie a harmonogram opráv, údržby, rekonštrukcie a výstavby
športovej infraštruktúry, detských a multifunkčných ihrísk na území celého
mesta.
Zodpovedný: referát športu a dotácii, útvar projektového riadenia
v spolupráci s MŠ, ZŠ, útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta,
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
Termín: 06/2022
1.2.4. Všeobecné opatrenia na rozvoj športu
✓ propagácia a informovanosť občanov o športovom dianí v meste – webstránka, FB
stránka – Šport v meste
Zodpovedný: referát športu a dotácií mesta, tlačový útvar a referát, ktorý
obhospodaruje FB, Instagram mesta
Termín: stály
✓ v súlade s rozpočtovou politikou mesta pripraviť koncept financovania športu
v meste a vyčleniť z rozpočtu mesta finančné prostriedky potrebné na realizáciu
a podporu športových aktivít, športových klubov, dotačného programu,
rekonštrukciu, obnovu, modernizáciu a výstavbu športovej infraštruktúry
Zodpovedný: referát športu a dotácií mesta, útvar ekonomiky
Termín: 06/2022
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1.2.5. Cyklotrasy, cyklodoprava, cyklo-infraštruktúra
✓ Cyklodoprava, ako šport pre všetkých je súčasťou Koncepcie rozvoja športu
v meste – vytvorenie referátu, vrátane cyklokoordinátora
Zodpovedný: mestský úrad
Termín: 12/2025
✓ Plán, koncept riešenia cyklodopravy v meste Senec
Zodpovedný: útvar stratégie a rozvoja mesta, komisia výstavby, komisia
športu a komisia cestovného ruchu
Termín: 12/2025
✓ Budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov a doplnkovej
infraštruktúry. Výstavba miestnych chodníkov a cyklotrás na prepojenie odľahlých
území a okolitých obcí s centrom mesta a rekreačnou časťou Slnečné jazera, vrátane
vypracovania projektovej dokumentácie.
Zodpovedný. útvar výstavby a ochrany životného prostredia
Termín: 12/2026
✓ Majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pod budúcimi cyklistickými
komunikáciami, cyklokoridormi a doplnkovej infraštruktúry.
Zodpovedný: útvar právny a správy majetku
Termín: 12/2026

2. Financovanie športu v meste Senec
Financovanie športu v meste bude viaczdrojové a realizované združením prostriedkov štátu,
samosprávy, športových klubov a organizácii v snahe zabezpečiť rozvoj športu v Senci.
Zdroje financovania:
Mesto Senec
✓ Finančné dotácie z rozpočtu mesta Senec
✓ Štátne zdroje z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
✓ z fondov EU – (ERDF-Európsky fond regionálneho rozvoja)
✓ sponzori, dary
Športové kluby
✓ členské príspevky,
✓ príspevky rodičov
✓ reklamní partneri a sponzori
✓ 2 %, resp. 3 % z dane z príjmov fyzických a právnických osôb
✓ Podpora podnikateľskými subjektami
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Dotačný program mesta Senec upravuje Všeobecné záväzné nariadenie mesta Senec č.
09/2019 - Poskytovanie dotácii z rozpočtu Mesta Senec. V zmysle VZN každoročne Mestské
zastupiteľstvo v Senci schvaľuje výzvy pre oblasť športu. Výzvy sú smerované na finančnú
podporu:
✓ Registrovaného mládežníckeho športu – cieľom je podporiť mladých perspektívnych
športovcov mesta v kolektívnych športoch a zabezpečiť ich výkonnostný rast
v konkrétnom športe
✓ Individuálnych vrcholových športovcov – športovcov reprezentujúcich Mesto Senec,
Slovensku republiku v medzinárodných súťažiach
✓ Športové akcie a podujatia – cieľom je podporiť šport pre všetkých
Hodnotiace kritéria sú, resp. budú obsahom jednotlivých výziev a sú vypracované a navrhované
Komisiou športu pri MsZ v Senci. Budú podliehať každoročnej analýze poskytnutých
finančných prostriedkov v predchádzajúcom roku a stálemu procesu skvalitňovania kritérií so
zreteľom na aktuálny vývoj a potreby mesta v oblasti športu.

3. Systém monitorovania, hodnotenia stanovených priorít a
opatrení
Operatívne hodnotenie a monitoring bude vykonávaný 1x ročne. Výsledkom hodnotenia bude
hodnotiaca správa vypracovaná referátom športu a dotácií mesta a schválená Komisiou športu
pri MsZ v Senci.
Koncepcia je otvorený dokument, ktorý je možné podľa potrieb aktualizovať. Podnety pre
aktualizáciu môžu vyplývať z monitorovacích správ a dotazníkov, z požiadaviek subjektov
zapojených do realizácie, športových organizácií, klubov, Komisie športu pri MsZ v Senci.
Aktualizácia podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom.
Záverečné hodnotenie bude realizované po ukončení obdobia platnosti koncepcie, teda v roku
2025 a záverečná hodnotiaca správa bude predložená na schválenie mestskému
zastupiteľstvu do 6/2026.
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IV. Záver
Mesto Senec si plne uvedomuje význam rozvoja telovýchovy a športu, ako prostriedku rozvoja
osobnosti, upevňovania fyzického i psychického zdravia, ako prostriedku socializácie
a motivácie, ako prostriedku boja proti nežiadúcim sociálno-patologickým javom. Podpora
telesnej, pohybovej výchovy a športu je dôležitá najmä v súčasnosti, v dobe rozvoja
informačných a telekomunikačných technológií.
Mesto Senec má záujem pomáhať v čo najväčšej možnej miere najmä športovej mládeži, ktorá
je nosnou prioritou v najbližšej budúcnosti, ale nezabúdame ani na ostatné vekové kategórie
rovnako tiež zdravotne znevýhodnených. Veríme, že hlavné ciele sa podarí napĺňať
prostredníctvom nastavených priorít a opatrení. Sme presvedčení, že predložená Koncepcia
bude východiskom systematickej podpory rozvoja športu v meste Senec, ktorú možno ďalej
rozpracovávať a nastavovať ďalšie čiastkové úlohy a postupy v oblasti športu. Koncepcia bude
slúžiť aj ako podklad pre získavanie finančných zdrojov na realizáciu priorít zo štátnych,
Európskych či iných zdrojov.
Žiadna, ani najlepšie spracovaná koncepcia športu, nebude úspešná, ak si jej zámery a ciele
neosvoja všetky články v meste – poslanci MsZ, vedenie mestského úradu spolu s jednotlivými
oddeleniami, materské a základné školy, tiež všetky športové kluby a telovýchovné združenia
v meste, športovci, tréneri, funkcionári a v neposlednom rade rodičia, fanúšikovia športu
v meste Senec. Široká a konštruktívna spolupráca je nevyhnutná v súvislosti so širokým
obsahovým spektrom a komplikovanosťou otázok, ktoré je potrebné riešiť. Len tak sa vytvorí
a implementuje dobrá politika mesta v rozvoji športu.
Koncepcia rozvoja športu a športovej infraštruktúry mesta Senec na roky 2021 – 2025 je
otvorený materiál, ktorý je možné a potrebné dopĺňať a aktualizovať podľa potrieb, aktuálneho
stavu a finančných možnosti mesta. Sú preto vítané námety na rozvoj a skvalitnenie tohto
koncepčného materiálu. Koncepcia bude zverejnená na webovej stránke www.senec.sk
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