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Úvod - Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu a kompetencie mesta 

 
Legislatívnym podnetom na vypracovanie koncepciu rozvoja športu v podmienkach mesta 

Nové Mesto nad Váhom je zákon NR SR č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších 

predpisov, ktorý v § 64 ukladá obciam túto povinnosť. Koncepčnými materiálmi v oblasti 

športu na národnej úrovni sú koncepcia štátnej politiky v oblasti športu schválená uznesením 

vlády SR č. 564 zo dňa 14.10.2015 a koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na 

roky 2015 – 2020, ktorú vypracovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s 

cieľom skvalitniť prípravu športovo talentovanej mládeže, zvýšiť efektivitu výberu športových 

talentov do 23 rokov a kvalitu jej prípravy najmä pre potreby športovej reprezentácie SR.  

V Koncepcii práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020 sa konštatuje, že 

starostlivosť o športovo talentovanú mládež si vyžaduje systémové zmeny a zefektívnenie 

systému. Zmeny sú potrebné najmä v oblasti výberu detí, postupnosti a nadväznosti športovej 

prípravy, ale aj v oblasti trénerského, organizačného a odborného zabezpečenia športovej 

prípravy. To však v praxi naráža na viaceré úskalia, či už napr. na  znížený záujem detí a 

mládeže o šport a pohybové aktivity, ktorý treba prebudiť, rozvíjať a efektívne podporovať, 

alebo na nedostatok odborne zdatných trénerov, inštruktorov a iných športových odborníkov, 

ktorých treba na túto činnosť takisto dostatočne motivovať.  

Významnú úlohu v tejto oblasti zohráva školský systém výchovy a vzdelávania športovo 

talentovanej mládeže, ktorý v súčasnosti tvoria okrem povinnej telesnej výchovy v školách, 

telesnej výchovy v športových triedach a športových školách aj centrá voľného času, ktoré 

zabezpečujú záujmové športovanie detí a mládeže v mimoškolskom čase a podieľajú sa na 

vyhľadávaní a rozvoji talentov. V tejto oblasti majú mestá a obce ako zriaďovatelia škôl 

a školských zariadení svoje kompetencie vymedzené zákonom o štátnej správe v školstve. 

Zákon o športe dáva obciam a mestám v oblasti športu a telesnej kultúry tieto kompetencie:  

1. vypracúvať koncepciu rozvoja športu  

2. podporovať výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzku športovej 

infraštruktúry  

3. zabezpečovať využívanie športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta a v školách 

zriadených mestom na šport pre všetkých s dôrazom na mládež 

4. podporovať organizovanie športových súťaží a podujatí miestneho významu 

5. podieľať sa na vytváraní podmienok pre rozvoj športu pre všetkých a športu zdravotne 

znevýhodnených občanov 

6. oceňovať športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v meste 

Mesto Nové Mesto nad Váhom si v súlade so zákonom o obecnom zriadení uvedomuje svoju 

zodpovednosť za utváranie zdravých podmienok, zdravého spôsobu života obyvateľov aj za 

utváranie podmienok na záujmovú činnosť, telesnú kultúru a šport, a preto má záujem na 

koncepčnom a systémovom riešení týchto otázok spoločenského života vrátane systémového 

riešenia starostlivosti o šport a telesnú kultúru, o podporu aktivít a vytváranie priaznivých 

podmienok na športové, pohybové a voľnočasové aktivity detí a mládeže osobitne.  
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1. Analytická časť - aktuálny stav športu a športovej infraštruktúry v Novom Meste nad 

    Váhom 

 

1.1 Školský šport a školská telesná výchova  

Telesná výchova je súčasťou školského výchovnovzdelávacieho systému už od útleho detstva. 

V materskej škole je zahrnutá do vzdelávacej oblasti zdravie a pohyb. Deti sú vedené 

prostredníctvom vhodných telesných cvičení k osvojeniu a zdokonaľovaniu 

pohybových schopností a zručností, cieľom ktorých je upevňovanie zdravia a podpory 

správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu detí. Súčasťou vzdelávacích 

aktivít sú aj sezónne aktivity, a to plavecký výcvik, korčuliarska kurz a lyžiarsky kurz 

a súťažná aktivita športová olympiáda detí. 

V základných a stredných školách je povinnou súčasťou vzdelávania a výchovy školská telesná 

výchova. Je základom osvojenia si pohybových schopností, zručností, návykov, ale hlavne 

formuje v období rozvoja osobnosti detí ich vzťah k zdravému životnému štýlu a k celoživotnej 

pohybovej aktivite. Záujmová činnosť na školách a v školských zariadeniach rozvíja záujmy 

detí v oblasti športu a kompenzuje ich duševné zaťaženie po vyučovaní.  

Telesná výchova v základných školách má hodinovú dotáciu 2 vyučovacie hodiny týždenne, 

ktoré možno rozšíriť v rámci školského vzdelávacieho programu na 3 hodiny týždenne. 

Využitie tejto možnosti je problematické v školách, ktoré uplatňujú rozšírené vyučovanie iných 

vyučovacích predmetov, nakoľko učebný plán limituje celkový týždenný počet vyučovacích 

hodín. 

Súčasťou telesnej výchovy v ZŠ je podľa vyhlášky o základných školách dobrovoľný základný 

a zdokonaľovací plavecký výcvik (každý v rozsahu 20 hodín) a dobrovoľný lyžiarsky 

a snoubordingový výcvik formou sústredenej 5 až sedemdňovej výchovno-vzdelávacej 

činnosti. Základný plavecký výcvik sa môže uskutočňovať vo vyhradenom priestore krytého 

bazéna s ohrievanou vodou vo vode do výšky hladiny 1,20 m. 

Z troch základných škôl zriadených mestom plavecký výcvik pravidelne absolvuje ZŠ na 

Odborárskej ulici, deti a žiaci škôl sa môžu prihlásiť na plavecký výcvik v centre voľného času. 

Materská škola každoročne organizuje pre päťročné deti dobrovoľný plavecký výcvik 

prostredníctvom združenia Penguin sport club, pričom náklady na kurz uhrádzajú rodičia detí. 

Najlepšie podmienky na plavecký výcvik žiakov stredných škôl majú žiaci SPŠ, ktorá má krytú 

plaváreň. Plavecký výcvik v tejto škole je súčasťou školského vzdelávacieho programu. 

Lyžiarske a snoubordingové kurzy sú určené pre žiakov 7. a 8. ročníka ZŠ a v stredných školách 

pre žiakov 2. ročníka. Absolvujú ich žiaci všetkých škôl v meste, nakoľko kurzy sú v súčasnosti 

dotované zo štátneho rozpočtu. Materská škola každoročne organizuje pre päťročné deti 

dobrovoľný lyžiarsky výcvik prostredníctvom združenia Penguin sport club, pričom náklady 

na kurz uhrádzajú rodičia detí. 

Korčuliarske zručnosti môžu deti a mládež rozvíjať na zimnom štadióne v čase vyčlenenom na 

korčuľovanie pre verejnosť. V školskom roku 2018-2019 mesto organizačne a finančne 

zabezpečilo korčuliarsky kurz pre žiakov 1. stupňa ZŠ a pre päťročné deti MŠ, v školskom roku 

2019-2020 sa plánovaný kurz neuskutočnil z dôvodu mimoriadnej situácie zapríčinenej 
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pandémiou COVID-19. Materská škola organizuje pre päťročné deti dobrovoľný korčuliarsky 

výcvik prostredníctvom združenia Penguin sport club. 

Rozvoj športového talentu a športových a telovýchovných zručností žiakov podporujú školy 

záujmovou športovou činnosťou v športových krúžkoch, pričom môžu na to využiť aj finančnú 

podporu formou tzv. vzdelávacích poukazov. 

Školské športové súťaže vyhlasované MŠVVaŠ SR sa organizujú na základných školách a 

stredných školách ako postupové súťaže a prebiehajú v rámci vyučovacieho procesu. 

Organizačne ich zabezpečujú základné školy, centrum voľného času a stredné školy na základe 

zmluvy s okresným úradom v sídle kraja. Na organizáciu súťaží sa poskytujú príspevky zo 

štátneho rozpočtu, ktoré však nepokrývajú všetky náklady.  

Školy sa najčastejšie zapájajú do školských súťažiach v atletike, v malom futbale, veľkom 

futbale, vo futsale, volejbale, basketbale, florbale, v stolnom tenise, cezpoľnom behu, v 

gymnastickom štvorboji, v bedmintone a vybíjanej.  

Okrem toho sa žiaci škôl v meste zapájajú do športových súťaží o pohár primátora mesta 

organizovaných komisiou školstva, mládeže a športu MsZ, a to do súťaže v atletike „letné 

športové hry mládeže“ (osobitne pre žiakov I. stupňa ZŠ, II. stupňa ZŠ a pre žiakov SŠ), turnaja 

v malom futbale, vo volejbale, vybíjanej, bedmintone a do súťaže v plávaní (plavecká štafeta 

pre žiakov ZŠ a SŠ). Každoročne sa pri príležitosti Dňa mesta organizuje mestský minimaratón 

a pri príležitosti Dňa detí atletická súťaž žiakov 1. stupňa ZŠ v netradičných disciplínach. 

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta majú vybudovanú potrebnú športovú infraštruktúru, 

v ZŠ na Ul. kpt. Nálepku chýba atletická dráha a v ZŠ na Odborárskej ulici futbalové ihrisko, 

ktoré je však v r. 2020 vo výstavbe. Školy nemajú k dispozícii plavecký bazén na zabezpečenie 

plaveckého výcviku žiakov, čiastočne využívajú plaváreň v SPŠ. Materská škola využíva na 

dobrovoľný plavecký výcvik detí plavecký bazén v Starej Turej, ktorý je z hľadiska výšky 

vodnej hladiny vhodný pre deti predškolského veku. 

1.2 Útvary talentovanej mládeže, športové triedy, centrá voľného času  

Jednou zo základných podmienok zvyšovania športovej výkonnosti je kvalitný výber a odborná 

príprava športovo talentovaných detí a mládeže. V našom meste sa príprava športovo 

talentovaných detí a mládeže realizuje jednak prostredníctvom športových klubov pod vedením 

kvalifikovaných trénerov, jednak v školách a v centrách voľného času. Niektoré športové kluby 

robia každoročne v základných školách prezentáciu svojej činnosti a nábor detí. Žiacke 

družstvá futbalového, volejbalového a hokejového klubu štartujú v pravidelných 

majstrovských súťažiach na regionálnej úrovni.  

Športové triedy sú zriadené v ZŠ – Odborárska ul. na 2. stupňa ZŠ a sú zamerané na 

atletiku, volejbal a stolný tenis. V školskom roku 2019/2020 sú 3 športové triedy so 65 žiakmi, 

športovú činnosť v nich zabezpečujú učitelia telesnej výchovy.  

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je jedno centrum voľného času ako právnická osoba 

a jedno centrum ako súčasť základnej školy. Jedno centrum voľného času je zriadené aj ako 

súčasť cirkevnej Spojenej školy sv. Jozefa. Spolu poskytujú centrá voľného času záujemcom 

možnosť športovania v 15 športových odvetviach vrátane športovej prípravy, pohybových hier 

pre najmenšie deti a plaveckého kurzu.  
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Športovú činnosť v CVČ zabezpečujú pre 475 detí učitelia telesnej výchovy alebo tréneri s 

požadovanou kvalifikáciou na príslušný šport. Ich finančná motivácia je však skôr symbolická, 

činnosť vykonávajú najmä vďaka svojej zanietenosti pre šport. 

Materiálne zabezpečenie športových útvarov je primerané. CVČ využívajú na športovú činnosť 

hlavne priestory a športové vybavenie škôl na území mesta.  

Záujmové športové útvary v CVČ a športové triedy v ZŠ sú financované z rozpočtu mesta 

prostredníctvom podielu na výnose dane z príjmu FO a príjmov z mesačných príspevkov 

zákonných zástupcov detí a žiakov na činnosť. CVČ umožňujú športovú činnosť aj deťom 

s trvalým bydliskom v iných obciach, pričom od obcí sa požaduje príspevok na čiastočné 

spolufinancovanie činnosti CVČ.  

Športovo talentované deti po ukončení základnej školy nemajú v meste možnosť pokračovať v 

športovej príprave v športovej škole alebo v športových triedach na stredných školách. Niektoré 

deti preto navštevujú strednú športovú školu v Trenčíne, resp. v iných mestách. 

 

Prehľad športových záujmových útvarov v CVČ v šk. roku 2019/2020: 

športový

záujmový

útvar 3-5 r. 5-15 r. 15-18 r.18-30 r. spolu 3-5 r. 5-15 r. 15-18 r.18-30 r. spolu

futbal 45 45 6 6

volejbal ch. 14 12 5 31 3 1 4

hokej 33 33 17 17

atletika 12 12 4 4

stolný tenis 7 1 2 10 2 2

vzpieranie 11 5 16 3 3

judo 10 10 11 1 12

karate 29 1 30 12 2 14

box 5 3 8 0

thajský box 2 6 7 15 1 2 1 4

šport. príprava 14 15 29 1 1

pohybové hry 21 21 5 5

plavecký kurz 8 8 11 11

spolu 35 191 25 17 268 5 71 6 1 83

futbal 28 28 3 3

volejbal d. 27 27 2 2

stolný tenis 3 3 1 1

spolu 0 58 0 0 58 0 6 0 0 6

futbal 9 9 1 1

florbal 27 27 2 2

stolný tenis 3 3 4 4

strelecký 9 9 5 5

spolu 0 48 0 0 48 0 12 0 0 12

SPOLU CVČ 35 297 25 17 374 5 89 6 1 101

CVČ SŠ sv. Jozefa

Nové Mesto nad Váhom obce

Počet detí a žiakov podľa vekovej štruktúry a bydliska

CVČ Štúrova ul.

CVČ ZŠ Odborárska ul.

 

1.3 Šport pre všetkých, výkonnostný a vrcholový šport, jeho poslanie a postavenie  
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      v živote obyvateľov mesta 

Šport pre všetkých je v zmysle zákona o športe šport, ktorý je určený pre obyvateľstvo a 

vykonávaný organizovane i neorganizovane na účely napĺňania sociálnych, zdravotných, 

rekreačných a iných potrieb. Dôležitú úlohu v tomto smere zohrávajú najmä športové kluby a 

občianske združenia so zameraním na šport, ktoré organizujú rôzne aktivity, v našom meste 

najmä v malom futbale, volejbale, hokeji, stolnom tenise, v kolkoch, v silových a bojových 

športoch. V niektorých športoch majú svoju tradíciu športové podujatia a súťaže, ako napr. 

vianočný turnaj v sálovom futbale, Memoriál I. Stana a pod. Dlhoročnú tradíciu mala mestská 

futbalová liga, ktorá však v poslednom čase zanikla.  

Množstvo športových aktivít organizujú neformálne skupiny obyvateľov v školských 

telocvičniach, kde si prenajímajú telovýchovný priestor na pravidelné záujmové športové 

aktivity a cvičenie.  Obyvatelia mesta využívajú na šport verejné športové ihriská vybudované 

vo vnútroblokoch sídlisk, sprístupnené majú aj školské ihriská.  

Medzi ženami sú populárne cvičenia formou aerobicu, jogy, kalanetiky, pilatesu, zumby a iných 

druhov cvičenia. Pre širokú verejnosť svoje služby ponúkajú i súkromné fitness centrá.  

Základom výkonnostného športu je dosiahnuť maximálnu športovú výkonnosť. Cieľom je 

zúčastniť sa na rôznych pretekoch, zápasoch alebo iných športových podujatiach a dosiahnuť 

na nich čo najlepší možný výsledok. Do výkonnostného športu, na rozdiel od vrcholového 

športu, sa môžu zapájať aj starší jedinci alebo neorganizovaní športovci, ktorí sa snažia 

udržiavať alebo zvyšovať svoju fyzickú a športovú výkonnosť.  

Vrcholový šport je vrcholom systematickej a cielenej prípravy talentovaného športovca 

s dôrazom na neustály rast športovej výkonnosti. Cieľom vrcholového športu, či už na národnej 

alebo medzinárodnej scéne, je opakovane dosahovať vrcholový športový výsledok v súťaži a 

vynikajúce výsledky, medzi ktoré patrí víťazstvo, zisk medaily alebo prekonanie vlastného 

alebo traťového rekordu.  

Výkonnostný a vrcholový šport okrem svojho športového poslania predstavuje aj významný 

prínos k propagácii a reprezentácii mesta a zároveň je prostriedkom zábavy a športového 

zážitku pre divákov a fanúšikov, vypĺňa voľný čas obyvateľov mesta a prispieva k zvyšovaniu 

kvality života v meste, preto podpora športu zo strany mesta má svoje opodstatnenie. 

Na najvyššej celoslovenskej úrovni v kolektívnych športoch reprezentoval mesto v rokoch 2001 

až 2008 v extralige Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom v kategórii mužov, ktorý získal 

v roku 2007 titul majstra SR a v roku 2006 sa stal víťazom Slovenského pohára. Juniori VK sa 

stali v r. 2015 majstrom SR. V súčasnosti tento volejbalový klub štartuje v kategórii žien 

v extralige a v kategórii mužov v 1. lige.  

V meste pôsobí aj ďalší volejbalový klub – mestský volejbalový klub MVK. Juniorky 

volejbalového klubu MVK aktuálne súťažia v 1. lige. Volejbalistky klubu v sekcii plážového 

volejbalu na majstrovstvách SR v r. 2019 a 2020 obsadili 1. miesto. 

Futbalový klub AFC je najstarším športovým klubom v meste, ktorý vznikol v roku 1922. 

Mužstvo mužov štartovalo v rokoch 2014 až 2016 v 2. lige, v sezóne 2020/21 súťaží v 3. lige 

ZSFZ. Ostatné mužstvá AFC štartujú v aktuálnej sezóne v nasledovných súťažiach: U19 a U17 

v 3. lige ZSFZ, U15 a U 13 v 2. lige ZSFZ. Futbalový klub má aj prípravky v kategóriách U11, 

U10 a U9. 
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Ďalšími veľmi aktívnymi športovými klubmi v meste sú krasokorčuliarsky klub, klub 

thajského boxu Cerberos Gym, založený v roku 2000, športový klub vzpierania Považan, 

hokejový klub, stolnotenisový klub.  

Významné miesto v novomestskom športe zaujímal v minulosti Považský maratón, ktorý však 

po 46 ročníkoch, poslednom v roku 2008, zanikol.  

Medzi významné osobnosti v oblasti športu v Novom Meste nad Váhom patria alebo patrili 

vrcholoví športovci ako Slavomír Kňazovický, strieborný olympijský medailista zo Sidney v r. 

2000, Dušan Bartovič, člen československého olympijského futbalového výberu z r. 1968 

a dvojnásobný reprezentant Československa, Ján Ondrášek, takisto člen československého 

reprezentačného futbalového mužstva, Monika Simančíková, majsterka SR v krasokorčuľovaní 

a účastníčka majstrovstiev Európy i majstrovstiev sveta. Významnou osobnosťou mesta 

v športovej oblasti bol aj Vladimír Černušák, ktorý bol predsedom Slovenského olympijského 

výboru a členom Medzinárodného olympijského výboru. 

1.4 Športové kluby, občianske združenia a iné subjekty pôsobiace v oblasti športu 

Aktuálne sú v Novom Meste nad Váhom evidované nasledovné športové kluby a ďalšie 

subjekty pôsobiace v oblasti športu: 

názov adresa spolu

klubu sídla z NMnV iní z NMnV iní členov

AFC - futbalový klub Športová 22 115 16 13 19 163

VK - volejbalový klub M Javorinská 19 1 13 8 22

VK - volejbalový klub ml. Javorinská 19 89 22 111

VK - volejbalový klub Ž Javorinská 19 0 5 3 8 16

Mestský volejbalový klub Odborárska 10 58 15 3 1 77

Hokejový klub Zelená voda II 52 64 116

Cerberos Gym (thaj. box) J. Kollára 10 12 3 8 17 40

Box klub M.R.Štefánika 26 7 5 7 5 24

Športový klub vzpierania 

Považan Tajovského 3 16 3 5 24

KTA Golem Odborárska 10 8 12 7 12 39

Karate klub Goju-ryu M. Ďuržu 36 0

Atletika Nové Mesto 

n.V. - atletický klub Bohuslavická 9 17 4 8 3 32

STK - stolnotenisový klub Jesenského 3 2 1 18 4 25

DKK - dobrovoľný 

kolkársky klub Poľná 12 18 1 19

Krasokorčuliarsky klub Javorinská 19 11 45 56

TK Nová generácia - 

tenisový klub Sasinkova 21 25 12 7 44

Novomestský superbiker Zelená 2 0

Športovo-strelecký klub Tematínska 8 0

spolu 413 207 110 78 808

počet členov do 18 r. počet členov nad 18 r.
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1.5 Športová infraštruktúra mesta, aktuálny stav 

Športovú infraštruktúru tvoria športové a telovýchovné zariadenia vybudované za účelom 

športovej a telovýchovnej činnosti. V Novom Meste nad Váhom sú vybudované športové 

zariadenia vo vlastníctve: 

1. mesta Nové Mesto nad Váhom 

2. Trenčianskeho samosprávneho kraja 

3. cirkvi a iných právnických a fyzických osôb 

Športovú a telovýchovnú infraštruktúru vo vlastníctve mesta tvoria: 

1. Futbalovo-atletický štadión AFC, Športová ul.  

2. Športová hala, Javorinská ul. 

3. Zimný štadión, Javorinská ul. 

4. Skejtbordová hala, Banská ul. 

5. Športové zariadenia v areáloch škôl zriadených mestom 

6. Ihriská a iné športoviská vo vnútroblokoch ulíc (sídlisk) a detské ihriská (viď prílohy) 

7. Cyklochodníky v intraviláne mesta 

Športové a telovýchovné zariadenia vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sú 

súčasťou nasledovných stredných škôl zriadených TSK: 

1. Stredná priemyselná škola  

2. Stredná odborná škola obchodu a služieb 

3. Gymnázium M. R. Štefánika 

Športové a telovýchovné zariadenia cirkvi sa nachádzajú v Spojenej škole sv. Jozefa a na jej 

elokovanom pracovisku na Ul. J. Kollára. 

Najvýznamnejšími športovými a telovýchovnými zariadeniami súkromných vlastníkov, ktoré 

slúžia verejnosti, sú: 

1. Tenisová hala, Zelená voda 

2. Tenisové kurty, Zelená voda 

3. Pieskové volejbalové ihrisko, Zelená voda 

4. Tenisové kurty Klimatech, Piešťanská ul. 

5. Tenisové kurty – tenisová škola, Javorinská ul. 

6. Squash center, Inovecká ulica 

7. Kolkáreň U Komanov, Mnešice 

Športové a telovýchovné zariadenia vo vlastníctve mesta boli buď zrekonštruované, alebo boli 

zhotovené nové.  

Vnútroblokové ihriská boli zrekonštruované alebo vybudované ako viacúčelové ihriská 

s umelým povrchom a sú voľne prístupné verejnosti bezodplatne. Verejnosti súžia aj 

workoutové ihriská vo vnútroblokoch ulíc Karpatská, Dukelská, Hollého, dr. Markoviča 

a v areáli ZŠ na Tematínskej ulici. Športoviská vo vnútroblokoch spravujú technické služby 

mesta.  

Školské športové zariadenia boli zverené do správy škôl. Poskytujú sa verejnosti v čase mimo 

vyučovania, najmä v popoludňajších a večerných hodinách. Školské telocvične sa poskytujú 

záujemcom na základe zmluvy o nájme, vonkajšie športoviská sú prístupné verejnosti 

bezodplatne, pokiaľ nie sú prenajaté záujemcom vo vyhradenom čase.  



8 
 

Športoviská v areáli štadióna AFC spravuje futbalový klub AFC. Slúžia futbalovému klubu 

a atletickému klubu, verejnosti je prístupné len malé futbalové ihrisko s umelým povrchom za 

tribúnou. 

Športovú halu spravuje volejbalový klub VK. Hala slúži na činnosť volejbalového klubu 

a boxerskému klubu, správca ju poskytuje za úhradu aj na činnosť iných záujemcov.  

Na výkonnostný, resp. vrcholový šport pociťujú aktívni športovci ako nedostatok absenciu 

zariadenia na regeneráciu športovcov. 

Zimný štadión a skejtbordovú halu spravujú technické služby mesta. Priestory zimného 

štadióna sa poskytujú hokejovému klubu, krasokorčuliarskemu klubu i organizovaným 

skupinám obyvateľov za úhradu na základe zmluvy o nájme, pre verejnosť je na zimnom 

štadióne vyhradený čas na verejné korčuľovanie. Časový harmonogram rozpisu užívania, 

podmienky prenájmu a cenník sú zverejnené na webovom sídle technických služieb mesta. 

Prevádzkový čas skejtbordovej haly a cenník je zverejnený na webovom sídle technických 

služieb mesta. Verejnosti je voľne prístupná skejtbordová dráha v exteriéri na Banskej ulici. 

Medzi veľmi obľúbené športy patrí v poslednom čase cyklistika v rôznych formách. Sieť 

cyklistických chodníkov v meste je zatiaľ nedostatočná, účelový cyklochodník je vybudovaný 

na Malinovského ulici, čiastočne na Ul. J. Kréna a na Bzinskej ulici. Sieť cyklotrás mimo 

územia mesta sa začala budovať úsekom pozdĺž rieky Váh. Trasa smerom na Považany a Hornú 

Stredu je vybudovaná, trasa v smere Beckov – Trenčín je v súčasnosti vo výstavbe. Okrem 

budovania trás ďalšími smermi treba doriešiť aj ich komfortné prepojenie so sieťou mestských 

cyklochodníkov.  

Hitom v tomto športovom odvetví je v súčasnosti pumptracková dráha, na ktorej cyklisti 

a kolobežkári môžu trénovať svoju zručnosť a obratnosť. Jednoduchý variant takejto dráhy si 

zhotovili mladí ľudia na pozemku bývalého vojenského útvaru, oficiálna pumptracková dráha 

spĺňajúca technické parametre chýba. 

Športovú a telovýchovnú funkciu čiastočne plnia aj verejné detské ihriská s rôznymi hernými 

zostavami vybudované vo vnútroblokoch ulíc a v parku, ako i neverejné detské ihriská 

vybudované v areáloch materských škôl súžiace na činnosť predškolských zariadení.  

Z hľadiska komplexnosti športových a rekreačných možností výrazne absentujú zariadenia na 

vodné športy a rekreačno-oddychové zariadenia typu verejné kúpalisko, resp. akvapark. 

Verejnosť má zatiaľ k dispozícii vo vyhradenom čase krytú plaváreň strednej priemyselnej 

školy, mesto prispieva na jej prevádzku pre verejnosť vo vyhradených hodinách. V súčasnosti 

prebiehajú prípravné práce na výstavbu mestskej plavárne/kúpaliska, značný športový 

a rekreačný potenciál však má lokalita Zelená voda, ktorá nie je zatiaľ v tomto smere využívaná 

v dostatočnom rozsahu. Vhodnou investíciou by využitie Zelenej vody mohlo prekročiť 

miestny či regionálny význam. 

Zo strany športových klubov v meste rezonujú najmä návrhy a požiadavky na rozšírenie 

existujúcej športovej infraštruktúry o ďalšiu viacúčelovú športovú halu s príslušným zázemím 

(volejbal, sálový futbal, kolky...), krytú halu na plážový volejbal, streetbasketbalové ihrisko so 

zázemím pre divákov, ihrisko na suchý tréning hráčov mládežníckeho hokejového klubu a 

krytú strelnicu. 
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1.6 Systém finančnej podpory športu v meste 

V súčasnosti využíva mesto Nové Mesto nad Váhom ako nástroje podpory športu, športových 

klubov a iných subjektov pôsobiacich v oblasti športu: 

- výstavbu, údržbu a rekonštrukciu športových zariadení na území mesta s použitím vlastných 

finančných prostriedkov a finančných prostriedkov získaných zo ŠR 

- finančný príspevok z rozpočtu mesta na prevádzkové náklady (na energie a vodu) štadióna 

AFC a športovej haly, ako i financovanie prevádzky zimného štadióna a skateparku 

prostredníctvom TSM 

- dotácie na činnosť futbalového klubu AFC a volejbalového klubu vrátane mládežníckych 

zložiek 

- dotácie športovým klubom a iným subjektom pôsobiacim v oblasti športu v zmysle všeobecne 

záväzného nariadenia mesta č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta  

Na podporu športových aktivít a malých projektov možno získať finančné prostriedky aj 

v rámci dotácií podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2019 o participatívnom 

komunitnom rozpočte. 

Súčasťou podpory športu je aj nepriama podpora bezplatným sprístupňovaním športových 

zariadení vo vlastníctve mesta na športovú a záujmovú činnosť občanov.  

Významnú pomoc poskytuje mesto športovým klubom pri práci s mládežou prostredníctvom 

centier voľného času, do ktorých je začlenená časť činnosti mládežníckych športových klubov. 

Centrá voľného času zriadené mestom znášajú v rámci svojho rozpočtu náklady na prevádzku 

športových zariadení, v ktorých prebieha táto športová činnosť, a časť nákladov na odmeny 

trénerom mládeže a nákladov na materiálne zabezpečenie činnosti týchto klubov. 

Súčasný systém podpory športových klubov a iných subjektov pôsobiacich v oblasti športu si 

vyžaduje určité korekcie, najmä z hľadiska transparentnosti poskytovania dotácií, stanovenia 

jednotných objektívnych a spravodlivých kritérií, ktoré zohľadnia jednak kvantitatívne 

ukazovatele, ako aj kvalitatívne ukazovatele, výsledky a úspechy športových klubov, 

starostlivosť o talentovanú mládež, divácku atraktívnosť a ďalšie dôležité ukazovatele.  

Z dôvodu naviazanosti systému podpory športových klubov a iných subjektov pôsobiacich 

v oblasti športu na rozpočet mesta výrazným kritériom podpory by mal byť podiel športovcov 

s trvalým alebo prechodným pobytom v meste z celkového počtu športovcov podporeného 

subjektu. 
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2. Strategická časť - zámery, ciele a oblasti podpory a rozvoja športu a telesnej kultúry v 

Novom Meste nad Váhom 

 

2.1 Strategické a špecifické ciele, princípy pri realizácii koncepcie 

Koncepcia podpory a rozvoja športu v Novom Meste nad Váhom rozpracúva ciele v oblasti 

športu a využívania voľného času, pričom sa opiera o zámery a ciele zahrnuté do iných 

strategických dokumentov mesta, najmä do plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, 

o východiskovú situáciu v oblasti športu a telesnej kultúry na území mesta, t. j. o existujúcu 

športovú infraštruktúru, aktuálne personálne a materiálne zabezpečenie športovej činnosti 

v meste, úroveň a výsledky športovej činnosti športových klubov a o doterajšie skúsenosti 

v oblasti podpory športu a telesnej kultúry v meste.    

Mesto si stanovuje v oblasti športu a telesnej kultúry nasledovné strategické ciele: 

1. Podporovať všetky formy športových a pohybových aktivít obyvateľov mesta, ktoré 

prostredníctvom príležitostnej alebo pravidelnej činnosti vedú k udržiavaniu alebo 

zvyšovaniu telesnej zdatnosti, duševnej pohody a zdravia, k vytváraniu zdravej a aktívnej 

spoločnosti, k tvorbe zdravého životného štýlu a k uspokojovaniu záujmov obyvateľov. 

2. Podporovať výkonnostný a vrcholový šport v meste ako formu rozvoja športového nadania 

a talentu aj ako významný nástroj propagácie mesta. 

3. Podporovať rozvoj telesnej a pohybovej zdatnosti detí a mládeže prostredníctvom športu, 

spolupracovať pri vyhľadávaní, podpore a príprave športovo talentovanej mládeže. 

4. Zabezpečiť vybudovanie čo najširšej športovej a voľnočasovej infraštruktúry mesta a jej 

trvalú prevádzkyschopnosť a údržbu. 

Na dosiahnutie strategických cieľov si mesto stanovuje nasledovné špecifické ciele:  

1. Utvárať optimálne materiálne podmienky na uspokojovanie športových, pohybových 

a rekreačných aktivít obyvateľov mesta. Na tento účel rozvíjať existujúcu športovú 

infraštruktúru a dotvárať chýbajúcu infraštruktúru na území mesta. 

2. Zabezpečiť efektívnu správu športových zariadení a zariadení na využívanie voľného času 

vo vlastníctve mesta s cieľom optimalizácie výdavkov na športovú infraštruktúru.  

3. Podporovať iniciatívy a aktivity zamerané na užitočné využívanie voľného času formou 

pohybových aktivít a športu, spolupracovať s organizátormi športových a telovýchovných 

podujatí miestneho, regionálneho i širšieho významu, najmä aktivít, ktoré prispievajú 

k uspokojovaniu potrieb obyvateľov mesta.  

4. Finančne podporovať subjekty pôsobiace v oblasti športu a pohybových aktivít, ktoré majú 

sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo pôsobia či vykonávajú činnosť na území 

mesta a poskytujú služby obyvateľom mesta, najmä ak svoju činnosť zameriavajú na 

uspokojovanie potrieb mládeže, potrieb zdravotne postihnutých občanov a na zvyšovanie 

prestíže mesta a jeho občanov. 

5. Motivovať a podporovať záujem detí a mládeže o šport a pohybové aktivity, ako i záujem 

dobrovoľníkov a odborníkov na činnosť v oblasti športu. Na tento účel využívať aj súťaže 

a iné aktivity v gescii mesta či priamo organizované mestom a jeho organizáciami. 

6. V rámci financovania škôl a školských zariadení v zmysle príslušných právnych predpisov 

podporovať činnosť športových tried základných škôl a centier voľného času zameraných 

na rozvoj športového talentu detí a mládeže. 
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Pri realizácii koncepcie chce mesto dodržiavať základné princípy, ktorými sú: 

1. Transparentnosť podpory: podporovať subjekty a aktivity v oblasti športu podľa kritérií 

a pravidiel vopred stanovených záväzným dokumentom 

2. Efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť použitia finančných prostriedkov na podporu športu: 

pred poskytnutím finančnej a materiálnej podpory overiť, či účel a rozsah použitia 

požadovanej finančnej podpory spĺňa požiadavku efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti   

a kontrolou použitia finančných prostriedkov vždy overiť, či finančné prostriedky boli 

použité v súlade s deklarovaným účelom  

3. Prístupnosť športovej infraštruktúry: sprístupňovať verejné športové zariadenia 

a voľnočasové plochy obyvateľom mesta za vopred stanovených podmienok 

4. Partnerstvo: rozvíjať partnerské vzťahy medzi subjektmi pôsobiacimi v oblasti športu 

a mestom s dôrazom na spoluprácu, efektívnu komunikáciu a informovanosť 

 

2.2 Oblasti realizácie koncepcie a zameranie budúcich aktivít 

Koncepcia rozvoja a podpory športu a telesnej kultúry je zameraná na nasledovné oblasti:  

1. Podpora školského športu a školskej telesnej výchovy  

2. Podpora športovo talentovanej mládeže  

3. Rozvoj športovej infraštruktúry v meste, podmienky na šport pre všetkých a na záujmovú 

činnosť obyvateľov mesta 

4. Podpora výkonnostného a vrcholového športu 

5. Propagácia športu a oceňovanie úspešných športovcov  

 

1. Školský šport a školská telesná výchova  

Za slabé stránky v oblasti školského športu a školskej telesnej výchovy možno v súčasnosti 

považovať najmä:  

- chýbajúcu športovú infraštruktúru na telesné cvičenia detí v materských školách typu účelovej 

telocvične pre deti predškolského veku s príslušným relaxačným zázemím., takéto zariadenie 

majú zatiaľ k dispozícii len deti materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi   

- chýbajúcu plaveckú infraštruktúru na plavecký výcvik žiakov škôl., k dispozícii je len 

plavecký bazén strednej priemyselnej školy, ktorý v obmedzenom rozsahu slúži aj na 

plavecké kurzy základných škôl a centra voľného času, avšak na plavecký výcvik detí 

predškolského veku nie je vhodný  

- pretrvávajúci pokles záujmu detí a mládeže o pohybové aktivity., situáciu ovplyvňuje najmä 

zmena hodnotovej orientácie detí pod vplyvom moderných technológií, zmena životného 

štýlu súčasných rodín, ako i nižšia motivácia zo strany škôl 

- poškodzovanie exteriérových športových zariadení a nedostatočnú starostlivosť 

o vybudovanú školskú športovú infraštruktúru zo strany škôl., školské športové zariadenia 

v exteriéri sú sprístupnené verejnosti a školské areály sú popoludní bez riadneho dozoru, 

zodpovednosť škôl ako správcov ihrísk a športových zariadení je potrebné zvýšiť 

 

Na zlepšenie súčasného stavu školského športu je potrebné najmä: 

- zamerať pozornosť v školách na zvýšenie kvality a atraktívnosti vyučovania telesnej výchovy, 

obsah a zameranie telesnej výchovy orientovať na zážitkovú telesnú výchovu, zvyšovať 

motiváciu detí, v rámci možností rozšíriť povinnú telesnú výchovu v ZŠ o 1 hodinu týždenne 

vo vybraných triedach 
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- podporovať povinnú telesnú výchovu dobrovoľnou atraktívnou záujmovou športovou 

činnosťou po vyučovaní 

- zvýšiť motiváciu žiakov na voľnočasové športovanie v športových záujmových krúžkoch 

v základných školách a v centrách voľného času, resp. v športových kluboch  

- zvýšiť využitie vzdelávacích poukazov na športové záujmové krúžky dôslednejším 

informovaním rodičov a žiakov o možnostiach a ponuke školy, skvalitniť a zatraktívniť 

záujmové športové krúžky  

- zvážiť finančné možnosti zamestnávateľov na poskytovanie športových poukazov záujemcom 

o športovanie v športových kluboch 

V rámci skvalitnenia školskej športovej infraštruktúry je potrebné v oboch telocvičniach 

základnej škole na Odborárskej ulici zrekonštruovať podlahy. Vonkajší športový areál bol v r. 

2020 doplnený o viacúčelové ihrisko s umelým povrchom v priestore medzi atletickou dráhou, 

vhodné by bolo zhotoviť v tomto areáli aj pitnú fontánku. 

V základnej škole na Ul. kpt. Nálepku slúži na atletiku len bežecká 60 m rovinka, chýba tu 

atletická dráha - ovál, ktorá by sa dala zhotoviť po obvode viacúčelového ihriska s umelým 

povrchom. Podlaha v telocvični tejto ZŠ si vyžaduje renováciu. 

 V základnej škole na Tematínskej ulici bol v rokoch 2019-2020 zrekonštruovaný asfaltový 

povrch a oplotenie ihriska o výmere cca 320 ma, je potrebné ešte doplniť príslušné športové 

vybavenie, čiarovanie hracích plôch a dokončiť terénne úpravy. V poslednom období rastie 

záujem mládeže o streetbasketbal a bol založený športový klub, ktorý sa zapojil do pravidelnej 

športovej súťaže, pričom chýbajú vhodné plochy na tento šport, preto by bolo vhodné toto 

ihrisko vybaviť aj na tento účel.  

Telovýchovný priestor školy slúžiaci ako pingpongová miestnosť si vyžaduje rekonštrukciu na 

malú viacúčelovú telocvičňu.  

Zlepšenie podmienok na získavanie a zdokonaľovanie plaveckých zručností detí a žiakov 

v rámci povinnej telesnej výchovy, plaveckých kurzov po vyučovaní alebo v rámci voľného 

času možno očakávať po plánovanej výstavbe mestského kúpaliska. Na plavecký výcvik detí 

predškolského veku by bol vhodný malý krytý bazén v areáli MŠ s relaxačným zázemím 

priamo prepojený s budovou MŠ.  

Podmienky na získanie lyžiarskych zručností sa zlepšili žiakom základných škôl zavedením 

dotácií zo štátneho rozpočtu na realizáciu lyžiarskych a snoubordingových kurzov, ktoré 

pokrývajú väčšinu výdavkov na dopravu a pobyt. Časť žiakov neabsolvuje výcvik najmä 

z dôvodu chýbajúceho lyžiarskeho výstroja, možnosť dostupného zapožičania výstroja by 

zlepšila situáciu.  

 

2. Podpora športovo talentovanej mládeže  

Podpora športovo talentovanej mládeže sa bude zameriavať najmä na nasledovné oblasti:  

1. Podpora športovej prípravy žiakov základnej školy v športových triedach ako súčasti 

výchovnovzdelávacieho procesu vrátane finančného zabezpečenia rozšíreného vyučovania 

telesnej výchovy.  

2. Motivácia záujmu detí o šport a telesnú kultúru mimo vyučovania s dôrazom na obsah 

činnosti, zvyšovanie atraktívnosti a dostatočné materiálne zabezpečenie záujmových 

krúžkov v základných školách pod vedením pedagogických zamestnancov školy. Využívať 

aj finančnú podporu záujmovej činnosti prostredníctvom tzv. vzdelávacích poukazov. 
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3. Podpora a rozvoj záujmu detí, žiakov a mládeže o šport a telesnú kultúru v rámci športovej 

záujmovej činnosti centier voľného času a integrovaním časti činnosti mládežníckych 

športových klubov do CVČ. Využívať na športovú činnosť v rámci CVČ školské športové 

zariadenia aj finančnú podporu záujmovej činnosti prostredníctvom tzv. vzdelávacích 

poukazov.  

4. Organizovanie športových súťaží pre deti a žiakov škôl a športových podujatí pri príležitosti 

významných udalostí v meste a oceňovanie najlepších športových výkonov dosiahnutých na 

súťažiach. Zachovať a podporovať najmä tradičné miestne súťaže pod záštitou primátora 

mesta: 

- letné športové hry mládeže - atletické preteky žiakov ZŠ a SŠ o pohár primátora mesta 

- atletické preteky žiakov 1. stupňa ZŠ v netradičných disciplínach pri príležitosti Dňa detí 

- mestský minimaratón pri príležitosti Dňa mesta 

- futbalový turnaj žiakov ZŠ a osemročného gymnázia Memoriál Rudolfa Zongora 

- volejbalový turnaj žiakov a žiačok ZŠ a SŠ o pohár primátora mesta 

- turnaj žiakov 1. stupňa ZŠ vo vybíjanej o pohár primátora mesta  

- turnaj žiakov ZŠ a osemročného gymnázia v bedmintone o pohár primátora mesta  

- plavecké štafetové preteky žiakov ZŠ a SŠ o pohár primátora mesta pri príležitosti Dňa 

Zeme 

- športovú olympiádu detí materských škôl pri príležitosti Dňa detí 

5. Propagácia výkonov najúspešnejších športovcov v mládežníckych kategóriách v miestnych 

a regionálnych médiách a verejné oceňovanie najúspešnejších športovcov primátorom mesta 

pri príležitosti Dňa mesta. 

6. Finančná a materiálna podpora športových klubov a športových organizácií vykonávajúcich 

športovú činnosť na území mesta podľa transparentných pravidiel a kritérií. 

7. Budovanie, správa a údržba dostatočnej športovej infraštruktúry a infraštruktúry na 

regeneráciu športovcov. 

 

3. Rozvoj športovej infraštruktúry v meste, podmienky na šport pre všetkých a na záujmovú  

    činnosť obyvateľov mesta 

Športovú infraštruktúru v Novom Meste nad Váhom na šport pre všetkých a na uspokojovanie 

športovej záujmovej činnosti obyvateľov možno považovať z hľadiska kvantity a účelového 

vybavenia za veľmi dobrú. Mesto vybudovalo na svojom území rozsiahlu verejne prístupnú a 

lokalitne dostupnú sieť viacúčelových športových ihrísk s umelým povrchom, zariadení na 

cvičenie a sieť detských ihrísk s množstvom herných prvkov a s bezpečnými dopadovými 

plochami. Negatívom však je, že záujem detí a mládeže o využívanie športových ihrísk 

nezodpovedá ponúkaným možnostiam a na druhej strane poškodzovanie športových zariadení 

vandalizmom a nešetrným zaobchádzaním spôsobuje mestu zbytočné výdavky. Značným 

rizikom sú aj finančné dopady vyplývajúce zo súčasnej legislatívy upravujúcej povinnosti 

vlastníka, resp. správcu detských ihrísk, ktoré pri takej rozsiahlej sieti v meste predstavujú 

značnú finančnú záťaž. 

Prehľad športovej infraštruktúry vo vzťahu k počtu obyvateľov v jednotlivých častiach mesta 

je prílohou č. 1. Prehľad umiestnenia športových zariadení na jednotlivých uliciach mesta je 

prílohou č. 2. Príloha č. 2a zobrazuje verejné mestské športové a voľnočasové zariadenia 

umiestnené v obytných zónach mesta. 
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Časti mesta Rajková, Izbice a Mnešice sú vzhľadom na počet obyvateľov menej vybavené 

verejnou športovou infraštruktúrou, na uspokojovanie športových potrieb však môžu 

obyvateľom týchto lokalít slúžiť exteriérové športové zariadenia základnej školy na 

Odborárskej ulici – viacúčelové ihrisko s basketbalovými košmi a hádzanárskymi bránkami, 

atletická dráha, ihrisko na plážový volejbal a od roku 2020 ďalšie ihrisko s umelým povrchom 

využiteľné najmä na futbal. Tieto športové zariadenia by bolo vhodné doplniť v areáli školy 

ešte zariadením typu work-out, ktoré v tejto časti mesta chýba, a pitnou fontánkou na osvieženie 

počas športovania podobne ako v ostatných základných školách.   

V časti mesta Športová je verejnosti k dispozícii v priestore medzi zimným štadiónom 

a štadiónom AFC malé futbalové ihrisko s umelým povrchom a ihrisko na plážový volejbal, 

za zimným štadiónom je ešte potenciál na rozšírenie športovej infraštruktúry. Obyvatelia však 

môžu za podmienok určených správcom štadióna využiť aj malé futbalové ihrisko s umelým 

povrchom na štadióne AFC a na inline korčuľovanie asfaltovú komunikáciu okolo hlavného 

ihriska. Na bezpečné využívanie tejto komunikácie na športové účely však treba vylúčiť 

dopravu zo športového areálu.   

V dostupnej vzdialenosti v tejto lokalite sú aj športoviská v areáli základnej umeleckej školy 

a základnej školy na Tematínskej ulici.  

Potreba ďalšej športovej infraštruktúry bude v blízkom čase aktuálna v lokalitách s plánovanou 

alebo prebiehajúcou výstavbou, a to v lokalite Modlenické pole-Kamenná a v lokalite  Bzinská 

(nová výstavba za bývalými kasárňami a samotné územie bývalých kasární).  

Z návrhov a požiadaviek športových klubov a obyvateľov mesta na doplnenie športovej 

a rekreačnej infraštruktúry v meste sú aktuálne najmä:  

- vybudovanie zariadenia typu verejné kúpalisko/plaváreň 

- rozšírenie a vzájomné prepojenie siete cyklochodníkov v meste, komfortné prepojenie 

mestských cyklochodníkov s regionálnymi cyklotrasami, rozšírenie siete regionálnych 

cyklotrás v okolí mesta 

- vybudovanie ďalšej viacúčelovej športovej haly (volejbal, sálový futbal, kolky, stolný tenis...)  

vrátane zariadenia na regeneráciu športovcov 

- vybudovanie krytej haly na plážový volejbal 

- vybudovanie pumptrackovej dráhy  

Z hľadiska územných dispozícií významnú rezervu v rozvoji športovej a voľnočasovej 

infraštruktúry predstavuje potenciál lokality Zelená voda, najmä pokiaľ ide o vybudovanie 

relaxačného a zábavného centra typu akvapark, vybudovanie moderného komplexu na 

kempovanie a rôzne športy, vybudovanie infraštruktúry na vodné športy, napr. športovo-

rekreačných prístavov na brehoch jazera s príslušným zázemím (parkovacie plochy, 

požičovňa vodáckeho vybavenia...). Rieka Váh ponúka potenciál na vybudovania prístaviska 

na splavovanie, pričom susedstvo takejto infraštruktúry a športovo-rekreačného komplexu na 

Zelenej vode by mohlo byť významným stimulom pre rozvoj turistického ruchu. V tomto 

smere by pozitívne mohlo pôsobiť aj prepojenie mesta, Zelenej vody a okolitých obcí 

a turistických atrakcií cyklotrasami. 

Rozsiahla športová infraštruktúra vybudovaná na území mesta poskytuje obyvateľom mesta 

dostatočný priestor na šport a oddych, zároveň je však výzvou na vytvorenie efektívnejšieho 

systému správy a údržby športových zariadení, nakoľko na nich dochádza nešetrným 

užívaním a vandalizmom k častým poškodeniam vyžadujúcim si opravy, resp. rekonštrukciu. 
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Východiskom by mala byť dôkladná pasportizácia športovej infraštruktúry a jej technického 

stavu, na ktorú by nadväzovala pravidelná kontrola technického stavu s cieľom zachytiť 

poškodenia v počiatočnom stave a premietnuť ich do plánovania opráv a údržby. 

Neoddeliteľnou súčasťou správy športových zariadení má byť aj pravidelná kontrola jej 

užívania s uplatnením zodpovednosti za úmyselné poškodenia, resp. poškodenia z 

nedbanlivosti.    

Konkrétne aktivity v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry budú zahrnuté do návrhu rozpočtu 

na príslušné rozpočtové obdobie.   

 

4. Podpora výkonnostného a vrcholového športu 

Športovú činnosť na úrovni výkonnostného a vrcholového športu organizujú a vykonávajú 

športové kluby a športové organizácie nezávisle na orgánoch mesta. Mesto Nové Mesto nad 

Váhom vníma výkonnostný a vrcholový šport na svojom území ako významnú súčasť 

spoločenského života v meste a prostriedok na skvalitňovanie života v meste, a preto bude 

podporovať výkonnostný a vrcholový šport materiálne, finančne aj morálne v rámci svojich 

možností a podľa transparentných pravidiel.  

Osobitný význam bude mesto pripisovať účasti športových klubov v najvyšších celoštátnych 

súťažiach, ako i účasti jednotlivcov v individuálnych športových disciplínach na 

celoslovenských a medzinárodných súťažiach. 

Na tento účel bude mesto poskytovať športovým klubom a iným športovým subjektom podľa 

stanovených pravidiel a v stanovenom rozsahu: 

- športovú infraštruktúru vo svojom vlastníctve na vykonávanie pravidelnej športovej činnosti 

- finančné prostriedky na úhradu prevádzkových nákladov športových zariadení, v ktorých sa 

vykonáva pravidelná športová činnosť, a na úhradu časti osobných nákladov realizačných 

tímov športových klubov 

- finančné prostriedky na organizovanie športových súťaží a podujatí a na účasť na súťažiach 

celoslovenského a medzinárodného významu. 

Konkrétne podmienky finančnej podpory športových klubov budú stanovené príslušným 

všeobecne záväzným nariadením.  

Z hľadiska investícií do súčasnej športovej infraštruktúry slúžiacej na výkonnostný 

a vrcholový šport, ktoré navrhujú športové kluby, je potrebné na futbalovom štadióne AFC 

dokončiť druhé trávnaté ihrisko, zrekonštruovať krytú tribúnu a opraviť poškodené oplotenie 

športového areálu, v športovej hale sa navrhuje rekonštrukcia osvetlenia, sociálnych zariadení 

a rozšírenie možností parkovania v okolí haly.  

Objem finančných prostriedkov na investície do športovej infraštruktúry a na jej údržbu bude 

zahrnutý do návrhu rozpočtu na príslušné rozpočtové obdobie.  

 

5. Propagácia športu a oceňovanie úspešných športovcov  

Významnými nástrojmi podpory športu, ktoré bude mesto aj naďalej využívať, sú propagácia 

športu a oceňovanie najúspešnejších športovcov.  
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Na propagáciu športu bude mesto využívať svoje informačné prostriedky, a to webové stránky 

mesta, mestský rozhlas a periodikum Novomestský spravodajca, ako aj privátnu regionálnu 

televíziu Pohoda, ktorej poskytuje dotáciu zo svojho rozpočtu na základe zmluvy. 

Vyjadrením uznania najúspešnejším športovcom je ocenenie „Osobnosť mesta“, ktorú 

každoročne udeľuje primátor mesta pri príležitosti dňa mesta aj v kategórii šport.  

Ocenením najúspešnejších športovcov v kategórii mládež je každoročné udelenie ceny za 

najlepší športový výkon alebo úspech, ktorú udeľuje primátor mesta rovnako pri príležitosti 

dňa mesta. 

2.3 Organizačné vzťahy a kompetencie pri realizácii koncepcie  

Koncepciu rozvoja a podpory športu a telesnej kultúry, jej zmeny a doplnky prerokúva 

a schvaľuje mestské zastupiteľstvo po predchádzajúcom prerokovaní v nasledovných 

komisiách: 

- komisia školstva, mládeže a športu (KŠMŠ) 

- komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta (KFSM)  

- komisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta (KVRM) 

Výkonným orgánom mesta pri podpore a rozvoji športu a telesnej kultúry je mestský úrad, 

ktorý zabezpečuje úlohy prostredníctvom svojich odborných útvarov: 

Oddelenie školstva, mládeže a telesnej kultúry 

a) rozpracúva koncepciu rozvoja a podpory športu a telesnej kultúry 

b) spolupracuje s príslušným útvarom MsÚ na príprave projektov na získanie finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ 

c) zabezpečuje spoluprácu s komisiou školstva, mládeže a športu a ostatnými komisiami 

MsZ, so školami, školskými zariadeniami, športovými klubmi, občianskymi združeniami, 

fyzickými a právnickými osobami pôsobiacimi v oblasti športu a telesnej kultúry   

d) zabezpečuje administratívne úkony a agendu v predmetnej oblasti  

Oddelenie výstavby a rozvoja mesta  

a) zabezpečuje územné plánovanie, technickú dokumentáciu a odbornú činnosť pri realizácii 

investičných akcií v oblasti športu a telesnej kultúry 

b) zabezpečuje tvorbu a predkladanie projektov a žiadostí o finančné prostriedky na rozvoj 

športu a telesnej kultúry zo štátneho rozpočtu a zo štrukturálnych fondov EÚ 

e) zabezpečuje spoluprácu s komisiou výstavby, investícií a územného rozvoja mesta 

f) zabezpečuje administratívne úkony a agendu v predmetnej oblasti  

Oddelenie finančné a informačnej sústavy   

a) zabezpečuje finančné plánovanie a zostavovanie rozpočtu mesta v programe Šport 

b) zabezpečuje poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na podporu a rozvoj 

športu v súlade so schváleným rozpočtom mesta a príslušnými všeobecne záväznými 

nariadeniami mesta  

c) zabezpečuje spoluprácu s komisiou finančnou, správy majetku a hospodárskeho rozvoja 

mesta, s fyzickými a právnickými osobami pôsobiacimi v oblasti športu a telesnej kultúry, 

ktorým sa poskytnú finančné prostriedky z rozpočtu mesta   

d) zabezpečuje administratívne úkony a agendu v predmetnej oblasti  
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2.4 Systém a pravidlá materiálnej a finančnej podpory športu 

Materiálnu podporu športu a telesnej kultúry poskytuje mesto utváraním optimálnych 

materiálnych podmienok, najmä budovaním chýbajúcej a rozvíjaním existujúcej športovej 

infraštruktúry na území mesta, správou a údržbou športových zariadení a zariadení na 

využívanie voľného času vo vlastníctve mesta a sprístupňovaním tejto športovej infraštruktúry 

bezodplatne alebo za zvýhodnených podmienok subjektom pôsobiacim v oblasti športu a 

verejnosti. Na tento účel vyčleňuje mesto v rozpočte na príslušné rozpočtové obdobie objem 

finančných prostriedkov v závislosti od schválených priorít. 

Materiálna a finančná podpora mládežníckych športových klubov, ktoré vykonávajú športovú 

činnosť v rámci škôl a školských zariadení, napr. ako súčasť centra voľného času, sa 

poskytuje ako nepriama podpora prostredníctvom rozpočtu týchto škôl a školských zariadení, 

a to v rozsahu zodpovedajúcom činnosti mládežníckych športových klubov pod hlavičkou 

škôl a školských zariadení. 

Finančnú podporu právnickým osobám alebo fyzickým osobám-podnikateľom 

vykonávajúcim činnosti v oblasti športu bude mesto poskytovať v súlade s príslušnými 

všeobecne záväznými nariadeniami mesta a schváleným rozpočtom formou dotácií na 

nasledovný účel: 

a) na podporu pravidelnej športovej činnosti športových organizácií a klubov 

b) na organizovanie športových súťaží a podujatí 

c) na úhradu mzdových nákladov a iných osobných nákladov realizačného tímu športových 

organizácií a klubov, najmä trénerov a ich asistentov  

d) na úhradu prevádzkových nákladov športových organizácií a klubov, najmä nákladov: 

- na energie a vodu v športovom zariadení, v ktorom vykonávajú svoju činnosť 

- na nájom športových zariadení, v ktorých vykonávajú svoju činnosť 

- na obstaranie materiálneho zabezpečenia športovej činnosti, napr. tréningových 

pomôcok, športového výstroja a pod. 

- na dopravu a cestovné výdavky športovcov a realizačného tímu v súvislosti so 

športovými aktivitami športových organizácií a klubov, a to v súlade so zákonom 

o cestovných náhradách 

- na povinné poplatky spojené s účasťou na športovom podujatí ako prihláška do súťaže, 

štartovné, licencia a pod.  

Finančnú podporu na športovú činnosť formou dotácie možno poskytnúť právnickým osobám 

alebo fyzickým osobám-podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo miesto podnikania na území 

mesta alebo vykonávajú športovú činnosť na území mesta najmenej dva roky pred podaním 

žiadosti o dotáciu.  

Celkový objem finančných prostriedkov na dotácie právnickým osobám alebo fyzickým 

osobám-podnikateľom vykonávajúcim činnosti v oblasti športu sa vyčlení v rozpočte mesta 

na príslušný rozpočtový rok v programe „Šport“ vo výške schválenej mestským 

zastupiteľstvom. 

Výška dotácie poskytnutej jednotlivým subjektom pôsobiacim v oblasti športu bude závisieť 

od kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov, dosiahnutých úspechov, spoločenského 

významu športových aktivít pre obyvateľov mesta, propagácie a reprezentácie mesta a ďalších 

dôležitých ukazovateľov stanovených v príslušnom všeobecne záväznom nariadení mesta 

o poskytovaní dotácií. Za hodnotiace kritériá sa budú považovať najmä: 
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a) počet registrovaných aktívnych športovcov vykonávajúcich športovú činnosť s dôrazom 

na mládež do 23 rokov 

b) účasť športovcov športovej organizácie alebo športového klubu v športových súťažiach 

na rôznej úrovni  

c) umiestnenie športovcov športovej organizácie alebo športového klubu v športových 

súťažiach na rôznej úrovni  

d) účasť športovcov športovej organizácie alebo športového klubu v reprezentácii SR  

e) zvyšovanie odbornosti trénerov športového klubu ďalším vzdelávaním 

f) vybudovanie, dobudovanie alebo zveľadenie športovej infraštruktúry  

g) spolupráca športového klubu alebo športovej organizácie s mestom pri organizovaní 

rôznych aktivít mesta 

h) iniciatíva športového klubu pri organizovaní športových súťaží, pre deti a mládež zvlášť 

i) koeficient športu  

 

Kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele a podmienky na poskytnutie dotácie subjektom 

pôsobiacim v oblasti športu budú podrobnejšie rozpracované v príslušnom všeobecne 

záväznom nariadení mesta o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. 
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Záver 

Táto koncepcia podpory a rozvoja športu v Novom Meste nad Váhom je strednodobým 

dokumentom. Načrtáva principiálny prístup mesta k riešeniu starostlivosti o šport a pohybové 

aktivity obyvateľov, zámery a ciele v oblasti vytvárania podmienok na rozvoj športu a 

športovej infraštruktúry, rozpracúva pravidlá materiálnej a finančnej podpory športu v meste a 

úlohy a činnosti jednotlivých odborných útvarov mestského úradu a komisií mestského 

zastupiteľstva. Koncepcia pritom nechce byť uzavretým a nemenným dokumentom, naopak 

opierajúc sa o doterajšie skúsenosti v oblasti podpory športu v meste v predchádzajúcich 

obdobiach (či už pozitívne, alebo negatívne) a o Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mesta Nové Mesto nad Váhom chce popri vytýčených zámeroch a cieľoch vytvoriť priestor 

na operatívne reagovanie na nové podnety a situácie s cieľom skvalitniť podmienky na rozvoj 

športu a pohybových aktivít obyvateľov mesta a uspokojiť ich potreby a záujmy v oblasti 

športu a využitia voľného času. 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

1. Prehľad športovej infraštruktúry vo vzťahu k počtu obyvateľov v jednotlivých častiach 

mesta  

2. Počet obyvateľov a umiestnenie športových zariadení na jednotlivých uliciach mesta  

2.a Obrazová časť - fotodokumentácia verejnej infraštruktúry športu v obytných zónach 

 

   

 

 

 

 

 

Táto koncepcia bola prerokovaná a schválená na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Novom 

Meste nad Váhom dňa 27.10.2020 uznesením č. 261/2020-MsZ.  

 

 

 

 

 

 



Počet obyvateľov podľa vekovej štruktúry k 30.6.2020 v mestských častiach

veková Centrum Lúka Hájovky Samoty Športová Javorinská Rajková Izbice Mnešice Zelená mesto 

kategória voda MsÚ

0 až 5 97 87 137 160 53 190 144 115 68 3 35 1 089

6 až  15 175 133 261 279 111 266 183 181 121 7 71 1 788

16 - 30 270 280 370 504 166 409 382 334 210 11 125 3 061

31 až 61 890 841 1 297 1 481 501 1 209 1 407 810 530 32 394 9 392

62 a viac 509 740 701 838 257 672 464 460 181 13 75 4 910

spolu 1 941 2 081 2 766 3 262 1 088 2 746 2 580 1 900 1 110 66 700 20 240

Počet detských ihrísk, športových ihrísk a iných športových zariadení vo vlastníctve mesta

typ Centrum Lúka Hájovky Samoty Športová Javorinská Rajková Izbice Mnešice Zelená

ihriska voda

detské ihrisko 5 4 2 4 8 3 3 29

športové ihrisko 1 3 2 2 2 5 1 1 2 19

fit prvky,work-out 2 1 1 1 5

skate park/dráha 2 2

futbalový štadión 1 1

atletický areál 1 1

zimný štadión 1 1

športová hala 1 1

Počet ihrísk a iných športových zariadení v areáloch škôl zriadených mestom

typ Centrum Lúka Hájovky Samoty Športová Javorinská Rajková Izbice Mnešice Zelená

ihriska voda

detské ihrisko 2 3 1 1 1 8

futbalové ihrisko 1 1 2

viacúčel. ihrisko 1 2 2 3 8

posilňovňa 1 1 1 1 4

telocvičňa 2 1 1 1 2 7

atletická dráha 1 1 1 3

fit prvky,work-out 1 1

spolu

spolu

spolu

Príloha č. 1



časť počet časť počet 

mesta obyv. detské šport. mesta obyv. detské šport.

01. Bajzova ulica 14 01. Banská ulica 7 1

2. Bernolákova ulica 61 2. Bočná ulica 20

3. Bratislavská ulica 30 3. Brigádnická ulica 201

4. Ulica čsl. armády 39 4. Budovateľská ulica 17

5. Ulica D. Štubňu 174 1 5. Ctiborova ulica

6. Ulica Fraňa Kráľa 58 6. Čachtická ulica 379 1 1

7. Hurbanova ulica - park 150 2 7. Dolná ulica 18

8. Ulica J. Hašku 20 8. Fándlyho ulica 27

9. Ulica J. Weisseho 158 9. Jarná ulica 30

10. Ulica Júliusa Gábriša 68 10. Južná ulica 290 1

11. Komenského ulica 28 11. Ulica kpt. Nálepku-park 212 1

12. Ulica M. R. Štefánika 543 1 12. Krajná ulica 8

13. Námestie slobody 67 13. Krátka ulica 176

14. Ulica obrancov mieru 36 14. Kočovská ulica 7

15. Palkovičova ulica 9 15. Krčméryho ulica 56

16. Partizánska ulica 49 1 1 16. Letná ulica 70

17. Ulica Petra Matejku 19 17. Lipová ulica 114

18. Ulica 1. mája 284 18. Malá ulica 79

19. Svätoplukova ulica 16 19. Ulica Martina Rázusa 57

20. Štúrova ulica 118 20. Nová ulica 37

21. Piešťanská ulica 393

1 941 5 1 22. Priemyselná ulica 18

01. Benkova ulica 214 1 1 23. Ulica Samuela Jurkoviča 37

2. Dibrovova ulica 426 24. Slnečná ulica 126

3. Dukelská ulica 411 2 1 25. Stredná ulica 84

4. Hollého ulica 476 1 1 26. Tichá ulica 4

5. Hviezdoslavova ulica 388 27. Vinohradnícka ulica 98

6. Inovecká ulica 28 28. Vysoká ulica 69

7. Kmeťova ulica 40 29. Zelená ulica 537 1 1

8. Ulica kpt. Uhra 50 30. Železničná ulica 91

9. Železničný uzol 48 3 262 4 3

01. Cádrova ulica

2 081 4 3 2. Dubčekova ulica 68

01. Jesenského ulica 20 3. Hrušovského ulica 5

2. Jilemnického ulica 102 4. Jánošíkova ulica 24

3. Kamenná ulica 53 5. Kuzmányho ulica 39

4. Langsfeldova ulica 10 6. Medňanského ulica

5. Lesnícka ulica 28 7. Moyzesova ulica

6. Ulica Michala Chrásteka 42 8. Pyšného ulica 4

7. Poľovnícka ulica 39 9. Riznerova ulica 30

8. Považská ulica 765 10. Stromová ulica 63

9. Sasinkova ulica 157 11. Šafárikova ulica 24

10. Škultétyho ulica 114 12. Športová ulica 831

11. Šoltésovej ulica 9 13. Vichtova ulica

12. Tematínska ulica 1 373 2 3 14. Čerešňova ulica

13. Ulica Viktora Bilčíka 54 15. Hroznová ulica

16. Marhuľová ulica

2 766 2 3 1 088 0 0

                 Evidencia obyvateľov k 30.6.2020 podľa mestských častí a počet verejných ihrísk           Príloha č. 2

P. č. názov ulice
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časť počet časť počet 

mesta obyv. detské šport. mesta obyv. detské šport.

01. Javorinská ulica 728 2 2 01. Beckovská ulica 67

2. Jasná ulica 179 1 2. Čulenova ulica 53

3. Ulica J. Kollára 123 3. Izbická ulica 75

4. Ulica Juraja Kréna 546 1 4. Košikárska ulica 141

5. Karpatská ulica 666 3 2 5. Kvetinová ulica 44

6. Ulica SNP 398 1 6. Malinovského ulica 461

7. Ulica gen. Ivana Institorisa 106 1 7. Odborárska ulica 349

2 746 8 5 8. Riečna ulica 44

01. Ulica A. Sládkoviča 436 1 1 9. Robotnícka ulica 7

2. Bzinská ulica 78 10. Ružová ulica 119

3. Ulica Dr. I. Markoviča 507 1 1 11. Rybárska ulica

4. Hečkova ulica 34 12. Sadová ulica 24

5. Holubyho ulica 181 13. Slovanská ulica 19

6. Ulica Janka Bernovského 39 14. Trenčianska ulica 440

7. Ulica Jána Durdíka 4 15. Záhradná ulica 57

8. Klčové 654 1 1 900 0 0

9. Kukučínova ulica 131 01. Bohuslavická ulica 29

10. Ulica Miroslava Ďuržu 78 2. Bošácka ulica 111 1

11. Ulica Ondreja Plachého 91 3. Haluzická ulica 20

12. Royova ulica 76 4. Lieskovská ulica 261 1

13. Severná ulica 93 5. Ulica Ľ. Podjavorinskej 7

14. Tajovského ulica 48 6. Mlynská ulica 25

15. Vajanského ulica 130 7. Mnešická ulica 153

8. Mostová ulica 104

2 580 3 2 9. Pod zvonicou 38

10. Poľná ulica 24

11. Pri Klanečnici 9

12. Pri vode

Zel. 1. Zelená voda I 10 1 13. Pri záhradách 10

voda 2. Zelená voda II 56 1 14. Srnianska ulica 48

15. Tehelná ulica 163 1

16. Turecká ulica 70

17. Tušková ulica 38 1

Mesto MsÚ 700 1 110 3 1

29 20

Počet verejných work-outových ihrísk

ulica

Dukelská ul.

Hollého ul.

Karpatská ul.

Ul. Dr. I. Markoviča

Tematínska ul.

Počet vonkajších zariadení na skejtbording:

Čachtická ul.

1

6spolu

Samoty 1

Rajková

Hájovky

1

1

1

2

spolu obyv:

časť mesta počet verejných ihrísk

Lúka

Javorinská

20 240

spolu

spolu

spolu

spolu
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P. č. názov ulice P. č. názov ulice

počet ihrísk

Evidencia obyvateľov k 30.6.2020 podľa mestských častí a počet verejných ihrísk 



Príloha č.2a





detské a športové ihrisko Tematínska ul. 2 detské ihrisko Tematínska ul. 1

športové ihrisko Tematínska ul.- work out športové ihrisko Tematínska ul. 1



detské ihrisko Karpatská ul. 1 detské ihrisko Karpatská ul. 2

detské ihrisko Karpatská ul. 3 detské ihrisko Karpatská ul. 4







detské ihrisko Javorinská ul. 1

detské ihrisko Javorinská ul. 2

detské ihrisko Ul. J.Kréna



detské ihrisko Benkova ul. detské ihrisko Dukelská ul. 1

detské ihrisko Dukelská ul. 2 detské ihrisko Hollého ul.











detské ihrisko Čachtická ul. detské ihrisko Južná ul.

detské ihrisko Zelená - Krátka ul. 1 detské ihrisko Zelená - Krátka ul. 2



detské Bohuslavická ul.

športové ihrisko Tušková ul.



detské ihrisko Lieskovská 1

detské ihrisko Lieskovská 2

detské ihrisko Tehelná ulica



detské ihrisko Ul. M.R.Štefánika 1

detské ihrisko Ul. M.R.Štefánika 2
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