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činnosti v meste Piešťany
-
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schvaľuje s pripomienkou

Stanovisko Mestskej rady:
Uznesenie MsR č. 68/2022
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
do 31.12.2023 vypracovať Katalóg investičných zámerov mesta v oblasti športu a analýzu,
v ktorej posúdi všetky možnosti správy športovej infraštruktúry s cieľom dosiahnuť efektívnu
a transparentnú správu športových areálov, s dôrazom na zlepšovanie kvality športovísk,
včasnú údržbu a investície do rekonštrukcie a modernizácie, ako aj znižovanie prevádzkových
nákladov
schváliť.
Prítomných : 4
Za
: 4
(Ing. Mgr. Bezák, Ing. Babičová, Mgr. Drahovský, Dott. Klapica)

Uznesenie MsR č. 69/2022
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
Koncepciu rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste
Piešťany
schváliť s pripomienkou poslancov.
Prítomných : 4
Za
: 4
(Ing. Mgr. Bezák, Ing. Babičová, Mgr. Drahovský, Dott. Klapica)
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Stanoviská komisií MsZ:
Stanovisko Komisie pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie
Komisia nebola uznášaniaschopná.
Stanovisko Komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch
Uznesenie č. 8/2022
Komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch po prerokovaní odporúča:
Návrh Koncepcie rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste
Piešťany
schváliť
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 9/2022
Komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch po prerokovaní odporúča do 30.6.2023
vypracovať Katalóg investičných zámerov mesta v oblasti športu a Analýzu, v ktorej posúdi
všetky možnosti správy športovej infraštruktúry s cieľom dosiahnuť efektívnu a transparentnú
správu športových areálov, s dôrazom na zlepšovanie kvality športovísk, včasnú údržbu a
investície do rekonštrukcie a modernizácie, ako aj znižovanie prevádzkových nákladov
ZA:

6

Spracoval:
Predkladá:

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Martina Repíková, vedúca Odboru stratégie a rozvoja mesta ...................
RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ Piešťany

...................

Mgr. Peter Jančovič, PhD, primátor Mesta Piešťany

...................

V Piešťanoch, 14.6.2022
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Dôvodová správa
Mesto Piešťany predkladá návrh Koncepcie rozvoja športu, športových zariadení a podpory
športovej činnosti (ďalej ako „Koncepcia športu“) na základe zákona o športe č. 440/2015 Z.z.,
ktorý ukladá obciam vypracovať koncepciu športu a na základe kontrolného zistenia
Najvyššieho kontrolného úradu SR v rámci kontroly systém podpory subjektov verejnej správy
v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne KA008/2019/1110, ktorého plnenie bolo počas krízovej situácie v súvislosti so šírením pandémie
Covd-19 pozastavené.
Koncepcia vychádza z analýzy súčasného stavu, z analýzy silných a slabých stránok,
príležitostí a hrozieb, tzv. SWOT, z problémov, ktoré vyplynuli z diskusií so športovcami,
zdravotne znevýhodnenými občanmi a seniormi počas participatívnych procesov v rámci
tvorby tohto dokumentu. Návrh Koncepcie zároveň berie do úvahy finančné a personálne
možnosti Mestského úradu, ale aj požiadavky športových klubov, nájomcov športovej
infraštruktúry a verejnosti. Koncepcia bola pripravená v súlade s nadradenými štátnymi
dokumentmi ako sú Zákon o športe č. 440/2015 Z.z., Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu
- Slovenský šport 2020 a Akčný plán rozvoja športu.
Koncepcia cieli na rôzne skupiny adresátov. Primárne je zameraná na obyvateľov s trvalým
pobytom v meste Piešťany, ktorí v meste platia dane a poplatky - na deti a mládež, zdravotne
znevýhodnené skupiny obyvateľov, seniorov a inú športujúcu verejnosť. To však zároveň
nevylučuje z prístupu k športu v meste Piešťany ostatnú verejnosť a návštevníkov mesta, ktorí
sú na mestských športoviskách vítaní.
Cieľom Koncepcie je zjednotiť športovú verejnosť v meste pri riešení aktuálnych problémov
a hľadať ich spoločné východiská. Pri tvorbe koncepcie boli využité metódy participácie.
Občania, zástupcovia športových subjektov, škôl, a iných záujmových skupín mali možnosť
vyjadriť svoj názor o športe v meste Piešťany, športových zvyklostiach, preferenciách a iných
športových témach prostredníctvom:
- dotazníkového prieskumu,
- účasti na diskusiách brainstormingových fokusových skupín v kategóriách seniori,
zdravotne postihnutí, mládež a pedagógovia telesnej výchovy z piešťanských škôl,
- pripomienkového konania.
V návrhu Koncepcie sú zapracované kompromisné riešenia pripomienok poslancov
Mestského zastupiteľstva, predstaviteľov športových klubov pôsobiacich v meste Piešťany
a verejnosti
vznesené
v
rámci
pripomienkových
konaní
a vyplývajúcich
z výsledkov spoločných diskusií
za účelom nájdenia prieniku očakávaní, požiadaviek
a možností zúčastnených strán.
Koncepcia zároveň kladie nemalé nároky na Mesto Piešťany. Úspešná realizácia cieľov
stanovených Koncepciou je priamo závislá od inštitucionálneho posilnenia oblasti športu
mestského úradu v Piešťanoch, od zefektívnenia správy a prevádzky športovej infraštruktúry
v majetku mesta, od realokácie finančných prostriedkov v rozpočte mesta pre podporu športu
a od získania spolufinancovania investičných zámerov z prostriedkov Európskych, štátnych
alebo súkromných fondov.
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Zhrnutie návrhu Koncepcie rozvoja športu, športových zariadení
a podpory športovej činnosti
Strategické ciele mesta v oblasti rozvoja športu
Cieľ 1: Efektívne riadenie rozvoja športu - Spôsob plnenia: Vymedzenie základných
pravidiel pri vytváraní podmienok pre športové aktivity, stanovenie podporných aktivít
pre rozvoj športu na území mesta Piešťany (športovo-politický koncept).
Cieľ 2: Rozvoj športovej infraštruktúry - Spôsob plnenia: Zjednotenie, zefektívnenie
a zvýšenie transparentnosti pri správe športovej infraštruktúry v majetku mesta, návrh plánu
modernizácie
existujúcej
a rozvoja
novej
športovej
infraštruktúry
v súlade
s územnoplánovacou dokumentáciou.
Cieľ 3: Podpora športu a športovej činnosti - Spôsob plnenia: Vyhodnotenie priorít v rámci
rozpočtu mesta, prípadne realokácia finančných prostriedkov v rámci rozpočtu, podmienky
financovania prevádzky športovej infraštruktúry a spolufinancovania výstavby alebo rekonštrukcie
športovej infraštruktúry, a stanovenie zásad finančnej podpory športovej činnosti, ktoré by sa mali
premietnuť do novej mestskej legislatívy (všeobecne záväzné nariadenie).

Priority a opatrenia pre naplnenie cieľov v oblasti športu
1. Efektívne riadenie rozvoja športu
1.1 Priority mesta v oblasti riadenia rozvoja športu
1. Mesto Piešťany bude podporovať a bude sa podieľať na pohybových aktivitách
všetkých vekových skupín, pričom bude reagovať na požiadavky obyvateľov
a športových subjektov.
2. Úlohou mesta je vytvoriť čo najlepšie podmienky primárne (nie však výlučne)
pre športovanie obyvateľov s trvalým pobytom v meste Piešťany.
3. Mesto bude v prvom rade podporovať mládežnícky šport a šport pre všetkých
v rámci, ale aj mimo športových subjektov.
4. K výkonnostnému a profesionálnemu športu bude mesto prispievať najmä
poskytovaním športových zariadení (športová infraštruktúra), ktoré má
k dispozícii, sú v majetku mesta alebo v správe ním zriadených organizácií.
1.2 Opatrenia
Priority mesta sa budú napĺňať prostredníctvom 10 opatrení:
1. Definovanie úloh verejného a súkromného sektora
2. Inštitucionálne posilnenie oblasti športu mestského úradu v Piešťanoch
3. Rozdelenie úloh v oblasti športu na mestskom úrade
4. Úlohy škôl a územnej samosprávy
5. Využívanie školských zariadení a areálov pre šport, projekt „Otvorená škola“
6. Vytvorenie pasportu športových subjektov
7. Rozšírenie športových podujatí podporených mestom v rámci mládežníckeho športu
a športu pre všetkých
8. Nastavenie pravidiel spolupráce verejného a súkromného sektora
9. Analýza možností prepojenia športu s využitím okolitej prírody a s cestovných ruchom.
10. Propagácia a informovanosť o športe v meste a jeho benefitoch
2. Rozvoj športovej infraštruktúry
2.1 Priority rozvoja športovej infraštruktúry
1. Mesto poskytuje svojim občanom a športovým subjektom pre športovanie
nevyhnutnú športovú infraštruktúru v dostatočnom množstve a dobrej kvalite.
2. Mesto dá športovým subjektom k dispozícii potrebnú športovú infraštruktúru
na základe stanovených podmienok.
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3. Mesto bude vytvárať priestorové podmienky pre mládežnícky šport a šport
pre všetkých.
4. Mesto dbá na efektívnu a transparentnú správu športových zariadení vo svojom
majetku, s dôrazom na zlepšovanie kvality areálov, včasnú údržbu a investície,
a znižovanie prevádzkových nákladov.
5. Mesto každoročne realizuje predprojektovú a projektovú činnosť podľa priorít
vyplývajúcich z Katalógu investičných zámerov.
2.2 Opatrenia
Pre realizáciu uvedených priorít sa mesto zameria na nasledovné opatrenia:
1. Efektívna a transparentná správa športovej infraštruktúry v majetku mesta
2. Definovanie pravidiel správy a užívania mestskej športovej infraštruktúry
3. Vytvorenie pasportu športovej infraštruktúry a monitorovanie prevádzky a využitia
športovej infraštruktúry
4. Vytvorenie katalógu investičných zámerov mesta v oblasti športu
5. Modernizácia jestvujúcej športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta
6. Výstavba nových športových zariadení
3. Podpora športu a športovej činnosti
3.1 Priority pre podporu športu, športovej činnosti a investície v oblasti športu
1. Mesto bude každoročne vyčleňovať v samostatnej kapitole mestského rozpočtu
financie pre podporu športu, športovej činnosti a investície do športovej infraštruktúry.
Výška alokovaných prostriedkov závisí od priorít mesta a od finančnej situácie mesta.
2. Mesto bude aktívne hľadať a efektívne využívať všetky dostupné finančné zdroje
pre zvýšenie objemu prostriedkov do podpory športu, športovej činnosti a investícií
do športovej infraštruktúry. Zdrojom pre pravidelné financovanie podpory z radov
vlastných finančných prostriedkov bude primárne realokácia v mestskom rozpočte,
úspory v rámci prevádzky športovej infraštruktúry (zníženie energetickej náročnosti
objektov), prípadne výnosy z prenájmu športových areálov a zariadení súkromným
subjektom. Mesto bude aktívne vyhľadávať možnosti spolufinancovania investícií
v športe z iných štátnych zdrojov, zdrojov Európskej únie a súkromných investorov,
a bude nápomocné športovým subjektom pri získavaní prostriedkov z iných zdrojov
(rôzne výzvy, grantové schémy a podobne, kde sa vyžaduje participácia mesta).
3. Mesto Piešťany, v prípade, že získa financie z iných zdrojov (minimálne vo výške 50%)
na modernizáciu, rekonštrukciu existujúcich športovísk alebo na výstavbu nových
športových zariadení, môže prevziať na seba úlohu investora. Ak výška
spolufinancovania mesta presiahne 3 mil. eur, mesto zabezpečí verejnú diskusiu
k takémuto zámeru.
4. Mesto Piešťany si uvedomuje vysoký počet športových organizácií, ktoré významne
prispievajú k podpore športovania detí a mládeže. Každoročne bude vyhlásený Program
podpory športu v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta, ktoré
definuje podmienky podpory športu z rozpočtu mesta (napr. spoluorganizovanie
športových podujatí, spolufinancovanie športových podujatí, finančná podpora
športovým organizáciám na ich činnosť, podporovanie aktivít športu pre všetkých, športu
pre telesne znevýhodnených a iné).
3.2 Opatrenia
Mesto bude priority podpory športu a športovej činnosti realizovať prostredníctvom
nasledovných opatrení:
1. Zabezpečenie pravidelných finančných prostriedkov pre podporu športu, športovej
činnosti a prevádzku športovej infraštruktúry
2. Efektívne využívanie vlastných i cudzích zdrojov pre zvýšenie financovania rozvoja
športu, športovej činnosti a športovej infraštruktúry
3. Zásady podpory športu v meste.
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Úvod
Medzi priority pri plánovaní mesta, jeho štvrtí, okrem efektívneho využívania potenciálu, by mali
patriť: zdravé a bezpečné bývanie, dobré pracovné podmienky a dostupné voľno-časové aktivity.
Mesto by malo vytvárať podmienky pre pritiahnutie občanov k zdravému životu, spolupracovať
s podnikateľskou sférou a s mimovládnymi organizáciami na ponuke produktov a služieb
podporujúcich zdravie a realizovať programy na podporu zdravia.
Cieľom Koncepcia rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti (ďalej ako
„Koncepcia športu“) je zjednotiť športovú verejnosť v meste pri riešení aktuálnych problémov a hľadať
ich spoločné východiská. Je dôležité, aby v Piešťanoch bolo športu priznané zaslúžené spoločenské
postavenie. Všetci si plne uvedomujeme, že šport má pre naše mesto priamy aj nepriamy ekonomický
efekt, významný vplyv na výchovný aspekt mládeže, budovanie a podporovanie zdravého životného
štýlu a v neposlednom rade vytvára priestor pre budovanie spoločenskej socializácie širokej
verejnosti.
Pre zdravie obyvateľov a podporu ich zdravia je rozhodujúca komunálna úroveň. To je životný priestor
pre obyvateľov a priestor spolunažívania. Trvalo udržateľný rozvoj mesta a mestské plánovanie je
súčasťou primárnej prevencie a dôležitým príspevkom k zdraviu obyvateľstva. Podpora športu,
telovýchovy, sprístupnenie infraštruktúry, zariadení, aj napríklad rozvoj peších trás pre chodcov,
cyklotrás, sú nevyhnutné pre telesnú aktivitu, pre podporu zdravia.
Medzi prínosy podpory športu pre mesto je možné zaradiť:
vyššia kvalita obytného prostredia pre obyvateľov,
sociálnejšie mesto,
vyššia atraktivita pre návštevníkov,
menej znečistené ovzdušie, menej hluku, lepší prístup k zeleným plochám,
lepšie podmienky pre aktívne starnutie,
vyššia produktivita obyvateľstva, zamestnancov,
atraktívna a široká ponuka pre všetkých v oblasti výberu športu,
úspory na zdravotníckej a sociálnej opatere, vo vnútromestskej doprave a preprave a pod,
výchova mládeže - podporovanie mládežníckeho športu a športových talentov,
zabezpečovanie účelnej koordinácie a propagácie športových aktivít v meste.
Potrebu vypracovať koncepciu športu ukladá obciam zákon o športe č. 440/2015 Z.z.. Mestské
zastupiteľstvo mesta Piešťany schválilo v strategických materiáloch a v Programe hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta potrebu vypracovania koncepcie športu. Preto Mesto Piešťany
v spolupráci s externými odborníkmi pripravilo návrh Koncepcie rozvoja športu, športových zariadení
a podpory športovej činnosti v meste Piešťany.
V rámci prípravných prác boli vykonané: zber dát, územná, rámcová analýza existujúcich športových
zariadení, areálov, plôch na športovanie, zhodnotenie zmluvných vzťahov pri prenájmoch mestských
zariadení a areálov, zhromaždenie všeobecne platných právnych predpisov - celoštátnej a mestskej
legislatívy (zákony, VZN, PHSR, a pod.), podnety od aktérov športu (napr. štúdia mestskej plavárne
zabezpečená OZ Bazén, materiály a podklady spracované Asociáciou športových klubov Piešťany
o.z., zámer výstavby hádzanárskej haly, zámer využitia pozemku vo vlastníctve paraolympionikov,
zámer výstavby bežeckej dráhy na ZŠ Brezová, projekt Revitalizácia atletickej dráhy na ZŠ Mojmírova,
prezentácia PFK Piešťany a pod.).
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Pri tvorbe koncepcie boli využité metódy participácie. Občania, zástupcovia športových subjektov,
škôl, a iných záujmových skupín mali možnosť vyjadriť svoj názor o športe v meste Piešťany,
športových zvyklostiach, preferenciách a iných športových témach prostredníctvom:
- dotazníkového prieskumu,
- účasti na diskusiách brainstormingových fokusových skupín v kategóriách seniori, zdravotne
postihnutí, mládež a pedagógovia telesnej výchovy z piešťanských škôl,
- pripomienkového konania.
Prípravné práce riadil a analytickú časť a prvý návrh Koncepcie autorsky spracoval Ing. Viktor
Nižňanský, PhD. z Komunálneho výskumného a poradenského centra, n.o. v spolupráci
so zamestnancami Mestského úradu. Následné spracovanie pripomienok, diskusie a finalizácia
dokumentu dokončili zamestnanci MsÚ Piešťany.
V rámci pripomienkového konania bola Koncepcia predstavená poslancom Mestského zastupiteľstva
a predstaviteľom športových klubov pôsobiacich v meste Piešťany. Zo strany športových klubov boli
vznesené zásadné pripomienky. Zástupcovia mestského úradu, predstavitelia piešťanských
športových klubov a združení, ako aj niektorí poslanci mestského zastupiteľstva, sa
zúčastňovali diskusií s cieľom doplnenia informácií za účelom nájdenia prieniku očakávaní
a požiadaviek športových klubov s možnosťami Mesta Piešťany.
Samospráva vníma potrebu výraznejšej finančnej podpory športu, ktorá vychádza z požiadaviek
športových klubov a širokej verejnosti. Táto potreba je vyjadrená vo viacerých oblastiach. Medzi
zásadné patrí vytvorenie vhodných podmienok pre výkon športovej činnosti v rámci športovej
infraštruktúry, teda vyhovujúce športoviská (bezpečnosť, kapacita, dostupnosť a iné). Ďalej je to
finančná podpora pre športové kluby na ich činnosť a v neposlednom rade spolupráca v rámci edukácie
vplyvu športu na zdravie obyvateľov. Všetkým zúčastnením je zrejmé, že zabezpečenie zvýšenej
podpory je vždy závislé od aktuálnej finančnej situácie mesta a od schválenia rozpočtu mestským
zastupiteľstvom. V prípade investičných zámerov pre výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu areálov
a športovísk Odbor stratégie a rozvoja mesta pravidelne sleduje a analyzuje dostupné možnosti
spolufinancovania investície prostredníctvom prostriedkov z Európskych alebo štátnych fondov.
V rámci tejto oblasti bola v rámci analýzy a definovaných potrieb identifikovaná potreby prípravy
projektových dokumentácií na rekonštrukcie, modernizácia a výstavbu športovísk, ktoré sú základnou
požiadavkou na zapojenie sa do rôznych foriem podporných mechanizmov ako sú napr. štrukturálne
fondy, plán obnovy, fond na podporu športu a iné.
Koncepcia rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste Piešťany bola
pripravená v súlade s nadradenými štátnymi dokumentmi ako sú Zákon o športe č. 440/2015 Z.z.,
Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020 a Akčný plán rozvoja športu.
Touto cestou ďakujeme externým spolupracovníkom, kolegom z Mestského úradu, vedeniu mesta
ako aj aktívnym zástupcom športových klubov a športovej verejnosti, za odbornú prácu pri tvorbe
tejto Koncepcie, za návrhy na zlepšenie, za trpezlivosť pri diskusiách a za ochotu a snahu hľadať
riešenia a prieniky, i keď to nie vždy bolo jednoduché.
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Koncepcia rozvoja športu, športových zariadení a podpory
športovej činnosti v meste Piešťany
Koncepcia rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste Piešťany (ďalej
len „Koncepcia“) obsahuje tri strategické ciele a v rámci nich priority, opatrenia a indikátory plnenia
cieľov, ktorými sa definujú zásady, pravidlá a formu podpory športu v meste, ako aj stratégia
modernizácie, rekonštrukcie a výstavby novej športovej infraštruktúry. Prílohy sú neoddeliteľnou
súčasťou Koncepcie.
Koncepcia vychádza z analýzy súčasného stavu (príloha 4.1), z analýzy silných a slabých stránok,
príležitostí a hrozieb, tzv. SWOT, (príloha 4.1.7), z problémov, ktoré vyplynuli z diskusií so športovcami,
zdravotne znevýhodnenými občanmi a seniormi počas participatívnych procesov v rámci tvorby tohto
dokumentu. Návrh Koncepcie zároveň berie do úvahy finančné a personálne možnosti Mestského úradu,
ale aj požiadavky športových klubov, nájomcov športovej infraštruktúry a verejnosti.
Koncepcia cieli na rôzne skupiny adresátov. Primárne je zameraná na obyvateľov s trvalým pobytom
v meste Piešťany, ktorí v meste platia dane a poplatky - na deti a mládež, zdravotne znevýhodnené
skupiny obyvateľov, seniorov a inú športujúcu verejnosť. To však zároveň nevylučuje z prístupu k športu
v meste Piešťany ostatnú verejnosť a návštevníkov mesta, ktorí sú na mestských športoviskách vítaní.

Strategické ciele mesta v oblasti rozvoja športu
Cieľ 1: Efektívne riadenie rozvoja športu - Spôsob plnenia: Vymedzenie základných pravidiel pri
vytváraní podmienok pre športové aktivity, stanovenie podporných aktivít pre rozvoj športu na území
mesta Piešťany (športovo-politický koncept).
Cieľ 2: Rozvoj športovej infraštruktúry - Spôsob plnenia: Zjednotenie, zefektívnenie a zvýšenie
transparentnosti pri správe športovej infraštruktúry v majetku mesta, návrh plánu modernizácie
existujúcej a rozvoja novej športovej infraštruktúry v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou.
Cieľ 3: Podpora športu a športovej činnosti - Spôsob plnenia: Vyhodnotenie priorít v rámci rozpočtu
mesta, prípadne realokácia finančných prostriedkov v rámci rozpočtu, podmienky financovania
prevádzky športovej infraštruktúry a spolufinancovania výstavby alebo rekonštrukcie športovej
infraštruktúry, a stanovenie zásad finančnej podpory športovej činnosti, ktoré by sa mali premietnuť
do novej mestskej legislatívy (všeobecne záväzné nariadenie).

1.

Efektívne riadenie rozvoja športu

1.1.

Priority mesta v oblasti riadenia rozvoja športu

1. Mesto Piešťany bude podporovať a bude sa podieľať na pohybových aktivitách všetkých
vekových skupín, pričom bude reagovať na požiadavky obyvateľov a športových subjektov.
2. Úlohou mesta je vytvoriť čo najlepšie podmienky primárne (nie však výlučne) pre športovanie
obyvateľov s trvalým pobytom v meste Piešťany.
3. Mesto bude v prvom rade podporovať mládežnícky šport a šport pre všetkých v rámci, ale aj
mimo športových subjektov.
4. K amatérskemu a profesionálnemu športu bude mesto prispievať najmä poskytovaním
športových zariadení (športová infraštruktúra), ktoré má k dispozícii, sú v majetku mesta alebo
v správe ním zriadených organizácií.
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1.2.

Opatrenia

1.2.1

Definovanie úloh verejného a súkromného sektora

Samospráva mesta Piešťany vytvára podmienky pre výkon športu najmä tým, že sa stará o existujúcu
sieť športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta, ktorú podľa meniacich sa podmienok dopĺňa,
modernizuje, resp. redukuje. Prevádzkuje športové zariadenia alebo prenecháva ich prevádzku iným
právnym subjektom za podmienok definovaných v rámci zmluvných vzťahov, ktoré budú rešpektovať
platnú legislatívu a pravidlá stanovené v platných Zásadách hospodárenia s majetkom mesta.
Samospráva mesta organizuje športové kurzy a podujatia pre mládež, informuje verejnosť
o športových možnostiach a podporuje inštitúcie, ktoré sa podieľajú na rozvoji športu na území
mesta. Ročne oceňuje športové osobnosti a organizácie, ktoré dosiahli v oblasti športu nadpriemerné
výsledky.
Samotná športová činnosť (amatérsky alebo profesionálny šport) na území mesta je v prvom rade
úlohou športových klubov, (športová organizácia). Šport pre všetkých, vrátane toho
neorganizovaného zastrešujú rôzne organizácií, združení, škôl, ale aj angažovaných jednotlivcov
školy a iné spolky, prípadne ako je šport vykonávaný jednotlivo (neorganizovaný šport). K činnosti
športových organizácií patrí aj športovo technické vzdelávanie športových odborníkov (tréner
a inštruktor športu, funkcionár športovej organizácie), organizácia tréningov, súťaží, zápasov
a ostatných pridružených aktivít v športe. Ďalej sú to činnosti ako napr. kurzy, súťaže pre členov
klubov, organizácií, združení, prípadne pre širšiu skupinu obyvateľov. Ak športové organizácie,
združenia, ale aj školy, ktorých je mesto zriaďovateľom poskytujú verejnoprospešné služby občanom
mesta, môže tieto mesto, na základe vopred stanovených pravidiel, podporovať.
Mesto víta súkromných aktérov v športe, víta ich podporu organizovania podujatí, súťaží, tréningov,
kurzov a pod., ich finančnú investíciu do športovej infraštruktúry. Mesto ich podporu nebude
posudzovať ako konkurenciu medzi verejnými a súkromnými športovými zariadeniami.
Mesto sa bude snažiť koordinovať aktivity verejného a súkromného sektora a môže prispieť
súkromným subjektom, na základe zmluvy, dohôd a na základe možností mestského rozpočtu, a to
v prípade, že preukážu verejnoprospešný účel.
Mesto Piešťany v prípade, že získa financie z iných zdrojov (minimálne 50%) na výstavbu športovej
infraštruktúry, môže prevziať na seba úlohu investora. Ak výška spolufinancovania mesta presiahne
3 mil. eur, mesto zabezpečí verejnú diskusiu k takémuto zámeru.

1.2.2 Inštitucionálne posilnenie oblasti športu mestského úradu v Piešťanoch
Rozvoj športu v meste Piešťany je v kompetencii referátu športu, Odbor školstva a športu (ďalej len
„OŠŠ“). Podľa súčasného organizačného poriadku mesta referát športu:
- spolupracuje s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými
osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry,
- eviduje oznámenia o konaní verejných športových podujatí,
- spolupracuje pri organizovaní športových podujatí miestneho a regionálneho významu,
- utvára podmienky na rozvoj športu pre všetkých,
- podporuje športovú aktivitu zdravotne postihnutých občanov,
- administratívne zabezpečuje poskytovanie finančných dotácií pre športové kluby, telovýchovné
jednoty a pod.,
- pripravuje podklady pre vydávanie kalendára športových podujatí,
- spolupracuje s partnerskými mestami v oblasti športu,
- spolupracuje s príslušnou komisiou mestského zastupiteľstva,
- poskytuje poradenské služby pri zakladaní občianskych združení, neziskových organizácií a pod.
zameraných na šport,
- zabezpečuje podujatia zamerané na oceňovanie najúspešnejších športovcov,
- spolupracuje s Kanceláriou vedenia mesta pri organizácií športových podujatí,
- sleduje využívanie športových zariadení verejnosťou.
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Okrem spomenutých úloh, pri tvorbe Koncepcie rozvoja športu vyplynula potreba zabezpečovať
ďalšie úlohy súvisiace so správou športovej infraštruktúry, organizáciou športových podujatí
a podporou športu a poradenstvom. Preto Mesto rozšíri rozsah činnosti a úloh Referátu športu,
Odboru školstva a športu. Z tohto dôvodu bude nevyhnutné personálne a odborne posilniť tento
organizačný úsek mestského úradu. Posilnený Referát športu bude potom môcť zabezpečovať
aj nasledovné úlohy
- poskytovanie a prenájom športovej infraštruktúry
o zabezpečiť pripravenosť a prevádzku, preveriť dostupnosť a potrebu športových
zariadení pre športovcov, pričom v rámci disponibilných zdrojov budú vyváženým
spôsobom zohľadnené požiadavky športových organizácií, subjektov a individuálnych
športovcov,
o mestské športové zariadenia budú za vhodných podmienok prenajaté športovým
subjektom, v prípade ak budú tieto vytvárať podmienky pre športovanie verejnosti
a budú využívané na verejnoprospešný účel,
o zabezpečiť efektívnu prevádzku a využívanie mestských telovýchovných, rekreačných
a športových zariadení a objektov formou krátkodobého nájmu na športovú činnosť,
o vykonávať kontrolu správy a údržby cyklistických trás prostredníctvom poverenej
mestskej organizácie,
o podieľať sa na plánovaní rozvoja všetkých cyklistických trás na území mesta i v spolupráci
s obcami regiónu, aktívne sa zapájať do činností, ktoré súvisia s budovaním siete
cyklistických trás,
o Referát športu vyhodnotí využívanie športových zariadení na základe prieskumu
verejnej mienky, analýzy využívania športovísk so zohľadnením multikriteriálnych
parametrov (napr. na základe veku a pohlavia, príslušnosti ku športu, príslušnosti ku
športovej organizácií a iné). Prieskum sa bude realizovať raz za volebné obdobie.
- vytváranie podmienok pre realizáciu regionálnych, národných a medzinárodných športových
podujatí na území mesta a podpora iniciatívy súkromných aktérov
- podpora športu a poradenstvo
o informovanie obyvateľstva o možnostiach športu cestou sociálnych sietí, publikáciami,
výstupmi v elektronických médiách, osobne a v spolupráci s Piešťanským informačným
centrom,
o podpora v záujme verejnosti pôsobiacich športových subjektov, najmä za ich činnosť pri
práci s mládežou,
o organizovanie športových kurzov pre mládež v rámci mimoškolskej činnosti, počas
prázdnin a táborov,
o podpora činnosti v rámci športu na školách,
o organizovanie plaveckých kurzov na základných školách,
o zodpovednosť za dostupnosť a ochranu športových zariadení a športového materiálu,
ktoré sú k dispozícií pre viaceré školy,
o poradný orgán pre školy v oblasti športu,
o administratívna pomoc pri organizovaní mimoškolského športu,
- ďalšie úlohy
o ak nie sú v meste realizované požiadavky v oblasti športu športovými subjektami, môže
prevziať túto úlohu referát športu,
o referát športu navrhne kritériá pre prideľovanie dotácií športovým organizáciám,
vrátane metodiky prerozdeľovania dotácií na športovú činnosť.

7/80

Koncepcia rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste Piešťany

1.2.3

Rozdelenie úloh v oblasti športu na mestskom úrade

Zodpovednosť za oblasť športu má Odbor školstva a športu. Všetky ostatné odbory a inštitúcie
mesta sa musia zo svojimi požiadavkami obracať na tento odbor.
Odbor školstva a športu je zodpovedný za podporu športu, za správu a prevádzku športových
zariadení. Zodpovednosť za prevádzku zariadení môže previesť na športový subjekt za zmluvne
dohodnutých podmienok.
Všetky výdavky na šport budú alokované v rámci rozpočtu mesta v Programe šport
na Odbore školstva a športu.
Za prevádzku školských športových zariadení je zodpovedná škola, ktorá môže v čase
mimoškolskej činnosti prenajať športovému subjektu telocvične alebo vonkajšie športové
zariadenia a plochy za podmienok uvedených v zmluve.
Za plánovanie a prípravu zadania dokumentácie nových zariadení športu zodpovedá Odbor
stratégie a rozvoja mesta v súčinnosti s Odborom investícií a majetku mesta, na základe
požiadaviek Odboru školstva a športu.
Za investičnú prípravu, realizáciu, ako aj za majetko-právne záležitosti zodpovedá Odbor
investícií a majetku mesta. Investičnú prípravu a realizáciu zabezpečuje na základe požiadaviek
Odboru školstva a športu.
Služby mesta Piešťany vykonávajú na základe Zriaďovacej listiny a požiadaviek Odboru
školstva a športu, škôl resp. iných vlastníkov alebo správcov športovísk (na základe zmluvy)
plánovanie a realizáciu údržby vonkajších športových zariadení a otvorených športových plôch.

1.2.4 Úlohy škôl a územnej samosprávy
Školy a územná samospráva, sú pri využívaní športovej infraštruktúry zodpovedné za telovýchovu
na školách, zároveň však môžu výrazným spôsobom prispieť k mimoškolskej výchove a rozvoju športu
a telovýchovy. Na základe zákona a mestskej legislatívy sú zodpovedné za intenzívne a účelné
využívanie školských športových zariadení. Tieto úlohy môžu zabezpečovať školy samostatne alebo
v spolupráci so zriaďovateľom.
Mesto v tejto súvislosti dorieši otázky prevádzkových nákladov, dozoru a bezpečnostných opatrení
v súvislosti s využívaním školských areálov mimo vyučovacieho procesu. Jedná sa o majetok mesta,
ktoré spravujú školy, a je na rozhodnutí poslancov mestského zastupiteľstva, aby nastavili pravidlá
jeho efektívneho využívania v prospech obyvateľov mesta a teda aj športových organizácií.

1.2.5 Využívanie školských zariadení a areálov pre šport, projekt „Otvorená škola“
Mesto Piešťany pripraví pravidlá projektu „Otvorená škola“, kde sa zadefinuje, kedy bude školská
športová infraštruktúra k dispozícii obyvateľom, iným zariadeniam (napr. CVČ) a športovým klubom
(organizáciám). Zároveň zadefinuje spôsob zabezpečenia prevádzky v tomto čase, ceny prenájmu,
iné bezpečnostné podmienky a hmotnú zodpovednosť.
Využitie školských zariadení školou alebo zriaďovateľom:
- pondelok – piatok 08:00 – 16:00 pre vyučovanie
- ostatný čas má k dispozícii Mesto Piešťany, ktoré určí na základe dohody so školami správcami nehnuteľností - časový plán využívania zariadení, pričom bude preferovať plnenie
úloh mesta pri podpore športu (amatérsky organizovaný šport) pred súkromnými záujemcami
Zásady mimoškolského využívania školskej športovej infraštruktúry inými subjektmi:
- Využitie zariadení pre mládež, združenia a kluby cez pracovný týždeň, mimo času
vymedzeného pre školy a cez víkendy
- Počas sviatkov nebudú školské zariadenia využívané, pre výnimočné podujatia a súťaže je
možná výnimka, o ktorú organizátor písomne požiada Referát športu a/alebo príslušnú školu
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-

-

Počas prázdnin bude pre priestory v spolupráci so školou, zástupcami športových klubov
a iných skupín obyvateľstva stanovený osobitný režim
Žiadosť na využívanie priestorov zo strany klubov (názov klubu, čas, veľkosť skupiny, meno
trénera, zodpovedného, spôsob využitia,...) bude vytvorená v spolupráci Odborom školstva
a športu a sprístupnená verejnosti
Pre poskytovanie školských športových zariadení budú Odborom školstva a športu,
v spolupráci so zástupcami školy vypracované pre každý areál stanovené pravidlá využívania,
bezpečnosti a ochrany

1.2.6 Vytvorenie pasportu športových subjektov
V rámci prípravy Koncepcie mestský úrad vytvoril základnú verziu Pasportu športových subjektov.
Táto evidencia bude v spolupráci so športovými klubmi rozšírená a bude na ročnej báze aktualizovaná,
vždy ku 31.10. príslušného kalendárneho roku. Pasport športových subjektov bude obsahovať: právnu
formu, sídlo, kontakty, štatutárneho zástupcu, činnosť/druh športu, údaje o členskej základni, údaje
o využívaných priestoroch a lokalitách, údaje o usporiadaných podujatiach počas roka, údaje
o ekonomike subjektu, hlavné problémy a požiadavky subjektu.

1.2.7

Rozšírenie športových podujatí podporených mestom v rámci mládežníckeho športu
a športu pre všetkých

Posilnený Referát športu v spolupráci so školami, Centrom voľného času, zástupcami seniorov
a zdravotne postihnutými aktérmi pripraví návrh na organizáciu a podporu podujatí školskej ligy
vo viacerých druhoch športu, podujatí pre seniorov a pre zdravotne znevýhodnených športovcov
(podujatí pre špecifické skupiny). Zároveň, mestský úrad na základe vzájomných rokovaní
so štatutármi partnerských miest navrhne realizovať výmenné športové podujatia pre mládež
v rôznych športových disciplínach.

1.2.8 Nastavenie pravidiel spolupráce verejného a súkromného sektora
Projekt verejno-súkromného partnerstva predstavuje formu dlhodobej spolupráce medzi orgánmi
verejnej správy a súkromným sektorom. To znamená využitie súkromných investícií na financovanie
verejných statkov a služieb. Cieľom partnerstva bude financovanie výstavby, projektovanie,
rekonštrukcia, prevádzka a údržba infraštruktúry (diela) a poskytovanie verejných služieb
prostredníctvom tejto infraštruktúry.
Mesto v spolupráci so zástupcami Asociácie športových klubov mesta Piešťany o.z. (ďalej len AŠK PN)
vytvorí pravidlá spolupráce verejného a súkromného sektora v oblasti rozvoja športu a investícií
do športovej infraštruktúry a preskúma možnosti spolupráce verejného a súkromného sektora
v podobe organizovania športových podujatí, letných kempov, školení, či seminárov.

1.2.9 Analýza možností prepojenia športu s využitím okolitej prírody a cestovných ruchom
Referát športu v spolupráci so zástupcami AŠK PN a Rezortu Piešťany pripraví štúdiu možností
prepojenia športu s cestovných ruchom a využívania okolitej prírody za účelom športového vyžitia
obyvateľov mesta Piešťany ako aj jeho návštevníkov.

1.2.10 Propagácia a informovanosť o športe v meste a jeho benefitoch
Vzhľadom na veľa druhov športu, aktivity klubov, ale aj záujem verejnosti a návštevníkov Referát
športu mesta Piešťany v spolupráci s Asociáciou športových klubov Piešťany koordinuje využívanie
športových zariadení a areálov a športové podujatia na území mesta.
Referát športu preskúma využitie digitálnych technológií pre zvýšenie informovanosti o využití
športovísk na území mesta v reálnom čase, možnosti rezervácie športoviska športovými subjektami
a verejnosťou, ako aj možnosti vzdialenej správy športoviska.
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Pre propagáciu sa využije portál mesta Piešťany, tlačené materiály, priestor v médiách, online
platforma OOCR Rezortu Piešťany a sociálne siete, ako i komunikačné a propagačné kanály
partnerov, Asociácie športových klubov Piešťany a jednotlivých športových klubov.
Referát športu mesta Piešťany v spolupráci s prevádzkovateľmi športovísk, organizátormi športových
podujatí, zástupcami Asociácie športových klubov Piešťany , športových klubov a škôl vytvorí
a pravidelne aktualizuje plán propagácie v oblasti športu s cieľom zviditeľniť športové aktivity,
podujatia, zlepšiť osvetu pohybových aktivít, napr. zverejňovaním dobrých príkladov z praxe,
oceňovaním učiteľov, trénerov mládeže, odporúčaním účasti úspešných športovcov a trénerov
pri vykonávaní osvety a tiež aktívnejším vplyvom na rodičov.

1.3. Indikátory plnenia strategického cieľa
č.
1
2
3
4

5

6

7
8
9
10
11
12
13

14

Názov
Zmena manažmentu športu na mestskom úrade
Príprava a schválenie nového VZN o podpore športu
Príprava a schválenie nového štatútu oceňovania
športovcov
Príprava a predloženie na prerokovanie súhrnnú správu
o plnení cieľov Koncepcie (o stave športu) na území
mesta a návrh opatrení
Realizácia prieskumu verejnej mienky, resp. následnej
analýzy, a vo väzbe na jej výsledok, ako aj vo väzbe na
oprávnené požiadavky športových organizácií,
vyhodnotenie Koncepcie a odporučenie opatrení na
najbližšie 4 roky
Realizácia prieskumu verejnej mienky v prípade
investícií, na ktorých sa bude mestský rozpočet podieľať
sumou vyššou ako 3,0 mil. eur.
Rozšírenie a aktualizácia pasportu klubov, ktorý bude
vždy súčasťou každoročnej súhrnnej správy
Príprava a schválenie pravidiel projektu Otvorená škola
Príprava školskej ligy v jednotlivých druhoch športu
Podpora podujatí pre seniorov a zdravotne
znevýhodnených športovcov
Podpora
družobných
športových
podujatí
s partnerskými mestami
Vypracovanie štúdie možností spolupráce verejného a
súkromného sektora v oblasti rozvoja športu v meste
Vypracovanie analýzy prepojenia športu s využitím
okolitej prírody a cestovných ruchom

Príprava a realizácia plánu pre zlepšenie a zvýšenie
informovanosti a propagácie športu
OŠŠ Odbor školstva a športu
OIMM Odbor investícií a majetku mesta
OSRM Odbor stratégie a rozvoja mesta
OEP Odbor ekonomiky a podnikania
CVČ Centrum voľného času

Termín
2022/2023
2022/2023
2023

Zodpovednosť
prednostka MsÚ
OŠŠ / OEP / MsZ
OŠŠ

raz ročne, 1.
polrok

OŠŠ / MsZ

raz za volebné
obdobie

OŠŠ
OSRM

podľa potreby

OŠŠ
OIMM
OSRM
OŠŠ

raz ročne do
31.10.
2022/2023
každoročne
každoročne

OŠŠ / MsZ
OŠŠ a CVČ
OŠŠ

každoročne

OŠŠ

2023/2024

OŠŠ / OSRM /
AŠK PN
OŠŠ / Rezort
Piešťany / AŠK
PN
OŠŠ

2024/2025

2022,
priebežne
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2.

Rozvoj športovej infraštruktúry

2.1. Priority rozvoja športovej infraštruktúry
1. Mesto poskytuje svojim občanom a športovým subjektom pre športovanie nevyhnutnú
športovú infraštruktúru v dostatočnom množstve a dobrej kvalite.
2. Mesto dá športovým subjektom k dispozícii potrebnú športovú infraštruktúru na základe
stanovených podmienok.
3. Mesto bude vytvárať priestorové podmienky pre mládežnícky šport a šport pre všetkých.
4. Mesto dbá na efektívnu a transparentnú správu športových zariadení vo svojom majetku,
s dôrazom na zlepšovanie kvality areálov, včasnú údržbu a investície, a znižovanie prevádzkových
nákladov a energetickej náročnosti.
5. Mesto každoročne realizuje predprojektovú a projektovú činnosť podľa priorít vyplývajúcich
z Katalógu investičných zámerov.

2.2. Opatrenia
2.2.1 Efektívna a transparentná správa športovej infraštruktúry v majetku mesta
Úlohou mesta Piešťany pre podporu športu je poskytovanie športovej infraštruktúry. Posilnený
Referát športu bude zabezpečovať poskytovanie a prenájom športovej infraštruktúry, pripravenosť
a prevádzku športovej infraštruktúry a v spolupráci s odborom investícií a majetku mesta efektívnu
prevádzku a údržbu mestských telovýchovných, rekreačných a športových zariadení a objektov.
Referát športu tiež spravuje dostupnosť športových zariadení pre športovcov a vyhodnotí využívanie
športových zariadení na základe prieskumu verejnej mienky, analýzy využívania športovísk
so zohľadnením multikriteriálnych parametrov (napr. na základe veku a pohlavia, príslušnosti
ku športu, príslušnosti ku športovej organizácií a iné). Prieskum sa bude realizovať raz za volebné
obdobie.
Referát športu, aj na základe oprávnených požiadaviek nájomcov, športových klubov a športovej
verejnosti, predkladá požiadavky na obnovu, rozširovanie, optimalizáciu, ale aj zrušenie športových
zariadení.
Prioritou mesta je údržba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcej infraštruktúry a jej
prispôsobovanie aktuálnym potrebám užívateľov. V súlade s princípom efektívnosti prevádzkovania
športovej infraštruktúry sa bude posudzovať aj variant nahradenia existujúceho, zastaraného
a prevádzkovo náročného zariadenia novým. Nové športové zariadenia je možné realizovať iba
v prípade, ak nie je možné potreby a požiadavky efektívne zabezpečovať existujúcimi verejnými, či
súkromnými zariadeniami.

2.2.2 Definovanie pravidiel správy a užívania mestskej športovej infraštruktúry
Jedným z problémov hospodárenia so športoviskami, školskými areálmi, ale aj priestormi vhodnými
pre športovanie v majetku mesta je ich roztrieštená správa. Centralizácia starostlivosti o majetok
mesta, odstraňovanie administratívnych bariér a duplicít činnosti, určenie jednotných pravidiel
a postupov pre využívanie majetku prispejú k plneniu cieľa. Centralizácia správy športovej
infraštruktúry umožní nielen lepšie hospodáriť s nehnuteľnosťami (prenájmy, predaj, kúpa), ale aj
z výsledku hospodárenia zabezpečovať ich modernizáciu alebo rekonštrukciu.
Mesto Piešťany vypracuje analýzu, v ktorej posúdi všetky možnosti správy športovej infraštruktúry
s cieľom dosiahnuť efektívnu a transparentnú správu športových areálov, s dôrazom na zlepšovanie
kvality športovísk, včasnú údržbu a investície do rekonštrukcie a modernizácie, ako aj znižovanie
prevádzkových nákladov. Medzi zvažované možnosti správy v analýze môžu patriť možnosti
prenájmu športovísk formou verejnej obchodnej súťaže alebo prenájmu športovísk športovému klubu
na základe osobitého zreteľa za vopred stanovených podmienok, možnosť správy športovísk
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centrálnou mestskou organizáciou a iné možnosti, ktoré vzídu zo spoločného okrúhleho stola
športových a ekonomických odborníkov.
Do doby vyhodnotenia analýz a implementácie optimálneho a efektívneho modelu zjednotenej
správy športových areálov a jeho zapracovania do Zásad hospodárenia s majetkom mesta MsÚ bude
pokračovať so zjednotením podmienok prenájmu športových areálov. Návrh týchto odporúčaných
podmienok nájmu športovej infraštruktúry sa nachádza v prílohe 4.3.
Mesto Piešťany zadefinuje v Zásadách užívania športovej infraštruktúry spôsob užívania jednotlivých
športových areálov a športových zariadení v majetku mesta športovou verejnosťou. Pravidlá budú
obsahovať: informácie o zodpovednosti za správu, časový rozvrh využitia infraštruktúry (napr.
pre verejnosť, kluby, športové organizácie, školy, mládež), pravidlá prenájmu tretím osobám, pravidlá
prevádzky v letnom aj zimnom období, pravidlá využívania pevných aj mobilných športových
zariadení, ako aj šatní, hygieny, parkovania, zodpovednosť za škody a pod.

2.2.3 Vytvorenie pasportu športovej infraštruktúry a monitorovanie prevádzky a využitia
športovej infraštruktúry
Mesto Piešťany vynakladá na prevádzku a modernizáciu existujúcich športových zariadení nemalé
prostriedky. V rámci prípravy Koncepcie mestský úrad vytvoril základnú databázu Pasportu športovej
infraštruktúry. Túto evidenciu Referát športu v spolupráci s nájomcom infraštruktúry rozšíri a bude na
ročnej báze aktualizovať.
Zároveň MsÚ osobitne posúdi efektivitu využívania a spravovania existujúcich zariadení a športových
areálov. Posúdi tiež energetickú náročnosť športoviska a možnosti energetických úspor. Vzhľadom na
súčasnú výšku prevádzkových nákladov bude potrebné prioritne posúdiť areál futbalového štadióna,
tenisový areál a hokejový areál.
Kompletný Pasport športovej infraštruktúry tak bude obsahovať: názov a adresu zariadenia, údaje
o stavbe, údaje o prevádzke, o počte návštevníkov a užívateľov za posledné tri roky, otváracie hodiny,
ročné príjmy a výdavky za posledné tri roky, požiadavky na opravy, údržbu, modernizáciu zariadenia,
energetický audit spracovaný v rozsahu a podrobnosti zákona o energetickej efektívnosti, ročné
zaťaženie mestského rozpočtu, územnoplánovaciu informáciu a vyznačenie na mape.

2.2.4 Vytvorenie katalógu investičných zámerov mesta v oblasti športu
Potreba modernizácie a rekonštrukcie jestvujúcej a výstavby novej športovej infraštruktúry bude
zadefinovaná v Katalógu investičných zámerov mesta (ďalej len Katalóg). Obsah Katalógu vzíde
z potrieb definovaných v pasporte športovej infraštruktúry, z prieskumu verejnej mienky (bod 1.3.5),
analýzy využívania športovísk so zohľadnením multikriteriálnych parametrov (napr. na základe veku
a pohlavia, príslušnosti ku športu, príslušnosti ku športovej organizácií a iné). Okrem iného Katalóg
investičných zámerov bude vychádzať z deklarovaných priorít volených zástupcov mesta, z diskusií
s nájomcami športovej infraštruktúry v majetku mesta, so zástupcami športových klubov, škôl
a školských zariadení a športovej verejnosti.
Zverejnený Katalóg poskytne obyvateľom mesta včasné informácie a tým zabezpečí dialóg, spätnú
väzbu, možnosť vyjadrenia názoru a spoluprácu pri zámeroch a projektoch mesta Piešťany. Včasnosť
zabezpečí priestor pre občanov, ktorí sa zaujímajú, na to aby prejavili svoj názor. V Katalógu sa
uverejnia projekty mesta, ktoré majú dopad na väčšinu obyvateľov, t.j. najmä projekty
s celomestským významom, ktoré budú mať výrazný dopad na mestský rozpočet, či už v etape
výstavby alebo počas prevádzky infraštruktúry.
Katalóg a jeho aktualizáciu bude v pravidelných intervaloch schvaľovať mestské zastupiteľstvo. Bude
zverejnený na webovej stránke mesta. Každý zámer v Katalógu bude evidovaný samostatne a bude
obsahovať:
- priorita v rámci zámerov Mesta,
- obsahový popis zámeru,
- kategorizácia projektu: A športová infraštruktúra, B školské areály, C cyklotrasy, D vonkajšie
športoviská a E iné
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-

ciele zámeru v rámci plánu rozvoja mesta,
dotknuté územie (celomestský projekt, mestská časť,...),
aktuálny stav prác na zámere (napr. investičný zámer, architektonická štúdia, dokumentácia
pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie a iné),
plánovaný termín ukončenia prebiehajúcej etapy,
odhadované náklady, ak je to možné, viaczdrojové financovanie, zadefinovanie výšky nákladov
na projektovú a inžiniersku činnosť,
typ využitia športovej infraštruktúry podľa športovej činnosti,
participácia obyvateľov (ak áno v akej forme),
informácia či zámer podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne
postihnutých v obci,
informácia či sa zámer podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých
a športu zdravotne postihnutých v obci,
posledné politické rozhodnutie o zámere,
kontaktná osoba,
ďalšie informácie.

Investičný zámer musí obsahovať posúdenie potrieb modernizácie a rekonštrukcie jestvujúcej
infraštruktúry a rovnako potrieb budovania nového športoviska a možnosti reprofilácie existujúceho
športoviska pre nový typ športu, možnosti financovania výstavby a model prevádzky športoviska.
Príprava investičného projektu bude vychádzať z investičného zámeru v Katalógu. Vytvorí sa zadanie
s presnými podmienkami, ktoré bude slúžiť ako podklad pre obstaranie projektovej dokumentácie
pre územné rozhodnutie a dokumentácie pre stavebné povolenie. Príprava dokumentácií ako
i samotná realizácia projektu športovej infraštruktúry je finančne náročná a jej načasovanie bude
závisieť aj od disponibilných zdrojov pre financovanie projektu z mestského rozpočtu a iných
verejných zdrojov.
Referát športu v spolupráci s Odborom investícií a majetku mesta a Odborom stratégie a rozvoja
mesta predloží najmenej raz za štyri roky mestskému zastupiteľstvu strategický plán na obnovu,
rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich zariadení a na novú výstavbu, ktorý bude vychádzať
z Katalógu. Harmonogram realizácie investičných akcií bude súčasťou strategického plánu a bude
zverejnený spolu s Katalógom. Zástupcovia športových klubov a občania sa budú mať možnosť
k nemu vyjadriť.

2.2.5

Modernizácia jestvujúcej športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta

Investičný dlh v modernizácii športových areálov v meste Piešťany je vysoký. Na modernizáciu
a rekonštrukciu športových zariadení vo vlastníctve mesta (štadióny, zariadenia, školské športové
zariadenia, ihriská) je potrebné odhadom vynaložiť viac ako 7 mil. eur. Náklady boli odhadované podľa
poznatkov a cien v rokoch 2020-2021. Odhad investičných nákladov vychádza z odborných podkladov
alebo z porovnateľných projektov od iných samospráv. Pred rozpracovaním investičného zámeru bude
treba odhad investičného dlhu aktualizovať. Až realizačná projektová dokumentácia a verejné
obstarávanie určia konečnú výšku investičných nákladov.
Mesto Piešťany v súčasnosti postupne modernizuje areál futbalového štadióna, vrátane atletickej
dráhy a tréningových futbalových ihrísk. Okrem pokračovania rekonštrukcie areálu futbalového
štadiónu je potrebné modernizovať a rekonštruovať v dlhodobom časovom horizonte aj ďalšie
objekty, resp. areály, vo vlastníctve mesta, a to tenisový areál, zimný štadión, kolkáreň a areál
vodných športov a vodného motorizmu na Lodenici. Osobitnou kategóriou bude modernizácia
športovej infraštruktúry v rámci školských areálov, v odhadovanej výške cca 1,5 mil. eur.
Modernizáciu a rekonštrukciu budú vyžadovať aj zariadenia športu pre všetkých v zastavanom území
mesta, t.j. voľne dostupné ihriská na sídliskách, nábreží Váhu, Lide i v mestskej časti Kocurice, pričom
náklady na modernizáciu všetkých týchto športovísk boli odhadnuté vo výške cca 365 tis. eur.
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2.2.6 Výstavba nových športových zariadení
Ak nebude možné reprofilovať existujúcu športovú infraštruktúru, súčasťou Katalógu budú projekty
výstavby nových športových zariadení. Nové športové zariadenia a ihriská budú situované najmä
do existujúcich areálov „Centrum“ a „Hlboká“ v zmysle platného územného plánu mesta. V tejto
súvislosti bude nevyhnutné posúdiť efektívne využitie územia z hľadiska benefitov pre mesto,
koordináciu zámerov a existujúcej športovej infraštruktúry, ako aj doriešenie vonkajších vzťahov
(doprava), napojenie inžinierskych sietí, ale aj dodržanie regulatívov územného plánu.
Počas tvorby tejto Koncepcie vyplynul záujem športovej verejnosti o rôzne typy nových športovísk,
ktoré v našom meste nie sú k dispozícii, ako napríklad mestská plaváreň, multifunkčná športová hala,
hádzanárska hala, tréningová hokejová hala, bike park, skate park, piknikovo-športový areál, lezecká
stena, či petangové ihriská a iné športoviská, spolu v hodnote viac ako 8 miliónov eur. Tieto investície
sú veľmi nákladné a bude možné ich realizovať iba v rámci spolufinancovania z Európskych
štrukturálnych fondov, dotácií ministerstiev, príspevku z Fondu na podporu športu a iné. Mesto uvíta
i aktivity súkromných aktérov vedúce k investícii výstavby novej potrebnej športovej infraštruktúry.
Vo verejných priestoroch sa zároveň v časovom horizonte do roku 2030 sa v spolupráci s inými
samosprávami a Slovenským vodohospodárskym podnikom plánujú realizovať projekty cyklotrás
v meste i v prepojení na okolité obce (Horná Streda, popri Dubovej až po Čachtice, popri Obtokovom
ramene do Moravian nad Váhom, do Vrbového v trase železnice) a dokončiť realizáciu kolokruhu
okolo Sĺňavy (v úseku od Penziónu Benátky po Ratnovce). Odhadované investičné výdavky sú
vo výške 5,7 milióna eur.

2.3. Indikátory plnenia strategického cieľa
č.
1

2
3

4
5
6

Názov
Vyhodnotenie existujúcej športovej infraštruktúry mesta
z hľadiska jej prevádzkových nákladov, technického stavu
a efektivity jej využívania, úprava zmlúv
Priebežná aktualizácia pasportu športovej infraštruktúry,
súčasť každoročnej súhrnnej správy
Posúdenie možností správy športovej infraštruktúry s cieľom
dosiahnuť efektívnu a transparentnú správu športových
areálov, včasnú údržbu, investície do rekonštrukcie
a modernizácie, ako aj znižovanie prevádzkových nákladov
Zjednotenie správy športovej infraštruktúry vo vlastníctve
mesta
Definovanie pravidiel užívania mestskej športovej
infraštruktúry
Katalóg investícií do športu – vytvorenie a zverejnenie
investičných zámerov mesta v oblasti športu (A športová
infraštruktúra, B školské areály, C cyklotrasy, D vonkajšie
športoviská a E iné)

Termín
2023

Zodpovednosť
OSRM, OIMM,
OEP

raz ročne

OŠŠ

2022/2023

OŠŠ

2022/2023

OŠŠ

2022/2023

OŠŠ

raz ročne
do 30.9.

OŠŠ
OIMM
OSRM

OŠŠ Odbor školstva a športu
OIMM Odbor investícií a majetku mesta
OSRM Odbor stratégie a rozvoja mesta
OEP Odbor ekonomiky a podnikania
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3.

Podpora športu a športovej činnosti

3.1. Priority pre podporu športu, športovej činnosti a investície v oblasti športu
1. Mesto bude každoročne vyčleňovať v samostatnej kapitole mestského rozpočtu financie
pre podporu športu, športovej činnosti a investície do športovej infraštruktúry. Výška
alokovaných prostriedkov závisí od priorít mesta a od finančnej situácie mesta.
2. Mesto bude aktívne hľadať a efektívne využívať všetky dostupné finančné zdroje pre zvýšenie
objemu prostriedkov do podpory športu, športovej činnosti a investícií do športovej
infraštruktúry. Zdrojom pre pravidelné financovanie podpory z radov vlastných finančných
prostriedkov bude primárne realokácia v mestskom rozpočte, úspory v rámci prevádzky
športovej infraštruktúry (zníženie energetickej náročnosti objektov), prípadne výnosy
z prenájmu športových areálov a zariadení súkromným subjektom. Mesto bude aktívne
vyhľadávať možnosti spolufinancovania investícií v športe z iných štátnych zdrojov, zdrojov
Európskej únie a súkromných investorov, a bude nápomocné športovým organizáciám
pri získavaní prostriedkov z iných zdrojov (rôzne výzvy, grantové schémy a podobne, kde sa
vyžaduje participácia mesta).
3. Mesto Piešťany, v prípade, že získa financie z iných zdrojov (minimálne vo výške 50%)
na modernizáciu, rekonštrukciu existujúcich športovísk alebo na výstavbu nových športových
zariadení, môže prevziať na seba úlohu investora. Ak výška spolufinancovania mesta presiahne
3 mil. eur, mesto zabezpečí verejnú diskusiu k takémuto zámeru.
4. Mesto Piešťany si uvedomuje vysoký počet športových organizácií, ktoré významne prispievajú
k podpore športovania detí a mládeže. Každoročne bude vyhlásený Program podpory športu
v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta, ktoré definuje podmienky podpory
športu z rozpočtu mesta (napr. spoluorganizovanie športových podujatí, spolufinancovanie
športových podujatí, finančná podpora športovým organizáciám na ich činnosť, podporovanie
aktivít športu pre všetkých, športu pre telesne znevýhodnených a iné).

3.2. Opatrenia
3.2.1 Zabezpečenie pravidelných finančných prostriedkov pre podporu športu, športovej činnosti
a prevádzku športovej infraštruktúry
Mesto Piešťany v súčasnosti vynakladá do športu finančné prostriedky vo forme dotácií, pokrytím
časti prevádzkových nákladov na energie (spolu bežné výdavky) a prostredníctvom investícií
do infraštruktúry. Mesto Piešťany vynaložilo v posledných piatich rokoch na šport bežné výdavky
vo výške 315 000 – 400 000 eur ročne, ktoré zahŕňajú dotačné schémy, náklady na materiál, energie,
vodné, stočné a údržbu. Investičné výdavky sa pohybujú v závislosti od stavu prípravy a realizácie
projektov a dostupného spolufinancovania z iných zdrojov.
V slovenských mestách bola podľa správy Najvyššieho kontrolného úradu z marca 2020 minimálna
dotačná podpora klubov nezaložených mestom v rokoch 2016-2019 na úrovni cca 8 eur na obyvateľa.
Priemerná výška dotácie slovenských miest je 13,73 eur na obyvateľa. V rokoch 2016-2019 bola
priemerná podpora športu (bežné výdavky, vrátane energií, vodného a stočného, a dotácií)
na obyvateľa s trvalým pobytom v meste Piešťany 13,41 eur. V roku 2021 bola priemerná podpora
športu (bežné výdavky a dotačná schéma) vo výške 14,43 eur na obyvateľa. Ak posudzujeme celkové
výdavky z rozpočtu mesta v oblasti športu, objem výdavkov bol takmer 28 eur na obyvateľa mesta
v roku 2021.
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Tabuľka 1: Prehľad výdavkov na šport v meste Piešťany (v eur)
rok

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
spolu

Bežné
výdavky

242 146
339 303
355 812
333 181
291 402
264 977
247 871
2 074 692

Dotačná
schéma

Kapitálové
výdavky

106 640
15 000
15 000
65 000
65 000
50 000
146 060
462 700

176 609
125 532
59 949
214 823
8 640
125 931
368 480
1 079 964

Výdavky
spolu

Objem
podpory* na
obyvateľa

525 395
479 835
430 761
613 004
365 042
440 908
762 411
3 617 356

12,52
12,76
13,40
14,46
13,04
11,61
14,43
13,17

Objem
výdavkov
na
obyvateľa
18,86
17,27
15,57
22,26
13,35
16,25
27,93
18,79

* Podpora zahŕňa bežné výdavky, vrátane energií, vodného a stočného a dotácií
Zdroj: Záverečný účet a účtovníctvo mesta Piešťany

Z porovnania výšky dotačnej podpory slovenských miest vyplýva, že minimálny objem dotácie do športu
v Piešťanoch by sa mal pohybovať cca na úrovni 220 tisíc eur, pre dosiahnutie priemeru slovenských miest
by mala byť podpora športu 380 tisíc eur ročne v závislosti od finančnej situácie mesta.
V rámci mestského rozpočtu na príslušný kalendárny rok budú financie v programe Šport alokované
na bežné výdavky zamerané na prevádzku športovej infraštruktúry (napr. energie, oprava, údržba),
podporu športovej činnosti (podpora športových podujatí, podpora športovej činnosti
organizovaného športu, podpora športu pre všetkých ako aj telesne znevýhodnených športovcov,
športujúcu verejnosť) a na kapitálové výdavky na modernizáciu, rekonštrukciu jestvujúcich a výstavbu
novej športovej infraštruktúry.
Asociácia športových klubov hodnotí financovanie športovej činnosti v Piešťanoch nasledovne:
Financovanie športu, najmä toho mládežníckeho (amatérsky šport v organizovanej forme v uznanom
športe) v meste Piešťany bolo doteraz takmer výlučne založené na zdrojoch vyzbieraných z rodičovských
príspevkov, resp. v menšom podiele s prostriedkov Asignácie dane fyzických a právnických osôb a z
prostriedkov sponzorov a darcov. Väčšina mládežníckych športových klubov funguje na báze činnosti
dobrovoľníkov a nadšencov, ktorí zabezpečujú chod klubov nezištne vo svojom voľnom čase. Tento
systém je dlhodobo neudržateľný najmä ak chceme rozvíjať a skvalitňovať túto oblasť dlhodobo a zo
zameraním sa na merateľné ukazovatele tohto rozvoja. Na to, aby bol systém rozvoja športu udržateľný je
potrebné dosiahnutie pomernej rovnováhy participácie zúčastnených strán (mesto, rodič, národný zväz /
štát, sponzori) a to v rovnomernom pomere, teda 25%. Aktuálne športuje v Piešťanoch cca 2 tis. detí /
športovcov do 23 rokov, ktorí sa aktívne zapájajú do súťaží uznaného športu a sú registrovaní v národných
zväzoch. Ročný náklad na výchovu mládežníckeho športovca je v rozsahu 400 do 900 Eur, v priemere 650
Eur na športovca a rok. Na vykonávanie športovej činnosti, ktorá z významnej miery pozostáva najmä
z výdavkov na odmenu športových odborníkov (tréneri, 60%), výdavkov na dopravu (20%), organizáciu
súťaží, tréningové pomôcky a iné (spolu 20%), je potrebných ročne cca 1,3 mil. Eur. Aktuálne rodičovské
poplatky na jedno dieťa (športovec) predstavujú priemernú výšku 420 Eur/rok (35 Eur/mesiac). Rodičia sa
teda podieľajú na financovaní športu podielom vo výške 65% (spolu 2000 detí x 420 Eur = 840 tis. Eur).
V posledných dvoch rokoch mesto Piešťany vyčlenilo na podporu športovej činnosti (pre športové
organizácie) sumu 85 tis. Eur. V prípade, že by sa do dotačného mechanizmu zapojili všetky kluby,
priemerná podpora zo strany mesta na jedno dieťa by bola 42,50 Eur, čo by predstavovalo podiel vo výške
6,5% na celkových výdavkoch súvisiacich so športovou činnosťou. V pohľadu nevyhnutnej participácie na
udržateľnom systéme rozvoja športu je nevyhnutné postupné navyšovanie finančných prostriedkov na
podporu športovej činnosti a to do výšky 162,50 Eur na športovca (25%-tný podiel). Pri aktuálnom počte
2000 športujúcich detí by to predstavovalo sumu 325tis. Eur ročne.
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Mesto Piešťany bude akékoľvek navyšovanie finančných prostriedkov riešiť pri spracovaní návrhu
mestského rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok, pričom bude nevyhnutné realokovať finančné
prostriedky z iných oblastí rozvoja mesta.

3.2.2 Efektívne využívanie vlastných i cudzích zdrojov pre zvýšenie financovania rozvoja
športu, športovej činnosti a športovej infraštruktúry
Mesto bude hľadať možnosti zvýšenia objemu finančných prostriedkov na podporu športu. Zdrojmi
zvýšenia pravidelnej podpory športu a športovej činnosti môže byť prehodnotenie priorít v rámci
rozpočtu mesta. Je však potrebné zdôrazniť, že prioritami mesta okrem športu sú aj ďalšie oblasti
rozvoja – sociálna, kultúrna, školská a environmentálna.
A. Možné zdroje pre financovanie podpory športu
1. Verejné zdroje na miestnej úrovni:
- prehodnotenie priorít v mestskom rozpočte,
- miestne dane,
- úspory v rámci prevádzky a investícií do športovej infraštruktúry
- prenájom pozemkov a nebytových priestorov,
- prenájom športových areálov a zariadení.
2. Súkromné zdroje:
- asignačná daň,
- dary fyzických osôb a právnických osôb,
- zmluvy o reklamnej činnosti,
- výnosy z charitatívnych lotérií.
B. Možné zdroje financovania rekonštrukcie, modernizácie a výstavby športovej
infraštruktúry
1. Štátne zdroje:
o fond na podporu športu – výstavba infraštruktúry
o rozpočty ministerstiev
o rozpočty športových zväzov
2. Iné verejné zdroje:
o Operačný program Slovensko - cieľ 5
o Plán obnovy a odolnosti - pre výstavbu školskej športovej infraštruktúry
o iné zdroje EÚ
3. Verejné zdroje na miestnej úrovni:
o prehodnotenie priorít v mestskom rozpočte
o dividendy spoločností, v ktorých má podiel mesto (Slovenské liečebné kúpele
Piešťany, a.s., Bytový podnik Piešťany, s.r.o.)
o príspevok OOCR Rezort Piešťany
4. Súkromné zdroje:
o dary fyzických osôb a právnických osôb,
o grantové schémy súkromných spoločností
Mesto zároveň môže na požiadanie poskytnúť športovým subjektom poradenstvo a pomoc
pri vyhľadávaní a príprave podkladov žiadosti o dotáciu z iných ako mestských zdrojov. V prípade
záujmu športového klubu o podanie žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu športu alebo o nenávratný
finančný príspevok z Plánu obnovy, Operačného programu Slovensko a iných programov, ktoré môže
podať iba samospráva ako vlastník infraštruktúry, je potrebné včas informovať Referát športu a Odbor
stratégie a rozvoja mesta o tomto zámere a doručiť potrebné podklady najneskôr 3 mesiace
pred termínom podania žiadosti.
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3.2.3

Zásady podpory športu v meste

Zásady podpory športu v meste vychádzajú z opatrení pomenovaných v predchádzajúcich častiach
1. Efektívne riadenie rozvoja športu a 2. Rozvoj športovej infraštruktúry, a podporujú priority v každej
oblasti a dosiahnutie cieľov Koncepcie. Podpora športu je zameraná na 13 oblastí a tieto zásady budú
predmetom nového všeobecne záväzného nariadenia.

Všeobecné zásady
1. Mesto Piešťany sa vyznačuje vysokým počtom športových organizácií, ktoré okrem svojej
športovej, sociálnej a zdravotníckej funkcie, významne prispievajú k podpore športovania detí
a mládeže. Sú neoddeliteľnou súčasťou občianskej spoločnosti mesta.
2. Tieto zásady majú prispieť k cielenej a udržateľnej podpore športu.
3. Predstavitelia športových organizácií sú partnerom mesta pri diskusiách o rozvoji
infraštruktúry a o podpore športu v meste a v regióne.
4. Celkový objem podpory mesta, ako aj jeho členenie na jednotlivé druhy podpory budú
schvaľované mestským zastupiteľstvom v rámci rozpočtu mesta.
5. Podrobnosti poskytovania finančnej podpory určí nové všeobecne záväzné nariadenie mesta.

Všeobecné predpoklady pre podporu športu z rozpočtu mesta
1. podporené budú športové subjekty - amatérske kluby a organizácie, združenia, organizácie
(seniori, handicapovaní) so sídlom v Piešťanoch,
2. podpora profesionálnych klubov je možná ak:
a) majú sídlo v meste,
b) sú registrované v štátnom Registri právnických osôb v športe1,
3. podpora bude určená výhradne na opatrenia, ktoré chce mesto podporovať, pokiaľ je
dostatok zdrojov a pokiaľ požadovaná podpora zodpovedá športovému zameraniu žiadateľa,
4. na podporu neexistuje právny nárok,
5. každoročne bude vyhlásený Program podpory športu v súlade s platným všeobecne
záväzným nariadením mesta, ktoré definuje oprávnených žiadateľov, neoprávnených
žiadateľov, uznané výdavky, neuznané výdavky, podmienky podpory, požadované údaje
a dokumenty, metodiku stanovenia výšky podpory, hodnotiace kritériá.

1. Podpora výstavby nových športových zariadení alebo modernizácia/rekonštrukcia
existujúcich objektov vo vlastníctve mesta
1. finančná podpora (spolufinancovanie) sa netýka údržby zariadení, výstavby zariadení alebo
ich častí, ktoré sú využívané na podnikateľské účely,
2. na finančnú podporu neexistuje nárok, o výške spolufinancovania rozhodne zastupiteľstvo
na základe možností v rámci schvaľovania rozpočtu mesta,
3. rozhodnutiu o výstavbe nového zariadenia musí prechádzať verejná diskusia na základe
dostatočných informácií o dopadoch na mestský rozpočet (investičné, ročné prevádzkové
náklady), pri investíciách s dopadom na rozpočet mesta viac ako 3,0 mil. eur je verejná
diskusia povinná,
4. požiadavka na podporu výstavby musí byť prioritne realizovaná zo zdrojov EÚ, štátu, kraja,
cudzích zdrojov (dary, zbierky,...), podpora mesta je možná až po vyčerpaní týchto možností,
5. podpora (spolufinancovanie) je možné iba ak:
a) investor preukáže všeobecnú prospešnosť využívania zariadenia,
b) objekt alebo pozemok, na ktorom sa má investícia realizovať je vo vlastníctve alebo
dlhodobom nájme mesta (minimálne 20 rokov),
c) je preukázateľný prínos športovej činnosti,
d) je preukázateľná udržateľnosť počas realizácie a následnej prevádzky,
e) naviac výdavky, oproti dohodám pred zahájením výstavby, bude znášať žiadateľ,
1 Register právnických osôb v športe, https://sport.iedu.sk/Company/List?City=Pie%C5%A1%C5%A5any&PageSize=10&Page=1
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6. podpora (spolufinancovanie) zo strany mesta je závislá od rozpočtových možností, jeho
maximálna výška je 50 % nákladov na stavbu, v prípade, že spolufinancovanie bude
zabezpečené z iných finančných zdrojov (štátne fondy, fondy EÚ, súkromné zdroje, zdroje
športových subjektov, zväzov a pod.)
7. požiadavky na podporu mesta:
a) žiadosť musí byť doručená do termínu uvedenom vo VZN príslušného roku pre nasledujúci
rok a mesto preskúma náležitosti, úplnosť a dodržanie podmienok podania žiadosti
do jedného mesiaca od doručenia žiadosti
b) súčasťou žiadosti musí byť dokumentácia, povolenia, zmluvy o nájme, vlastnícke vzťahy,
ceny pre užívateľov, finančný plán, rozpočet investície,
c) v prípade svojpomoci je hodnota investície vyčíslená znaleckým posudkom,
d) v prípade, že ide o investíciu žiadateľa do majetku mesta a žiadateľ je nájomca, žiadateľ
účtuje o tejto investícii (odpisový plán) a po ukončení nájmu celkovú investíciu
bezodplatne prevedie do majetku mesta
e) žiadateľ pri obstarávaní stavebných prác plní úlohu obstarávateľa podľa zákona
o verejnom obstarávaní
f) k vyúčtovaniu poskytnutého príspevku predloží žiadateľ projekt skutočného vyhotovenia
stavby spolu s výkazom výmer, faktúrami a zmluvami s dodávateľmi stavby

2. Podpora prevádzky športových zariadení vo vlastníctve športového subjektu
a vo vlastníctve mesta (prenajatých športovým subjektom od mesta)
1. športové subjekty môžu požiadať o úhradu nákladov spojených s poskytovaním športových
zariadení verejnosti, školám, mládeži, podmienkou je:
a) zariadenie je v majetku, resp. prenájme žiadateľa a ten má práva s tým súvisiace,
b) zariadenie sa nachádza v katastrálnom území Piešťany alebo Kocurice,
c) zariadenia sú schopné prevádzky, ktorú zabezpečuje športový subjekt,
2. príspevok mesta je možný na skutočné výdavky týkajúce sa športového zariadenia/areálu
a) úhrada čistenia zariadenia, šatní, hygienických zariadení,
b) náklady na energie,
c) výdavky na opravy a udržiavacie práce,
3. podpora športovému subjektu bude poskytnutá v prípade, že z celkového času bude
v doobedňajších hodinách (min. 10 h týždenne) poskytnutý bezodplatne priestor pre školy
alebo pre realizáciu školských súťaží a v poobedňajších hodinách pre verejnosť (minimálne
10 hodín týždenne) za režijné výdavky
i) plavecký bazén poskytne aspoň 10 hodín týždenne areál pre plavecké tréningy škôl
ii) zimný štadión bude k dispozícii pre korčuľovanie deti / žiakov škôl minimálne 10 hodín
týždenne v čase 08:00 - 13:00 a minimálne 1x týždenne pre verejné korčuľovanie v dobe
16:00 - 20:00 a v sobotu a nedeľu minimálne 2 hodiny v čase 08:00 - 20:00
4. vynaložené výdavky musia byť účtovne zdokladované,
5. výška príspevku závisí od objemu zdrojov podľa rozpočtu a na základe uznaných výdavkov,
maximálny príspevok na športový subjekt sa stanoví v Programe podpory športu na príslušný
rozpočtový rok,
6. predpokladom priznania príspevku nájomcovi infraštruktúry je predloženie výsledkov
hospodárenia s majetkom mesta za predchádzajúci rok (ak ide o predĺženie prenájmu), alebo
zámeru využitia majetku, ak ide o nového nájomcu,
7. žiadosť musí byť doručená do termínu vo VZN príslušného roku pre nasledujúci rok a mesto
preskúma náležitosti, úplnosť a dodržanie podmienok podania žiadosti do jedného mesiaca
od doručenia žiadosti
8. na finančnú podporu neexistuje nárok, o výške financovania rozhodne zastupiteľstvo
na základe možností v rámci schvaľovania rozpočtu mesta
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3. Podpora systémového rozvoja športovej činnosti zameraná na
1. podporu športových subjektov (klubov, spolkov, združení) pri práci s deťmi a mládežou
2. podporu handicapovaných
3. podporu seniorov
Jedná sa o podporu prenájmov, úhrady energií, cestovné náhrady, športovej diagnostiky, športové
oblečenie, výstroj a iné.

4. Podpora plaveckých výcvikov
1. v rámci možností rozpočtu mesto poskytne príspevok na nájom (využívanie bazéna) pre základný
plavecký výcvik materským a základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
2. príspevok poskytne zriaďovateľ na základe žiadosti školy a záujmu rodičov

5. Podpora nákupu športových zariadení a prístrojov
1. podpora bude poskytnutá max. do výšky 333 eur (bežný výdavok)
2. žiadosť musí byť doručená organizátorom do 30.06. príslušného roku pre nasledujúci rok
a mesto preskúma náležitosti, úplnosť a dodržanie podmienok podania žiadosti do jedného
mesiaca od doručenia žiadosti
3. na finančnú podporu neexistuje nárok, o výške financovania rozhodne zastupiteľstvo
na základe možností v rámci schvaľovania rozpočtu mesta

6. Podpora výkonnostného športu
Podpora zahŕňa 50% cestovného, prenocovanie, diéty, štartovné a týka sa:
a. účasti na celoštátnych majstrovstvách
b. účasti na celoštátnych mládežníckych podujatiach
c. podpory celoštátnych zápasov a podujatí mimo mesta

7. Podpora významných športových podujatí
1. pod významným podujatím mesto rozumie to, ktoré schváli mestské zastupiteľstvo na návrh
Referátu športu v spolupráci so športovými subjektami na príslušný kalendárny rok
2. žiadosť musí byť doručená organizátorom do 30.06. príslušného roku pre nasledujúci rok
a mesto preskúma náležitosti, úplnosť a dodržanie podmienok podania žiadosti do jedného
mesiaca od doručenia žiadosti
3. na finančnú podporu neexistuje nárok, o výške financovania rozhodne zastupiteľstvo
na základe možností v rámci schvaľovania rozpočtu mesta
4. navrhujeme, aby
a. kritériá pre zaradenie do zoznamu boli: počet účastníkov, počet predchádzajúcich
ročníkov, doba trvania akcie, výška a pokrytie rozpočtu, druh športu, mediálne
pokrytie, predpoklad oslovených divákov, posúdenie významu pre Piešťany
b. výška podpory nepresiahla 50% celkových nákladov
c. podpora bola smerovaná do prenájmu športovísk, propagáciu, technického
zabezpečenia, prenájom ozvučenia a inej techniky v súvislosti s akciou
d. podmienkou je projekt akcie, finančný plán, prehľad iných verejných zdrojov

8. Podpora školskej ligy
1. návrh rozpočtu a organizáciu školskej ligy pripraví Referát športu s Centrom voľného času
2. financovanie školskej ligy bude zabezpečené v rozpočte Centra voľného času na príslušný
rozpočtový rok
3. o výške financovania rozhodne zastupiteľstvo na základe možností v rámci schvaľovania
rozpočtu mesta
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9. Podpora podujatí pre seniorov a zdravotne handicapovaných
1. návrh rozpočtu a organizáciu podujatia pripraví Referát športu v spolupráci so zástupcami
seniorov a aktérmi, ktoré združujú zdravotne handicapovaných
2. financovanie týchto podujatí bude zabezpečené v programovom rozpočte mesta
3. výške financovania rozhodne zastupiteľstvo na základe možností v rámci schvaľovania
rozpočtu mesta

10. Podpora údržby a značenia cykloturistických trás
Finančná podpora na údržbu a obnovu značenia jestvujúcich, resp. novozriadených, cykloturistických
trás, ktoré sú vedené v k.ú. Piešťany a Kocurice

11. Podpora družobných športových podujatí
1. návrh rozpočtu a organizáciu podujatia pripraví Referát športu v spolupráci s partnerskými
mestami, ktoré prejavia záujem o spoluorganizáciu športových podujatí pre mládež
2. financovanie týchto podujatí bude zabezpečené v programovom rozpočte mesta
3. výške financovania rozhodne zastupiteľstvo na základe možností v rámci schvaľovania
rozpočtu mesta

12. Podpora vzdelávania
Príspevok na organizáciu vzdelávacích podujatí v oblasti športu (konferencie, semináre, workshopy, a iné)

13. Oceňovanie reprezentantov mesta a klubovej činnosti
1. V súčasnosti Mesto Piešťany oceňuje aktérov v športe v 4 kategóriách: dorastenci
do 18 rokov, dospelí, kolektív, tréner alebo zaslúžilý pracovník. Celková suma podpory
pre ocenených je 2750 eur ročne.
2. Mesto zmení od roku 2022 oceňovanie aktérov v športe
a. V kategórii
i. medailista z Olympijských hier
ii. majster sveta
iii. majster Európy
iv. majster Slovenska
v. športovec mesta
vi. klub mesta
vii. športový odborník
b. finančne odmení iba majstrovský titul (kategórie i-iv) a víťaza (kategórie v-vii)
c. zvýši finančnú odmenu kombináciou verejných a súkromných prostriedkov
Poskytovanie podpory športu bude podliehať platnému všeobecne záväznému nariadeniu (VZN)
o podpore športu a schvaľovaniu programového rozpočtu Mesta Piešťany na kalendárny rok. Zároveň
bude pri tom dodržaná legislatíva o štátnej pomoc, konkrétne zákon 358/2015 Z. z. o úprave
niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o štátnej pomoci).
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3.3. Indikátory plnenia strategického cieľa
č.
1

Názov
Pravidelná alokácia finančných prostriedkov pre
podporu športu v mestskom rozpočte – program Šport
2 Vytvorenie dotačnej schémy Program podpory športu
3 Prijatie nového VZN o podpore športu
4 Zvýšenie celkových finančných prostriedkov na
podporu športu v závislosti od finančnej situácie Mesta
5 Zvýšenie objemu získaných iných ako mestských
finančných zdrojov pre rozvoj športu
OŠŠ Odbor školstva a športu
OEP Odbor ekonomiky a podnikania
OSRM Odbor stratégie a rozvoja mesta

Termín
ročne

Zodpovednosť
OEP, MsZ

2022
2023
2023-2028

OEP, OŠŠ
OEP, OŠŠ, MsZ
OEP, OŠŠ

priebežne

OŠŠ, OSRM,
športové subjekty
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4.

Prílohy

4.1. Analytická časť Koncepcie
4.1.1. Športová infraštruktúra v meste Piešťany
4.1.2. Analýza súčasného stavu športu v meste Piešťany (do roku 2020)
4.1.3. Zoznam športových subjektov pôsobiacich v meste Piešťany
4.1.4. SWOT analýza
4.2. Spracovanie Koncepcie
4.2.1. Priebeh prác
4.2.2. Dôvody spracovania Koncepcie
4.2.3. Vyhodnotenie pripomienkového konania
4.3. Návrh odporúčaných podmienok nájmu športovej infraštruktúry
4.4. Potreby a požiadavky v oblasti športovej infraštruktúry
4.4.1. Modernizácia športových areálov
4.4.2. Návrh nových zariadení, areálov
4.5. Možnosti financovania športu v meste Piešťany
4.5.1. Možnosti financovania výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej
infraštruktúry
4.5.2. Využitie zdrojov Európskej únie pre financovanie investícií do športovej infraštruktúry
4.5.3. Fond na podporu športu
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Príloha 4.1 Analytická časť Koncepcie rozvoja športu, športovej
infraštruktúry a podpory športovej činnosti mesta Piešťany
Tento dokument je neoddeliteľnou prílohou Koncepcie rozvoja športu, športovej infraštruktúry
a podpory športovej činnosti mesta Piešťany a obsahuje analytickú časť Koncepcie. Analytickú časť
tvorby Koncepcie autorsky zastrešil Ing. Viktor Nižňanský, PhD. z Komunálneho výskumného
a poradenského centra, n.o. v roku 2020. Základné pojmy pripojili zástupcovia Asociácie športových
klubov v meste Piešťany o.z..
Analytická časť je zhrnutím stavu rozvoja športu, športovej činnosti, podpory športu a stavu
a prevádzky športovej infraštruktúry v meste Piešťany. Stavia na nasledovných podkladoch: zber dát,
územná, rámcová analýza existujúcich športových zariadení, areálov, plôch na športovanie,
zhodnotenie zmluvných vzťahov pri prenájmoch mestských zariadení a areálov, zhromaždenie
všeobecne platných právnych predpisov - celoštátnej a mestskej legislatívy (zákony, VZN, PHSR,
a pod.), podnety od aktérov športu (napr. štúdia mestskej plavárne zabezpečený OZ Bazén, materiály
a podklady spracované Asociáciou športových klubov Piešťany, zámer výstavby hádzanárskej haly,
zámer využitia pozemku vo vlastníctve paraolympionikov, zámer výstavby bežeckej dráhy na ZŠ
Brezová, projekt Revitalizácia atletickej dráhy na ZŠ Mojmírova, prezentácia PFK Piešťany a pod.).
Tieto podklady boli doplnené informáciami
- z dotazníkového prieskumu o kluboch, spolkoch, združeniach, ktoré sa venujú športu, bilancia
ich požiadaviek a predstáv o využívaní športovej infraštruktúry.
- zo zisťovania názorov obyvateľov v oblasti športu formou dotazníka o športových
zvyklostiach, o názore na mládežnícky šport a šport pre všetkých, o tom čomu sa venujú, ako
často športujú, čo ich motivuje, aký šport preferujú, ale aj čo robia tí, ktorí pravidelne
nešportujú, alebo ako vidia podporu mesta a možnosti športovania.
- z brainstormingu formou stretnutia 4 fokusových skupín: seniori, zdravotne postihnutí,
mládež a pedagógovia telesnej výchovy z piešťanských škôl, s cieľom zhodnotenia súčasného
stavu, definovania problémov a odporúčaní pre riešenie športovej infraštruktúry a podpory
športu.
- z panela expertov s predstaviteľmi piešťanských športových klubov a združení s cieľom
doplnenia informácií nájdenia prieniku očakávaní a potrieb športových klubov s možnosťami
Mesta Piešťany.
Analytická príloha popisuje stav v športe v meste Piešťany v období prípravných prác Koncepcie, t.j.
v čase zberu dát, dotazníkového prieskumu a konania fokusových skupín, doplnený o pripomienky
subjektov počas pripomienkového konania. Prehľad športovej infraštruktúry a zoznam športových
klubov, organizácií a združení boli aktualizované v máji 2022.
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4.1.1. Športová infraštruktúra v meste Piešťany
Tabuľka 4.1.1: Prehľad športovej infraštruktúry
Športové areály
ozn. názov
Futbalový areál

adresa
Kuzmányho 15

1

infraštruktúra
veľké futbalové ihrisko - trávnaté
tréningové ihrisko - umelá tráva
tréningové trávnaté ihrisko
posilňovňa
bežecká antuková dráha
doskočisko pieskové
volejbalové ihrisko

Diplomat aréna

Kuzmányho 19

6

Kolkáreň

Štúrova 22A

ľadová plocha vnútorná
vonkajšie malé ihrisko
tenisová hala „stará“ súpisné č.
4821 – kurt s povrchom Taraflex
(koberec) + mini telocvičňa
Tenisová hala „nová“ súpisné č.
6432 – kurt s povrchom Greenset
comfort (hard)
11 vonkajších antukových dvorcov
2 vonkajšie asfaltové dvorce
2 malé tréningové asfaltové dvorce
pre deti
4 tréningové asfaltové odrazové
steny
z toho 2 tréningové asfaltové
odrazové steny s basketbalovými
košmi
krytá hala - 2 kurty s tvrdým
povrchom
6 antukových kurtov
2 tenisové steny
volejbalové ihrisko
vonkajšie futbalové ihrisko s
umelou trávou
workoutové ihrisko
basketbalová hala
posilňovňa
4 kolkárske dráhy

7

Lodenica

Rekreačná 23

areál vodného lyžovania a vodných
športov, areál vodného motorizmu

2

Hokejový areál

Hlboká 92

Tenisový areál

E. Belluša 2

3

Tenisový areál HS
Centrum

Hlboká 92A

4

5

druh športu
futbal, rugby
futbal, rugby
futbal
posilňovanie,
kulturistika
atletika
atletika
plážový volejbal
hokej,
krasokorčuľovanie
hokej

tenis

tenis
tenis
tenis
tenis - tréning
tenis

basketbal
tenis
tenis
tenis
plážový volejbal
futbal
posilňovanie
basketbal
posilňovanie
kolky
vodné lyžovanie
a vodné športy
vodný motorizmus
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Školské zariadenia
ozn. názov
adresa
ZŠ M. R. Štefánika Vajanského 35
1

ZŠ Holubyho ul.

Holubyho 15

2

ZŠ Mojmírova ul.

Mojmírova 30

ZŠ Brezová ul.

Brezová 19

ZŠ E.F.Scherera

E. F. Scherera 40

3

4

5

6

Základná
umelecká škola
Cirkevná spojená
škola

7

Štúrova 6

8

SOŠZ + SPŠE

druh športu
futbal

3 tanečné sály

tanec

Pod Párovcami 127 telocvičňa (Pod Párovcami)
asfaltové ihrisko (Pod Párovcami)
malé asfaltové ihrisko
Štefánikova 119
(Štefánikova)
doskočisko pieskové (Štefánikova)
Vodárenská 78
tenisový kurt (MŠ Vodárenská)

Gymnázium Pierra
de Coubertina
Nám. SNP 9

9

infraštruktúra
futbalové ihrisko asfaltové
multifunkčné ihrisko - umelý
povrch
doskočisko pieskové
telocvičňa
multifunkčné ihrisko - umelý
povrch
malé asfaltové ihrisko
futbalové ihrisko trávnaté
atletická antuková dráha
doskočisko pieskové + atletické
sektory
telocvičňa
bežecká antuková dráha
doskočisko pieskové
krátka bežecká dráha antuková
veľké asfaltové ihrisko s bránkami
malé asfaltové ihrisko
multifunkčné ihrisko - umelý
povrch
octago - cvičebné prvky
telocvičňa
bežecká antuková dráha
doskočisko pieskové
futbalové ihrisko asfaltové
basketbalové ihrisko - asfalt
2 malé asfaltové ihriská
telocvičňa
bežecká antuková dráha
doskočisko pieskové
multifunkčné ihrisko - umelý
povrch
basketbalové ihrisko - asfalt
futbalové ihrisko asfaltové
telocvičňa

Brezová 2

atletická tartanová dráha
doskočisko tartanové
multifunkčné ihrisko - tartan
posilňovňa
športová hala
telocvičňa
atletická dráha - antuka
doskočisko pieskové

rôzne športy
atletika
telocvik, rôzne športy
rôzne športy
basketbal, loptové hry
futbal
atletika
atletika
rôzne športy
atletika
atletika
atletika
futbal
telocvik, rôzne športy
hádzaná, loptové
športy
posilovanie
telocvik, rôzne športy
atletika
atletika
futbal, florbal
basketbal
rôzne športy
telocvik, rôzne športy
atletika
atletika
rôzne športy
basketbal
futbal
telocvik, rôzne športy

telocvik, rôzne športy
rôzne športy
rôzne športy
atletika
Tenis
atletika
atletika
basketbal, futbal
posilňovanie
telocvik, rôzne športy
telocvik, rôzne športy
atletika
atletika
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malé asfaltové ihrisko
veľké asfaltové ihrisko
telocvičňa

10

Hotelová
akadémia Ľudovíta
Wintera
Stromová 34

11

SOŠ obchodu a
služieb

Mojmírova 28

SOŠ technická

Nová 9

Bývalé
vodohospodárske
učilište
Univerzita sv.
Cyrila a Metoda

12

13

14

rôzne športy
rôzne športy
telocvik, rôzne športy

veľké asfaltové ihrisko
telocvičňa
telocvičňa
miestnosť na cvičenie

futbal, hádzaná,
basketbal
posilňovanie
telocvik, rôzne športy
futbal, hádzaná,
basketbal
telocvik, rôzne športy
telocvik, rôzne športy
skupinové cvičenia

Komenského 12

futbalové ihrisko
telocvičňa

futbal, atletický ovál
rôzne športy

Nám. SNP 8

telocvičňa

telocvik, rôzne športy

vonkajšie multifunkčné ihrisko
workoutové ihrisko
telocvičňa

Súkromné zariadenia
ozn. názov
365Gym
1 Piešťany s.r.o
Hotel Park
2
3
4
5

adresa

infraštruktúra

druh športu

Krajinská 11
Nábr. I. Krasku 2

posilňovňa
bazén vnútorný
posilňovňa

posilňovanie
plávanie
posilňovanie

Penzión
Sunflower
Penzión Diana
Fitnes Bella
Hotel Granit

Bratislavská 5
Matúškova 21
Teplická 68
Teplická 81

posilňovňa
bazén vnútorný
posilňovňa
bazén vnútorný
bazén vonkajší

Skelet Piešťany
Hotel Magnólia
Floreát centrum
Kotolňa
Aura dom

Winterova 62
Nálepkova 1
Krajinská cesta 32
Teplická ulica 28
Sládkovičova 11

Tuzex
Remix
MH Studio
Goliath Gym PT
Univerzál
Monza
Squash club

A. Hlinku 113A
D. Tatarku 3
Štefánikova 60
E. F. Scherera 17

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bowling
centrum
Victoria
Adeli
Apartmánový
dom Linea

Hlboká 100

Hlboká 104
Hlboká 45

Rekreačná 17

posilňovanie
plávanie
posilňovanie pre ženy
plávanie
plávanie
futbal, hádzaná,
multifunkčné ihrisko s umelou trávou basketbal
miestnosť so zrkadlami
cvičenie, tancovanie
bazén vnútorný
plávanie
miestnosť na cvičenie
skupinové cvičenia
miestnosť na cvičenie
skupinové cvičenia
miestnosť na cvičenie
skupinové cvičenia
miestnosť so zrkadlami
tanec
výukový bazén pre batoľatá
plávanie
bodybuilding centrum *
posilňovanie
miestnosť na cvičenie
skupinové cvičenia
posilňovňa *
posilňovanie
spining centrum *
spining
motokárová dráha
motokáry
4 klimatizované kurty
squash
stolný tenis
stolný tenis
8 bowlingových dráh
biliardové stoly
bazén vnútorný
minigolfové ihrisko

bowling
biliard
plávanie
minigolf

bazén vonkajší *

plávanie
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34

35

36
37

Penzión
Harmony Rezort
Fuel Fitness
centrum
Ensana hotels,
a.s.
Kúpalisko Eva
Hotel Balnea
Esplanade
Hotel Balnea
Splendid
Golf klub
Piešťany
Lodenica
Piešťany
Ratnovská
zátoka
Alzheimer
centrum

Hotel Máj
Penzión
Penzión
Rybársky dvor
RadkaFit
Kynologický
klub Sĺňava
Kynologický
klub Bodona
Piešťany
Slovenský
národný
aeroklub
Bodona

Rekreačná 9

multifunkčné ihrisko

2x tenisový kurt,
volejbal, iné loptové hry

K Lodenici 4
Kúpeľný ostrov

posilňovňa
2 tenisové antukové dvorce
minigolfové ihrisko
bazén vonkajší
bazén vnútorný / mimo prevádzky *

posilňovanie
tenis
minigolf
plávanie, vodné pólo
plávanie

Kúpeľný ostrov

vonkajší bazén

plávanie

Kúpeľný ostrov
Kúpeľný ostrov

vnútorný bazén
golfový areál
trénigové odpalisko

Rekreačná 5
Ratnovská zátoka
5207

areál vodných športov

plávanie
golf
golf
kanoistika, veslovanie,
jachting

vodnolyžiarsky vlek

vodné lyžovanie

Rekreačná 7

tenisový kurt *

Hlboká 49
Hlboká 96

vnútorný bazén
tenisový kurt *

tenis
cvičenie vo vode,
plávanie batoliat a
malých detí
tenis

Bratislavská 151
Bodona 53

tenisový kurt
miestnosť na cvičenie

tenis
skupinové cvičenia

Ratnovská zátoka

kynologický areál

športová kynológia

Bodona
Žilinská 81

kynologický areál
letisko

športová kynológia
lietanie, parašutizmus

Kúpeľný ostrov

areál jazdeckých športov

* Pozn.: V máji 2022 bolo športovisko dlhodobo zatvorené alebo nedostupné pre verejnosť.

Ostatné
ozn. názov
Fitnes prvky 1 cyklotrasa pri Priori
2 Fitnes prvky
3 Ihrisko Lodenica
Ihrisko na nábreží pri
4 hoteli Magnólia
Sídlisko Floreát
5

6

Sídlisko N. Teslu

adresa

infraštruktúra

druh športu

A. Hlinku
Hlboká
Rekreačná

cvičebné prvky - 5 ks
cvičebné prvky - 7 ks
volejbalové ihrisko pieskové

posilňovanie
posilňovanie
plážový volejbal

Nábr. I. Krasku
Vážska 1
Vážska
Vážska 31,33
Nábr. I. Krasku

volejbalové ihrisko pieskové
basketbalové ihrisko asfalt
workoutové ihrisko
basketbalové ihrisko asfalt
futbalové ihrisko "makabea"
multifunkčné ihrisko - umelý
povrch
futbalové ihrisko asfalt/Vrbovská
cesta

plážový volejbal
basketbal
posilňovanie
basketbal
futbal

N. Teslu
Vrbovská cesta

basketbal, futbal
futbal

28/80

Koncepcia rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste Piešťany
Príloha 4.1 Analytická časť

Sídlisko A. Trajan

7

8

Sídlisko Vodárenská
Sídlisko JUH

9
10
11

Sídlisko A. Hlinku
Sídlisko Valová
Mestský park

E. F. Scherera 1620
futbalové ihrisko asfalt
E. F. Scherera 3038
basketbalové ihrisko asfalt,
E. F. Scherera 7,15 A Scherera
bikros areál
skate areál
pingpongové stoly 2 ks
fitnes prvky
Mateja Bela 3-11 basketbalové ihrisko asfalt
A. Trajana 14-18
futbalové trávnaté ihrisko
Mateja Bela 42-52 basketbalové a futbalové ihrisko
Mateja Bela 32-40 futbalové ihrisko asfalt
Vodárenská
basketbalové ihrisko asfalt
futbalové trávnaté ihrisko
Javorová
petangové ihrisko
spevnená plocha - basketbalový
kôš
Staničná
ihrisko basketbalové a futbalové
Mojmírova
ihrisko futbalové asfalt
Valová 8,10
ihrisko asfaltové
volejbalové antukové ihrisko

12

13
14
15

Ihrisko pri Bille
Bodona
LIDO

16
17

Kolokruh Sĺňava
Ihrisko - Kocurice

18

Revitalizácia
Dubovej

Žilinská
Vážsky ostrov
Vážsky ostrov
Vodná nádrž
Sĺňava
Ul. Družby
Popri potoku
Dubová, úsek od
Prioru po
Lodenicu

futbal
basketbal
basketbal, futbal
bikros
skating
pingpong
fitness
basketbal
futbal
basketbal, futbal
futbal
basketbal
futbal
petang

ihrisko asfaltové
voľná športová plocha
pingpongové stoly
ihrisko asfaltové
areál jazdeckých športov
futbalové trávnaté ihrisko

street basketbal
basketbal, futbal
nefunkčné
Futbal
volejbal
futbal, florball, inline
hokej, basketbal
tajchi, joga, zumba
pingpong
futbal
jazdenie na koni
futbal

cyklochodník
futbalové trávnaté ihrisko

cyklistika, korčulovanie
futbal

cyklochodník

cyklistika, korčulovanie
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4.1.2. Zoznam športových klubov, združení v meste Piešťany
Tabuľka 4.1.2: Zoznam športových klubov a združení
Názov

Právna
forma

Počet
členov

Z toho
do 23
rokov

sídlo

1

Aeroklub Piešťany

OZ

Žilinská 81, Piešťany

2

Asociácia športových klubov PN

OZ

3

Automotoklub VCC Piešťany

OZ

58

48

Južná 8, Piešťany

4

Basketbalový klub mládeže Piešťany

OZ

231

53

A. Hlinku 63/109, Piešťany

5

Black Swans Tricklub Piešťany

OZ

12

0

Vážska 7, Piešťany

6

Bowling centrum Viktória

OZ

Hlboká 104, Piešťany

7

Caravan club Piešťany

OZ

Palárikova 1527/5, Piešťany

8

Cyklistický klub Piešťany

OZ

22

9

FBC Páv Piešťany

OZ

32

18

M. Bela 24, Piešťany

10

F-DH team

OZ

3

2

Heinolská 6945/14, Piešťany

11

Funny athletics

OZ

90

88

Valova 26, Piešťany

12

Golf&Country Club Piešťany

OZ

300

4

Kúpeľný ostrov časť Vrbinky

13

Happy move

OZ

461

461

Kukučínova 17, Piešťany

14

HK Havrani Piešťany

OZ

185

147

Hlboká 92, Piešťany

15

Hokejbalový klub

OZ

N. Teslu 1, Piešťany

16

Horolezecký klub James Piešťany

OZ

Mliekarenská 38, Piešťany

17

JK Rado´s

OZ

22
66

Teplická 2210/39, Piešťany

M. Bela 4661/12, Piešťany

Krajinská 32, Piešťany

18

Kajak - Kanoe Piešťany

OZ

19

Klub otužilcov Piešťany

OZ

20

Klub slovenských turistov Tesla Piešťany

OZ

48

21

Klub vodného lyžovania a vodných športov

OZ

68

17

Kollárova 17, Piešťany

22

Klub vodného motorizmu a vodných športov

OZ

27

5

P.O.BOX D - 152, Piešťany

23

Klub vodného póla H2O Piešťany

OZ

16

24

Klub vodného póla Kúpele Piešťany

OZ

184

81

Winterova 29, Piešťany

25

Kynologický klub Bodona Piešťany

OZ

35

3

Jánošikova 66, Piešťany

26

Letecko-modelársky klub FF Piešťany

OZ

10

8

Sadová 48, Piešťany

27

Lukostrelecký klub Piešťany

OZ

N. Teslu 4720/26, Piešťany

28

Lyžiarsky klub Bezovec Piešťany

OZ

sv. Cyrila a Metoda 2, Piešťany

29

Lyžiarsky klub Remas Piešťany

OZ

30

MCCC Buď Fit

OZ

31

Mestská telovýchovná jednota Piešťany

OZ

56

5

Javorova 1, Piešťany

32

Mestský kolkársky klub Piešťany

OZ

30

6

Štúrova 22, Piešťany

33

MHK Piešťany

OZ

94

75

Mudroňova 44, Piešťany

34

MUAY-THAI Piešťany

OZ

Lipová 69/12, Piešťany

35

Neptún Klub - Dračie lode

OZ

Kukoreliho 1008/4, Piešťany

36

Novatec - CTM

OZ

37

Olympijský klub Piešťany

OZ

38

Piešťanské čajky

OZ

44

39

Piešťanský plavecký klub

OZ

100

42

Rekreačná 5, Piešťany
Robotnícka 43, Piešťany

11

Kukučínova 1668/13, Piešťany

Hviezdoslavova 1876/37, Piešťany

7

Pod Párovcami 3, Piešťany
Valová 4259/18, Piešťany

15

A. Trajan 3, Piešťany
Nám.SNP 1493/9, Piešťany
Kuzmányho 19, Piešťany
56

Orviský kút 21, Piešťany
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Názov

Právna
forma

Počet
členov

Z toho
do 23
rokov

sídlo

40

Piešťanský veslársky klub

OZ

11

Brezová 12, Piešťany

41

Prvý futbalový klub Piešťany

OZ

300

221

Kuzmányho 15, Piešťany

42

Rugby Piešťany

OZ

50

43

Kuzmányho 15, Piešťany

43

Skating Club Piešťany

OZ

18

13

A. Hlinku 21/44, Piešťany

44

Ski klub Piešťany

OZ

5

3

Fínska 7008/5, Piešťany

45

Slovenská asociácia freestyle BMX

OZ

15

A. Hlinku 57/71, Piešťany

46

Slovenská skauting 80 zbor. Piešťany

OZ

200

Meštianska 1, Piešťany

47

Slovenský cykloklub

OZ

Námestie slobody 6, Piešťany

48

Slovenský národný aeroklub gen. M.R.Štefánika

OZ

M. Bela 12/11, Piešťany

49

Slovenský rybársky zväz MsO

OZ

Lipová 70/10, Piešťany

50

Spartan academy Piešťany

OZ

3

2

A. Hlinku 18/38, Piešťany

51

OZ

10

2

Hlboká 6596, Piešťany

OZ

57

53

Squash club Piešťany
Strelecký klub brokových neolympijských
disciplín Piešťany
Šachový klub Kúpele Piešťany

OZ

41

30

Staničná 35, Piešťany

54

ŠBR Piešťany

OZ

35

11

Sv. Štefana 1, Piešťany

55

Športovo strelecký klub Piešťany

OZ

16

8

Lipová 64/3, Piešťany

56

Športový hokejový klub 37 Piešťany

s.r.o.

56

57

Športový klub HSC Piešťany

OZ

109

61

Hlboká 92, Piešťany

58

Športový klub mládeže

OZ

19

16

E.F. Scherera 14, Piešťany

59

Športový klub vozíčkarov:

OZ

25

0

8. mája 9, Piešťany

60

Športový plavecký klub Kúpele Piešťany

OZ

110

93

Winterova 29, Piešťany
E.F.Scherera, Piešťany

52

Žilinská 4436/112, Piešťany

Hlboká 92, Piešťany

61

Tenisový klub ESO Piešťany

OZ

7

5

62

Tenisový klub Kúpele Piešťany

OZ

130

100

E. Belluša 2, Piešťany

63

TJ Bezovec Piešťany

OZ

61

12

Kukučinova 21, P.O.BOX 22/C,

64

TJ Družba Piešťany oddiely

OZ

150

70

Kuzmányho 15, Piešťany

65

TJ Sĺňava Piešťany

OZ

102

6

Rekreačná 5, Piešťany

66

TK Winners Piešťany

OZ

2

1

Vodárenská 170/39, Piešťany

67

Veslársky klub Sĺňava Piešťany

OZ

86

79

Rekreačná 5, Piešťany

68

Volejbalový klub mládeže

OZ

66

41

Vrbovská cesta 80, Piešťany

Zdroj – Register právnických osôb v športe k 1/2/2022 https://sport.iedu.sk/, dotazníkový prieskum, jún 2020

4.1.3. Zhodnotenie súčasného stavu športovej infraštruktúry
Napriek tomu, že sa na území mesta nachádza cca 70 športových areálov, resp. zariadení športu,
mnoho z nich bol postavených ešte pred rokom 1989 (napr. futbalový štadión, tenisový areál, školské
areály,...) a boli nastavené na podporu športu v predchádzajúcom systéme. Po odovzdaní športových
zariadení do správy obcí prišlo, najmä z hľadiska financovania a správy, k rozdrobeniu a keďže zlyháva
financovanie podpory športu z centrálnej vlády, tak mnohé kluby, ktoré si prenajali športové
zariadenia, majú problém získať náhradné zdroje, čím sa zvyšuje tlak na financovanie prevádzky
zariadení zo strany mesta.
Zo SWOT analýzy, ale aj z prieskumov verejnej mienky a názorov športových klubov, účastníkov
focusových skupín, ale aj z údajov MsÚ, je možné medzi slabé stránky v oblasti športu zaradiť práve
nevyhovujúce, zastarané a opotrebované športoviská, technické zariadenia športovísk, či už v správe
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mesta alebo škôl, ale aj nedostatočne využité športové plochy a roky diskutovanú výstavbu
plaveckého areálu, vhodného aj pre výkonnostný šport (plávanie, vodné pólo).

Problémy a požiadavky z pohľadu športových klubov
Viaceré kluby definovali problémy a požiadavky dôležité pre ich činnosť. Väčšina z nich veľmi úzko
súvisí aj s dostupnosťou infraštruktúry.
Tabuľka 4.1.3: Problémy a požiadavky z pohľadu športových klubov
klub
Mestský
hádzanársky
klub
Hokejový klub
Havrani

Športový
plavecký klub

problémy
nemajú ihrisko, telocvične plne
obsadené a preto nemôžu zvýšiť
počet členov, s deťmi trénujú na
vonkajšom ihrisku
Mládežnícky šport má vo všeobecnosti
viacero druhov problémov. Medzi hlavné
patria:
- Neúmerná vysoká finančná závislosť
(na strane príjmov) od rodičov, ktorý
hradia tzv. rodičovské poplatky
a tým pádom obrovský pocit vplyvu
rodičov na fungovanie klubu.
Výrazne podhodnotená podpora
mládežníckych športových klubov
zo strany UOŠS (štát) a samosprávy
(mestá, obce). Nízka motivácia
súkromného sektoru ohľadne
podpory športu. Vysoká
administratívna zaťaženosť klubov
(pracovno-právne vzťahy, štatistiky,
povinnosti vyplývajúce zo zákona
o športe). V kluboch absentujú
pracovníci, ktorí by zastrešili plnenie
týchto povinností. V športe chýbajú
profesionáli, ktorí by sa primárne
venovali rozvoju športu (tréneri,
športoví odborníci).
- Fungovanie mládežníckeho športu
zastrešujú takmer výlučne
dobrovoľníci. To znamená, trvaloneudržateľný, koncepčne nestály
stav rozvoja pohybových aktivít
organizovaného športu.
- Nedostatok vyhovujúcich športovísk
určených primárne pre mládežnícky
šport a to v časoch, kedy je možné
ho vykonávať (od 15:00 hod 20:00
hod.).
- Absencia športových tried, ktoré
budú mať vyhovujúce (motivujúce)
podmienky na šport (tréneri,
priestory, rehabilitácia atď.)
-

-

bazén v Adeli nepokrýva potreby
klubu

-

-

-

požiadavky
športovisko: 3 hod denne medzi 16 – 20
hod. (ZŠ Holubyho, Gymnázium)
výstavba športovej haly
Zimný štadión, Piešťany: Športový klub
HK HAVRANI pre svoj účel potrebuje
ľadovú plochu Zimného štadióna, hráčske
kabíny a športovo-technické zázemie za
účelom stáleho rozvoja a podpory
ľadového hokeja.
Telocvične, Piešťany
Plaváreň, Piešťany
časový priestor (koľko hodín denne,
v akom čase):
o Zimný štadión, Piešťany: Športový
klub HK HAVRANI potrebuje využívať
ľadovú plochu Zimného štadióna na
účely tréningového procesu
jednotlivých hokejových družstiev a
súťaží cez pracovné dni od 6:00 hod. do
8:00 hod. a od 14:00 hod. do 20:00 hod.,
t.j. v rozsahu 8 hodín denne. Počas
víkendov, sviatkov a dní pracovného
pokoja od 6:00 do 12:00, t.j. v rozsahu 6
hodín denne a v potrebnom čase a
rozsahu pre súťažné a iné (napr.
prípravné) zápasy a turnaje
organizované HK HAVRANI a/alebo
SZĽH podľa rozpisu na
hockeyslovakia.sk.
o Telocvične, Piešťany: Športový klub HK
HAVRANI potrebuje využívať telocvičňu
na účely „suchého“ tréningového
procesu jednotlivých hokejových
družstiev cez pracovné dni od 16:00
hod. do 19:00 hod., t.j. v rozsahu 3
hodiny denne.
o Plaváreň, Piešťany: Športový klub HK
HAVRANI potrebuje využívať plaváreň
na účely „kompenzačného a
rehabilitačného“ tréningového procesu
jednotlivých hokejových družstiev cez
pracovné dni v rozsahu 1 hodinu denne.
mestská 25 m 8 dráhová plaváreň +
výukový bazén, ktorá by kapacitne pokryla
potreby športových klubov v Piešťanoch,
tiež základných škôl a základného

32/80

Koncepcia rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste Piešťany
Príloha 4.1 Analytická časť

-

-

-

Piešťanský
plavecký klub
Basketbalový
klub mládeže

Klub vodného
motorizmu

-

-

Veslársky klub

-

Športový klub
vozíčkarov
Športový klub
mládeže

-

ŠBR

-

Prvý futbalový
klub

-

absencia výukového bazéna
(predškoláci, ZŠ, plavecké
prípravky)
nízka finančná podpora mesta
získavanie nových detí je
náročnejšie, aj kvôli finančnej
náročnosti, ktorú klub musí prenášať
na rodičov do členských poplatkov
ohodnotenie trénerov je na úrovni
dobrovoľníctva, nakoľko finančné
možnosti klubu adekvátnejšie
ohodnotenie nedovoľujú aj napriek
ich odbornej a úspešnej práci
priestorové možnosti
Podpora štátu na 2% právnických
osôb sa znižuje, podpora VUC sa
znižuje, čím ďalej tým viac pôsobí na
území mesta Piešťany a tým sa
dostávajú kluby do stavu, že
všetkým chýbajú členovia,
s priestorom nemáme problém
keďže si ich zaplatíme. Na
zamestnancov môžeme zabudnúť,
všetko sú dobrovoľníci. Ak dokým
táto dobrovoľnícka éra neskončí, tak
sa šport rozvíjať nebude. Bude to len
živorenie športu, nie rozvoj športu.

získavanie finančných zdrojov na
činnosť a bežnú prevádzku klubu,
obnovu a údržbu, športovú prípravu,
organizáciu podujatí
získavanie detí a mládeže
materiálno technické športové
vybavenie
vysoké náklady na športové
vybavenie
priestor na skladovanie lodí
komplikovaný presun športovcov
športového materiálu na preteky
priestorové možnosti
členstvo a získavanie členov,
získavanie mladých,
priestorové možnosti pre šport.
činnosť....)
získavanie mladých členov, čas na
tréningy
nedostatočná podpora zo strany
samosprávy, ktorá má za následok
sťažené podmienky v konkurencii
iných subjektov vykonávajúcich
rovnaký druh športu, kedy každé

plaveckého výcviku a v neposlednom rade
verejnosti

-

-

-

-

bazén 15 hodín denne
vybavenie bazéna
Telocvičňa ZŠ Holubyho
3 hodiny denne 16,00 do 19,00
Len na tréningy
Vybavenie športoviska dostačujúce
Diplomat aréna
3x za týždeň po 1,5 hodiny tréningy + 4
hodiny sobota zápasy +2 hodiny nedeľa
zápasy
Vybavenie športoviska vynikajúce
Aj na tréningy aj na zápasy
Hala Gymnázia PdC
1,5 hodiny za týždeň
Na organizáciu školskej ligy základných
škôl
Vybavenie športoviska dostatočné
na organizáciu školskej ligy ZŠ
lodenica, pláž pri lodenici TJ Sĺňava km
113-113,5 proti prúdu Váhu

-

lodenica 8 hodín denne
rekonštrukcia externých WC, prestrešenie
športového vybavenia

-

bezbariérový prístup pre športovcov na
invalidnom vozíku
priestory v telocvičniach minimálne 5
hodín v týždni
atletické náradie

-

bazén, atletická dráha, telocvičňa 5 hodín
týždenne
telocvičňa pre najmenších
zlý povrch futbalového ihriska (umelá
tráva), požadovaná výmera povrchu
vzhľadom na počet tréningov je celoročná
denná potreba od pondelka do piatka 11,5
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Happy move
CVČ

Funny
athletics

Volejbalový
klub mládeže

Black Swans
Triclub
Piešťany
Šachový klub
Kúpele
Piešťany
TK Kúpele
Piešťany

-

-

-

okresné mesto na Slovensku,
dokonca aj každá okolitá obec
v našom okrese, kde prevádzkujú
tento druh športu, dotuje činnosť
futbalového klubu viac než mesto
Piešťany
priestorové možnosti
nájomné škôl
telocvičňa s požadovanými
parametrami
absencia atletického štadióna
Priestorové možnosti sú veľmi
obmedzené, tým že v Piešťanoch
chýba atletická dráha s umelým
povrchom a na Mestskom
futbalovom štadióne nie je
vybudované žiadne atletické
zázemie sme odkázaní na
športovanie na základných školách.
Tu je veľký boj o získavanie
dostatočného počtu hodín. Tým je
obmedzená možnosť prijímania
nových členov. Preto dúfam, že sa
v nasledujúcich rokoch aj za pomoci
dotácie zo Slovenského atletického
zväzu podarí chýbajúcu atletickú
dráhu vybudovať. Finančné
problémy ako klub zatiaľ nemáme.
Snažíme sa pracovať s financiami,
ktoré máme reálne k dispozícii.
Doplácajú na to ale hlavne deti, lebo
nemôžeme zakúpiť pomôcky
a materiálne vybavenie v takom
množstve ako sme plánovali.
priestorové možnosti sú veľmi
obmedzené a finančne rovnako.
Problém, ktorý pociťujeme dosť, že
do trénerskej práce neviem zohnať
mladých ľudí

Priestorové možnosti pre športovú
činnosť

- Veľkosť, vek a stav areálu. Areál má
spolu cca 30 000 m2, z toho len na 13 000
m2 sú dvorce a haly. Zvyšných 17 000 m2
tvorí zeleň o ktorú sa musíme starať (a
nemáme z nej žiaden ekonomický
prospech). Areál bol postavený v roku
1975 (stará hala 1986, nová hala 2002) a
vyžaduje si veľké výdavky na bežnú
prevádzku a údržbu. Z týchto dôvodov
nie sme schopní v rámci klubu vytvoriť

h , celoročná denná potreba v sobotu
a nedeľu vzhľadom na počet zápasov je 7,1
hodiny, ideálne tréningové rozpätie časov
od 16.00 – 19:00, časové rozpätie zápasov
od 10:00 do 16:00
-

telocvičňa na škole,
raz do týždňa na každej škole a škôlke
telocvičňa
atletický štadión

-

Športoviská na ZŠ Brezová a Holubyho,
Gymnázium Piešťany, atletická dráha na
futbalovom štadióne
2-3 hodiny denne, 16,00 –
19,00
- Atletické náradie a náčinie

Zatiaľ postačujú telocvične, ktoré majú
Potrebujeme hodiny, čo najskôr po skončení
vyučovania by sme ich mohli zobrať z družiny
napr. 15,00 – 16,00 h.
Pre staršie žiačky od 17,00 h
Potreba uskladniť vybavenie
Bežecká tartanová dráha, bazén

Naďalej hrávať zápasy v CVČ Ahoj

Dotácia na energie od Mesta Piešťany aspoň vo
výške 25 000 €/ročne (podobne ako majú
hokejisti a futbalisti).
Postaviť novú prevádzkovú budovu klubu na
pozemku p. č. 5808 (namiesto pôvodnej).
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ani jedno permanentné pracovné miesto
pre správcu, všetko musíme riešiť len na
dobrovoľníckej báze, čo je z dlhodobého
hľadiska neudržateľné.
- Prevádzková (sociálna) budova je vo
veľmi zlom technickom stave.
ZŠ
M.R.Štefánika

výmena asfaltu za umelú trávu alebo tartan
výmena trávnatého koberca na multifunkčnom
ihrisku
oprava bočného obkladu v telocvični
výmena oplotenia a výmena antuky na ihrisku
komplexná rekonštrukcia telocvične
komplexná rekonštrukcia ihriska – oválu
reko bežeckej dráhy
potreba revitalizácie multifunkčného ihriska
znečistená plocha ihriska

ZŠ Holubyho
ZŠ Mojmírova
ZŠ Brezová
ZŠ Scherera

Čo si myslia o športovej infraštruktúre občania
Respondenti považovali za najdôležitejšie investovať do školských športových areálov (84,5%),
nasledovala výstavba plaveckého areálu (cca 80%), novej športovej haly (70%) a rekonštrukciu
atletickej dráhy na futbalovom štadióne. Tento názor sa z veľkej časti prekrýva s názorom Asociácie
športových klubov Piešťan, ktorá navrhovala výstavby plavárne, viacúčelovej športovej haly,
komunitného športového centra a hádzanárskej haly.
Respondenti uviedli v oblasti infraštruktúry respondenti a ďalšie konkrétne návrhy, ktoré je vhodné,
po zvážení ich efektu pre mesto, zapracovať do plánu investičných a modernizačných aktivít mesta:
- výstavbu cyklotrás do Vrbového a na Hornú Stredu a cyklochodníkov v meste, rekonštrukciu
Kolokruhu
- novú atletickú dráhu v hale pre atlétov na zimu
- výstavbu volejbalovej haly
- halu pre hádzanárov a podporu MHK
- kvalitné basketbalové ihrisko voľne dostupné
- výstavbu aquaparku a rekonštrukciu Evy
- prekrytie multifunkčného ihriska na Mojmírovej ulici
- podporu vodných športov na Lodenici
- natiahnuť záchytné siete okolo hokejbalového ihriska
- vybudovanie motoristickej dráhy pre motocross, mototrial
- skate park
- voľne prístupnú lezeckú stenu
- podporu kynologických športov
- podporu športovania v prírode (cezpoľné behy, cyklomaratón, turistika, skalolezectvo,..)

Správa športových zariadení mesta a súčasné zmluvné podmienky
Mesto Piešťany poskytuje športovým klubom časť majetku občanov mesta za podmienok
stanovených zmluvou. Ako vyplýva z porovnania podmienky prenájmu aj doba prenájmu sú
stanovené rôzne. Na jednej strane je na športové kluby presunutá zodpovednosť za spravovanie
a údržbu majetku a preto športové kluby neplatia nájomné, ale zároveň im mesto z rozpočtu prispieva
na prevádzku zariadení, areálov.
Tabuľka 4.1.5: Správa športových zariadení mesta a súčasné zmluvné podmienky
Zariadenie,
areál
Futbalový
štadión

nájomca
Prvý
futbalový
klub Piešťany

Právna
forma
o.z

Doba prenájmu
Zmluva o výpožičke,
doba neurčitá

Podmienky prenájmu pre nájomcu
-

bežná oprava a údržba majetku
nájomcom
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3 mesačná výpovedná
lehota

-

-

Zimný štadión

ŠHK 37
Piešťany

s.r.o.

31.12.2034

-

Tenisový areál
na ul. E. Belluša
2 v Piešťanoch

Tenisový klub
Kúpele
Piešťany

o.z.

na dobu neurčitú

-

Tenisový areál

STASIN, s.r.o.

s.r.o.

30 rokov, od 1.1.2010

-

Kolkáreň

Mestský
kolkársky
klub Piešťany

o.z

30 rokov, od 1.1.2013

-

Diplomat
Aréna

EUR-MED

a.s.

30 rokov od 1.2.2016

-

Areál vodných
športov

Areál vodných
športov

Klub vodného
motorizmu
a vodných
športov
Piešťany
Klub vodného
lyžovania
a vodných
športov
Piešťany

o.z.

o.z.

2 zmluvy:
doba neurčitá, 3 mes.
výpovedná lehota, od
1.6.2002 pozemok a od
1.7.2000 stavba
doba určitá
od 01.04.2009 do
31.03.2029

-

-

úhrada skutočných nákladov na média
do výšky 30 000 €/rok prenajímateľom,
formou prefakturácie
bezodplatná výpožička školám
a školským zariadeniam
možnosť podnikať
prevádzka atletickej dráhy, pričom
vypožičiavateľ uhrádza 1000 eur
nájomcovi náklady na jej údržbu
nájomné 33,19 eur/rok a inflácia
oprava a údržba majetku nájomcom
úhrada skutočných nákladov na médiá
do výšky 149 373 €/rok prenajímateľom,
zálohové mesačné faktúry
možnosť podnikať
vyhradené hodiny pre verejnosť
nájomca realizoval investície v OC
4 685 340 eur
nájomné 1 eur ročne
všetky náklady spojené s prevádzkou
hradí nájomca
možnosť podnikať len ako doplnková
činnosť (bufet, reštaurácia) a len vo
vlastnom mene a na vlastný účet (alebo
na účet dcérskej spoločnosti Tenis
Piešťany, s.r.o.)
nájomné 11 080 eur/rok a inflácia
všetky náklady spojené s prevádzkou
hradí nájomca
nájomca realizoval investície v rozsahu
viac ako 600 000 eur
možnosť podnikať
nájomné 25 eur/rok
úhrada skutočných výdavkov na médiá
max.5000 € ročne prenajímateľom
formou prefakturácie
nájomca investuje 30 000 €
nájomca zabezpečuje opravu a údržbu
majetku
nájomné 1 eur/rok
investorom športovej haly bola spol.
EUR-MED Slovakia s.r.o., pričom halu
získalo Mesto Piešťany za symbolickú
kúpnu cenu
mesto hradí ročne prevádzkové náklady
do výšky 35 000 €
nájom za pozemok 50,75 eur/rok
a inflácia a 19,06 eur/rok za objekt s
pozemkom
všetky prevádzkové náklady hradí
nájomca
nájom za 1 eur/rok
všetky prevádzkové náklady hradí
nájomca
realizované investície vo výške 63400
eur nájomcom

Vo väzbe na navrhovaný športovo – politický koncept (Koncepcia, Časť 1. Efektívne riadenie rozvoja
športu) odporúčame prehodnotiť zmluvné vzťahy pri dodržaní zásad v časti 3. Východiskom bude
posúdenie efektívnosti a možností prevádzkovania jednotlivých športových zariadení mesta. Zároveň
pôjde o previazanie podpory zariadení a areálov vo väzbe na ich poskytovanie verejnosti, školám, ako
aj úpravu maximálnej výšky príspevku do športu (časť 3.2.3 Pravidlá podpory športu v meste).
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Tabuľka 4.1.6: Posúdenie stavu športovej infraštruktúry2
majetok mesta
ozn zariadenie
1
Futbalový areál
2
Zimný štadión
3
Mobilná ľadová plocha
4
Tenisový areál TK Kúpele
Piešťany
5
Diplomat aréna
6
Tenisový areál HS Centrum
7
Kolkáreň
8
Areál Lodenica
9
ZŠ Mojmírova
10 ZŠ Holubyho
11 ZŠ Vajanského
12 ZŠ E.F. Scherera
13 ZŠ Brezová
14 ZUŠ
15 BMX areál
16 Ihrisko Vodárenská
17 Ihrisko pri Dome umenia
18
19
20
21
22
23

Ihrisko pri Bille (Žilinská)
Ihrisko N. Teslu
Ihriská A. Trajan
Ihrisko Floreát- Vážska
Ihrisko Kocurice
Kotolňa, Teplická ul.

majetok samosprávneho kraja
ozn zariadenie
1
Gymnázium P. de
Coubertina
2
SOŠZ + SPŠE
3
Vodohosp.učilište
4
Hotelová akadémia ĽV
5
SOŠ obchodu a služieb
6
SOŠ technická

druh športu/povrch
futbal, atletika, rugby, kulturistika, plážový volejbal
hokej, krasokorčuľovanie
korčuľovanie
tenis
basketbal, posilňovanie
tenis, plážový volejbal, futbal, posilňovanie
kolky
vodné lyžovanie, kanoistika, veslovanie, plážový volejbal
atletika, basketbal, futbal, hádzaná, multifunkčné ihr.
multifunkčné ihrisko (umelá tráva, basketbal, futbal, atletika
multifunkčné ihrisko (tráva), futbal (asfalt), atletika
atletika, multifunkčné ihrisko (guma), basketbal (asfalt)
atletika, futbal (asfalt) basketbal(asfalt), hokejbal
tanec
BMX
basketbal + futbal (asfalt)
volejbal (antuka), futbal, florbal, in-line hokej (asfalt), tai-chi,
joga, zumba, stolný tenis
futbal (asfalt)
basketbal, futbal (asfalt)
basketbal (asfalt), futbal (tráva), bikros, skate
basketbal (asfalt), workout (guma)
futbal
skupinové cvičenie

druh športu/povrch
atletika, multifunkčné ihrisko (guma), multifunkčná telocvičňa ,
posilňovňa
atletika, futbal (tráva), volejbal, basketbal (asfalt)
futbal (tráva)
futbal, hádzaná, posilňovňa
futbal, hádzaná

Súkromné, ostatné
ozn zariadenie
1
Ensana hotels, a.s. (SLK), Kúpeľný
ostrov
2
hotel Park
3
Hotel Máj
4
penzión Diana
5
hotel Granit
6
hotel Magnólia
7
Apartmánový dom Linea
8
Adeli
9
Cirkevná spojená škola
10 Penzión Hlboká

druh športu/povrch
tenis, plávanie, golf
bazén, posilňovňa
plávanie
bazén
bazén, multifunkčné ihrisko (umelá tráva)
bazén
bazén *
plávanie, minigolf
atletika, tenis
tenis *

stav
V
V
V
V
N
N
N
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
N

stav
N
V
V
N
V
V

stav
V
B
B
B
B
B
B
B
V
B

2

Posúdenie odbormi MsÚ, prevádzkovateľmi o tom či zariadenie, areál najbližších 6 rokoch vyžaduje alebo nevyžaduje
investičné výdavky : V – vyžaduje, N – nevyžaduje (neriešime neočakávané udalosti). B – bez posúdenia
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Penzión Rybársky dvor
Penzión Harmony Rezort
Squash klub
Bowling Center Victoria
Alzheimer centrum
Areál Bodona
Ratnovská zátoka
365Gym
skelet Piešťany
penzión Sunflower
OD kocka
fitness Bella
Fitness SiTy
Goliath Gym
Remix
Floreát centrum
Aura dom
MH Studio
Fuel Fitness

tenis
tenis, volejbal
squash
bowling
tenis (antuka), basketbal (asfalt), plávanie *
Jazda na koni, parkúr
vodné lyžovanie
posilňovňa
skupinové cvičenia
posilňovňa
fitness
posilňovňa, skupinové cvičenie
posilňovňa, skupinové cvičenia
posilňovňa, spining *
posilňovňa *
skupinové cvičenie
skupinové cvičenie, tanec
skupinové cvičenie
posilňovňa

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

* Pozn.: V máji 2022 bolo športovisko dlhodobo zatvorené alebo nedostupné pre verejnosť.

Ostatné vonkajšie priestory
ozn zariadenie
1
Akupresúrny chodník
2
Kolokruh
3
Mestské cyklotrasy
4
Cyklochodník Dubová
5
Cyklochodník Kúpeľný ostrov
6
Lido
7
Cyklochodník Piešťany - Horná streda
8
Mestský park
9
Kynologický areál
10 Letisko, aeroklub

druh športu/povrch
relax, akupresúra
cyklistika, korčuľovanie
cyklistika
cyklistika, korčuľovanie
cyklistika
rôzne športy
cyklistika
rôzne športy
kynológia
lietanie

stav
N
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Tabuľka 4.1.7: Bilancia ročného dopadu prevádzkovania zariadení na mestský rozpočet (2019 )
Ozn
1
2
3
4
5
6
7

zariadenie
Futbalový štadión
Zimný štadión
Mobilná ľadová plocha
Tenisový areál TK Kúpele Piešťany
Diplomat aréna
Kolkáreň
OZ Bazén
Spolu

Prevádzkové náklady
zariadenia celkom v €

požiadavky na mestský rozpočet v
€
27 184,00
160 000,00
12 500,00
0,00
32 878,00
5 000,00
50 000,00
287 562,00

4.1.4. Doterajšia podpora športu v Piešťanoch zo strany mesta
Zhodnotenie súčasného stavu
Objem dotácií do športu je v Piešťanoch, v porovnaní s inými mestami SR, podpriemerný
Celková výška podpory športu, v prepočítaní na 1 obyvateľa, je výrazne nižšia ako v iných mestách
Slovenska. Zo záverečnej správe NKÚ, ktorá bola tiež dôvodom vypracovania stratégie športu,
vyplynula (NKÚ kontrolovalo 45 miest, z toho 16 v rovnakej veľkostnej kategórii ako Piešťany)
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priemerná výška dotácií na jedného obyvateľa v rokoch 2016 až 2018 bola 13,73 € (z toho 60%
pre kluby nezaložené mestom), čo bolo v sledovaných rokoch 25 násobne viac ako v meste Piešťany.
V roku 2020 sa uvažovala v mestskom rozpočte s navýšením dotácií na šport do výšky 100 000 €, čím
sa mesto vrátilo k objemu z roku 2015. Len pre porovnanie podpora kultúry z mestského rozpočtu
(infraštruktúra a činnosť, príspevkové organizácie) predstavuje ročne cca 600 – 700 tisíc €, pričom
výrazný podiel na kultúrnom živote v meste majú inštitúcie štátu (Dom umenia), alebo súkromné
zariadenia, resp. podujatia organizované súkromným sektorom (festivaly, podujatia SLK, Concours
d’Elégance,...).
Väčšina finančných prostriedkov do športu v meste končí v infraštruktúre
V krajinách Európskej únie je viac ako 4/5 finančných prostriedkov do športu alokovaných
do infraštruktúry (46%) a športovej činnosti (38%). Z porovnania štruktúry výdavkov mesta a krajín
Európskej únie je zrejmé, že na športovú infraštruktúru sa poskytuje podstatne viac zdrojov ako
na podporu činnosti (80% – 97%). Najviac podporovaný bol doteraz zimný štadión. V rámci výdavkov
mesta za roky 2015 – 2019 na šport takmer 54% vyplatenej sumy (166 640 €) poskytlo mesto
na prevádzku zimného štadióna.
Dotácia činnosti športových klubov je nedostatočná
V rámci prieskumov boli oslovené športové kluby aj otázkou aký objem dotácií na činnosť získali
za posledné tri roky z mestského rozpočtu. Ak abstrahujeme od špecifickej podpory športového
plaveckého klubu zo strany mesta (členské slúžiace aj na krytie prevádzkových nákladov, zatiaľ čo iné
kluby, ktoré majú v prenájme mestský majetok majú sčasti uhrádzané prevádzkové náklady), je
podpora činnosti pre hokej, futbal, plávanie, basketbal, ale aj hádzanú, volejbal, tenis minimálna
a vzhľadom na výdavky klubov zanedbateľná. Z toho vyplynú aj viaceré problémy, na ktoré kluby
poukazujú.
Tabuľka 4.1.8: Problémy hlásené športovými klubmi
klub
HK Havrani

Prvý futbalový klub
Basketbalový klub mládeže
Športový plavecký klub

Klub vodného lyžovania
Klub vodného motorizmu

-

Veslársky klub

-

Športový klub vozíčkarov
Športový klub mládeže
ŠBR

-

problémy
vysoká zaťaženosť rodičov a tým vplyv rodičov na klub
nízka motivácia súkromného sektora
vysoká administratívna zaťaženosť
chýbajú profesionáli (tréneri, športoví odborníci)
fungovanie mládežníckeho športu zastrešujú dobrovoľníci
nedostatočná podpora zo samosprávy (nízka miera dotácie)
pokles financovania s dopadom na členstvo
dobrovoľní zamestnanci
nízka finančná podpora mesta
rast rodičovských poplatkov
ohodnotenie trénerov
získavanie mladých
finančné zdroje na činnosť, prevádzku, obnovu, údržbu podujatia
získavanie detí a mládeže
vysoké náklady na športové vybavenie
komplikovaný presun športovcov a materiálu
dostatok kvalifikovaných trénerov
získavanie mladých
členstvo, získavanie mladých
získavanie mladých

Čo si myslia občania o podpore športovej činnosti
Viac ako polovica respondentov dotazníkového prieskumu si myslí:
- je treba viac podporovať športovanie mládeže (64,7%), talentovaných športovcov (62,3%),
rekreačný šport a šport pre všetkých (53,6%) a amatérsky šport (52,2%),
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-

68,5% respondentov si myslí, že potrebné viac podporovať športy, ktoré nie sú organizované
v kluboch,
podporu spolupráce mesta na väčších športových podujatiach vyslovilo 82,7%
respondentov, podporu celoštátnych a medzinárodných športových podujatí považuje za veľmi
dôležité a dôležité 78,3%.

Respondenti mali možnosť navrhnúť formu podpory, z čoho vyplynulo:
- najdominantnejšia by mala byť podpora športovania mládeže,
- finančná podpora, proaktívny prístup, ale časť respondentov si myslí, že stačí nefinančná podpora
formou bezplatného užívania majetku mesta, resp. nízke vstupné pre obyvateľov mesta
- mesto nemá dotovať súkromné aktivity športujúcich dospelých
- prevziať športoviská pod správu mesta, každý nech prispieva a peniaze opäť využiť pre šport, ale
zároveň časť respondentov preferuje prenájom infraštruktúry klubom
- zvýšenie rozpočtu mesta na šport a spravodlivé rozdelenie dotácie
- užšia spolupráca s podnikateľmi
- zjednodušiť pomoc pri organizácii podujatí
- zlepšiť informovanosť a propagáciu
- zabezpečiť kreatívnejšiu telesnú výchovu na školách a motivovať a podporovať telocvikárov
Názory na podporu nájomcov jednotlivých zariadení vo vlastníctve mesta sa rôznia. Za veľmi dôležité
a dôležitú považujú podporu nájomcovi zimného štadióna 48,2% respondentov, nájomcovi futbalového
štadióna 53,6%, nájomcovi tenisového areálu 51,6%, nájomcovi basketbalovej haly 55%, nájomcovi
vodnolyžiarskeho vleku 48% a nájomcovi kolkárne 43,3%. Vo všetkých prípadoch sa nevedelo vyjadriť
12,9 -18,1% respondentov. Za menej dôležitú považuje podporu nájomcov 24,2 – 31,8%.

Financovanie športu
Mesto Piešťany nie je zakladateľom žiadneho športového klubu. Financovanie športu v športových
kluboch a oddieloch v meste Piešťany je zabezpečované viaczdrojovo: z rozpočtu mesta Piešťany,
na základe schváleného mestského rozpočtu na príslušný rok na zmluvy o pridelení finančných
prostriedkov v zmysle VZN, z členských príspevkov, športových zväzov, súkromného sektora, 2%
dane fyzických a právnických osôb a i. Materiálno-technické zázemie niektorým klubom vytvárajú
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (základné školy), alebo samotné mesto prenájmom
zriadení.
Príspevky z mestského rozpočtu sú zabezpečované na základe žiadostí športových klubov
a odporučenia Komisie pre šport, rekreáciu a cestovný ruch, pričom rozdeľovanie dotácií
nezohľadňuje nákladovosť jednotlivých športov, schopnosť športových klubov získať finančné
prostriedky z iných zdrojov. Iné športové kluby využívajú služby a priestory subjektov so sídlom
na území mesta alebo mimo neho. S využívaním týchto priestorov vznikajú rôzne formy nájomných
vzťahov, ktoré prinášajú pre športové kluby odlišné možnosti pokrytia nákladov a určitú nerovnováhu
v podpore športových klubov zo strany mesta, čo vedie k napätiu a nespokojnosti medzi športovými
klubmi.
Prehľad výdavkov na šport (€)
V krajinách Európskej únie je viac ako 4/5 finančných prostriedkov do športu alokovaných
do infraštruktúry (46%) a športovej činnosti (38%). Z porovnania štruktúry výdavkov mesta a krajín
Európskej únie je zrejmé, že na športovú infraštruktúru sa poskytuje podstatne viac zdrojov ako
na podporu činnosti (80 % – 97 %).
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Tabuľka 4.1.9: Prehľad výdavkov na šport (€)
rok

2015
2016
2017
2018
2019
spolu

bežné
výdavky

investičné
výdavky

dotačná
schéma

spolu

176 609
125 532
59 598
174 074
8 640,0
544 453

106 640
15 800
14 200
15 000
15 000
166 640

532 395
480 635
429 610
522 255
315 042
2 272 937

242 146
339 303
355 812
333 181
291 402
1 561 844

Podiel
výdavkov
na činnosť
%
20,00
3,28
3,31
2,87
4,76
7,33

Podiel na
rozpočte
mesta
%
2,83
2,54
2,07
2,16
1,31

Výdavky
OOCR na
šport
0,00
31 230,00
66 877,49
50 975,63
42 953,89
192 037,01

Objem
dotácií na
obyvateľa
mesta
3,74
0,56
0,50
0,54
0,54

Tabuľka 4.1.10: Výdavky OOCR Rezort Piešťany na šport
rok
2015
2016

2017

2018

2019

spolu

Názov podujatia
Cyklistické preteky okolo Slovenska
FIVA World Rally
Veľká cena Piešťan
Triatlon
Slovakman
Zlaté stuhy
Veľká cena Piešťany
Slovenský skauting AQUA
Kúpalisko Eva
ME vznášadiel
ME U 18
Triatlon – Sĺňava
Porsche zraz
Veľká cena Piešťan
Slovakia strongest man
Zlaté stuhy
Kajak-kanoe
Triatlon Sĺňava
65. zraz turistov
Discgolf
Vodné lyžovanie
Kúpalisko Eva
Slovakman
Zlaté stuhy
Slovakman
Kúpalisko Eva
Kajak a kanoe Piešťany
Slovak Strongman
TJ Sĺňava

Bežné výdavky
0,00
14 000,00
10 240,00
6 000,00
990,00
1 500,00
6 114,51
6 990,00
5 000,00
15 000,00
485,00
29 937,98
1 500,00
350,00
5 000,00
700,00
21 249,50
1 200,00
1 350,00
4 446,13
440,00
240,00
15 000,00
1 350,00
23 038,20
1 350,00
15 000,00
1 565,69
700,00
1 300,00
192 037,01

Z celkového objemu bežných a investičných výdavkov za obdobie rokov 2015 – 2019 tvorili výdavky
na zimný štadión cca 58%, ak pripočítame výdavky na mobilnú ľadovú plochu, ktorá umožňuje
korčuľovanie občanom mesta vzhľadom na kapacitnú vyťaženosť zimného štadióna, tvoria výdavky
na tento druh športu to cca 60%.
Bežné výdavky mesta na hlavnú športovú infraštruktúru dosahujú ročne v priemere 306 tisíc eur. Ak
pribudne prevádzka nové plaveckého bazéna (cca 200 tis. eur ročne), bude mesto vynakladať na
prevádzku cca 500 tis. Eur ročne t.j., najmä na zabezpečenie klubovej činnosti, z toho 80% bude stáť
prevádzkovanie zimného štadióna a športového plaveckého bazéna.
V rámci dotačnej schémy mesta za roky 2015 – 2019 takmer 54% vyplatenej sumy (166 640 €), 53%
poskytlo mesto hokeju, cca 7,1% plávaniu a vodnému pólu, 5,4% futbalu, 4,5 % vodným športom,
2,7% hádzanej a 2,0% atletike. Zostávajúce zdroje boli rozdelené medzi 11 ďalších organizácií.
Mesto Piešťany každoročne vyhlasuje najúspešnejších športovcov mesta v troch kategóriách :
dorastenci do 18 rokov (10 športovcov) , dospelí (10 športovcov) a športový kolektív (3). Zároveň
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odmeňuje trénera, resp. zaslúžilého pracovníka v športe. Ročne vyčleňuje mesto na finančnú odmenu
2750 €. Víťaz kategórie dorastenec získa odmenu 170 €, dorastenci na 2.- 10. mieste 70 €. V kategórii
dospelí získa víťaz 200 € a umiestnení na 2. – 10. mieste obdržia 100 €. V kategórii najlepších
kolektívov obdrží víťaz 350 €, druhý 250 € a tretí 150 €. Najlepší v kategórii tréner a zaslúžilý pracovník
získava odmenu 100 €.
Tabuľka 4.1.11: Bežné výdavky na prevádzku športovísk (v €)
2015
Športovisko
Zimný štadión
Mobilná ľadová plocha
P.F.K.
Mestský kolkársky klub
Mesto športová činnosť

Výdavky
Energie
176 074,51
4 405,77
27 388,36
3 644,91

Výdavky, vodné,
stočné
21 006,30
0,00
3 754,57
420,63

Všeobecný
materiál
0,00
0,00
800,00
0,00

Iné výdavky

4 650,80

Spolu
197 080,81
4 405,77
31 942,93
4 065,54
4 650,80

2016
Športovisko
Zimný štadión
Mobilná ľadová plocha
P.F.K.
Mestský kolkársky klub
ŠH Diplomat aréna
Mesto šport
Mesto športové podujatia
SMP údržba športovísk
OZ Bazén - členský príspevok

Výdavky
energie
176 427,70
16 500,00
26 601,69
4 653,38
32 050,61

Výdavky
vodné, stočné
22 645,30

Všeobecný
materiál

2 869,42
346,62
741,86

0,00

Iné výdavky

78,00
4 709,93
5 000,00
50 000,00

Spolu
199 073,00
16 500,00
29 471,11
34 471,11
32 792,47
78,00
4 709,93
5 000,00
50 000,00

2017
Športovisko
Zimný štadión
Mobilná ľadová plocha
P.F.K.
Mestský kolkársky klub
ŠH Diplomat aréna
Mesto šport
Mesto športové podujatia
SMP údržba športovísk
OZ Bazén, členský príspevok
*Oprava chladiaceho zariadenia

Výdavky
energie
182 432,81
19 200,00
24 591,70
4 024,10
31 112,86

Výdavky,
vodné, stočné
21 595,52

Všeobecný
materiál

2 679,40
357,20
530,60

431,48

Iné výdavky

Spolu

6 284,14 *

210 312,47
19 200,00
27 702,58
4 381,30
31 643,46

4 722,10
7 800,00
50 000,00

4 722,10
7 800,00
50 000,00

22,59

2018
Športovisko
Zimný štadión
Mobilná ľadová plocha
P.F.K.
Mestský kolkársky klub
ŠH Diplomat aréna
Mesto šport
Mesto športové podujatia
SMP údržba športovísk
OZ Bazén – členský príspevok
*Oprava chladiaceho zariadenia

Výdavky
energie
168 089,90
12 510,00
20 512,87
4 763,59
30 251,72

Výdavky vodné,
stočné
19 677,45

Všeobecný
materiál

2 828,85
305,20
521,68

1 000,00

Iné výdavky
18 790,00 *

Spolu

3 939,57

206 557,35
12 510,00
24 241,72
5 068,79
30 773,40
90,00
3 939,57

50 000,00

50 000,00

90,00
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2019
Športovisko

Výdavky
energie
134 576,91
12 500,00
22 893,09
4 347,09
32 158,03

Zimný štadión
Mobilná ľadová plocha
P.F.K.
Mestský kolkársky klub
ŠH Diplomat aréna
Mesto šport
Mesto športové podujatia
SMP údržba športovísk
OZ Bazén – členský
príspevok
*Oprava šatní – dotácia z Úradu vlády SR

Výdavky,
vodné, stočné
15 423,09
3 290,87
652,91
719,68

Všeobecný
materiál

Iné výdavky

Spolu

10 000 *

3 750,00

160 000,00
12 500,00
27 183,96
5 000,00
32 878,00
90,00
3 750,00

50 000,00

50 000,00

1 000,00

90,00

Výška dotácií do športu na 1 obyvateľa mesta je výrazne nižšia ako v iných mestách Slovenska.
Napríklad zo záverečnej správy NKÚ, ktorá bola tiež dôvodom vypracovania stratégie športu,
vyplynula (NKÚ kontrolovalo 45 miest, z toho 16 v rovnakej veľkostnej kategórii ako Piešťany)
priemerná výška dotácií na jedného obyvateľa v rokoch 2016 až 2018 13,73 € (z toho 60% pre kluby
nezaložené mestom), čo je 25 násobne viac ako v meste Piešťany. V rozpočte na rok 2020 schválilo
zastupiteľstvo mesta dotačnú sumu na šport vo výške 100 000 € t.j. cca 3,7 € na obyvateľa, (uvedená
čiastka bola z dôvodu situácie s pandémiou Covid-19 ponížená na menej ako 2 € / obyvateľa).
Tabuľka 4.1.12: Prehľad investícii do športovej infraštruktúry 2015 – 2020 (v €)
Investícia
2020
Reko zdroja chladu ZŠ
85 900,00
PD Reko atletickej dráhy
PD pre DI a športoviská
Vyjadrenia pre Workoutové ihrisko
Vyjadrenie pre Petangové ihrisko
Obhliadka a vytýčenie stará tenisová hala
PD FIT park A. Trajan
PaPD prístavba šatní
FIT park A. Trajan fit prvky
Petangové ihrisko Brezová
ZŠ Holubyho reko telocvične
PD k výstavbe Multifunkčné ihrisko
Zimný štadión reko umelej ľadovej plochy
PaPD mestská plaváreň a wellness
PD reko futbalového ihriska
Reko strachy starej tenisovej haly
Multifunkčné ihrisko N. Teslu
Reko futbalové ihrisko
PD reko telocvične ZŠ Mojmírova
PD reko telocvične ZŠ Holubyho
Reko strechy stará tenisová hala posúdenie
PD a posudky mestská plaváreň a wellness
Vyjadrenie k PD Multifunkčné ihrisko
Zimný štadión výmena mantinelov
Reko krytu na Vodárenskej ulici
Športové ihrisko v Mestskom parku
Nákup športovej haly Diplomat
PD reko telocvične ZŠ Holubyho
Reko detské ihriská
DI pri Kauflande
Reko šatní kolkáreň
Reko zimného štadióna - mantinely

2019

2018

2017

2016

2015

8 640,00
300,00
26,59
76,99
120,00
16,99
5 920,00
4 998,00
1 996,56
2 587,98
980,00
8 160,00
10 959,35
590,00
66 929,54
43 912,48
26 501,21
2 800,00
3 100,00
2 850,00
23 697,96
33,60
13 032,00
3 164,83
10 920,00
100,00
4 985,00
38 881,06
10 000,00
11 157,60
55 000,80
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DI -DOMUM
Futbalový štadión - parkovisko
Zimný štadión reko chladiaceho zariadenia
SPOLU
85 900,00

5 408,40

8 640,00 174 075,69

57 149,45
119 460,00
59 598,39 125 532,06 176 609,45

Mimo toto časové obdobie financovalo Mesto Piešťany do športových areálov nasledovné investície
a opravy:
- v roku 2006 rekonštrukciu hracích dráh v kolkárni vo výške 36 190 eur
- v roku 2007 prestavbu plynovej kotolne na futbalovom štadióne vo výške 25 394 eur
- v roku 2008 umelé osvetlenie tréningového futbalového ihriska vo výške 107 900 eur
- v roku 2008 investíciu na futbalovom štadióne Tréningové ihrisko s umelou trávou vo výške 273 708€
- v roku 2013 oprava strechy na Športhoteli futbalového štadióna vo výške 4 858,87 eur
Tabuľka 4.1.13: Ekonomika niektorých klubov (priemer za roky 2017-2019, v €)
klub

príjmy
celkom

členské
rodičia
51 082
50 000
19 017
37 333

dotácie

HK Havrani
147 842
43 585
PFK (iba 2019)
9 600
BKM
28 000
5 605
Športový plavecký
51 300
13 967
klub*
MHK
24 651
3 626
3 118
Klub vodného
18 095
3 997
6 479
lyžovania
Klub vodného
5 968
0
1 955
motorizmu
ŠBR
2 500
1 174
3 950
Športový klub
1 122
547
575
vozíčkarov
Veslársky klub
14 151
Piešťanský
plavecký klub
*mesto prispievalo formou členského ročne 50 000 €

v tom
mesto
1 884
2 000
837
1 000

výdavky
celkom
140 232

bežné
celkom
140 232

osobné

prevádzka

kapitálové

81 869

0

0
32 333

11 000
20 334

0
0
0
0

33 333
52 667

33 333
52 667

897
0

22 237
14 713

21 277
14 713

9 614
3 825

960
0

0

7 559

7 559

2 386

0

355
575

5 550

5 550

4 654

0

17 000

18 667

3 000

Z uvedeného vyplýva, že podpora činnosti klubov zo strany mesta za takmer zanedbateľná

4.1.5. Názory obyvateľov
Dotazníkový prieskum
V júni 2020 uskutočnilo Mesto Piešťany dotazníkový prieskum v rámci prípravy koncepcie športu.
Zúčastnilo sa ho 767 respondentov, čo je dostatočný podiel na počte obyvateľov pre relevantnosť
zistení. Väčšinu respondentov tvorili občania vo veku 20-62 rokov (82%), nasledovali občania
do 20 rokov (9,5%), zostatok tvorili občania vo veku nad 62 rokov (8,5%). Prieskumu sa zúčastnilo
55% mužov a 45% žien. Z respondentov 214 je aktívnych športovcov (cca 28%), rekreačne športuje
382 (cca 50%), ostatok sú fanúšikovia športu (52), tréneri a cvičitelia (40) a ostatní (napr. rodičia).
Všeobecné hodnotenia
Otázka : ako hodnotíte ponuku športu a služieb v športe na území mesta a v okolí?
Celkovo hodnotia možnosť športovania v meste a okolí respondenti pozitívne, viac výhrad majú voči
kvalite služieb vo väzbe na výšku vstupného a skôr negatívne hodnotia činnosť referátu športu
na MsÚ, informovanosť o ponuke športu, kvalitu športu na školách.
Jednotlivé zistenia:
1. Celkovú ponuku športu v Piešťanoch hodnotí ako veľmi dobrú a dobrú 78,9% respondentov,
nespokojnosť vyjadrilo 17% z nich,
2. Možnosť športovania v okolí mesta hodnotí ako veľmi dobrú a dobrú 83,4%, ako neuspokojivú 10,8%
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3. Kvalitu služieb v porovnaní s výškou vstupného hodnotí ako veľmi dobrú a dobrú 23,7%,
uspokojivú 34,4%, neuspokojivú 23,3%
4. Činnosť referátu športu hodnotí ako veľmi dobrú a dobrú 12%, ako uspokojivú 24,3%,
neuspokojivú 31% a nevie 29,8%
5. Informovanosť o ponuke športu veľmi dobre a dobre hodnotí 17,2%, ako uspokojivé 34%
a neuspokojivo 38,6%
6. Kvalitu športu na školách hodnotí pozitívne /veľmi dobre a dobre) 16% respondentov, 27,5% ako
uspokojivé a 34,4% ako neuspokojivé
7. Ponuku športových kurzov na školách hodnotí ako veľmi dobrú a dobrú 16,6%, 27,1% ako
uspokojivé, 26,8% ako neuspokojivé a 26,8% sa nevedelo vyjadriť
8. Ponuku prázdninových športových aktivít pre žiakov a študentov hodnotí ako veľmi dobrú
a dobrú 16,1%, 30,7% ako uspokojivú, 25,6% ako neuspokojivú a 24,5% sa nevedelo vyjadriť.
Hodnotenie ponuky športov
Otázka znela: Ako hodnotíte ponuky športov v meste?
Respondenti hodnotili 42 druhov športu, ktoré sa prevádzkujú na území mesta. Už samotný počet
druhov športu ukazuje na veľmi dobré predpoklady mesta pre rôzne druhy športovania.
Z prieskumu vyplynulo, podľa respondentov:
1. najviac respondentov sa vedelo vyjadriť k hodnoteniu plávania, tenisu, turistiky, futbalu, hokeja,
kanoistiky
2. málo sa podporuje a je treba viac podporovať: atletiku, cyklistiku, hádzanú, plávanie
3. dostatočnú podporu, ktorú treba zachovať má najmä: basketbal, fitness, florbal, futbal, hokej,
kanoistika, tenis, veslovanie, vodné lyžovanie a vodné pólo
4. priveľa podpory (robí sa priveľa, treba šetriť) mesto venuje: hokeju (24,5% podiel respondentov
pri hodnotení hokeja), futbalu (19,3%) a tenisu (14,3%)
Hodnotenie podpory športu
Otázka : Ako hodnotíte doterajšiu podporu športu v meste
1. viac ako polovica respondentov si myslí, že je treba viac podporovať športovanie mládeže (64,7%),
talentovaných športovcov (62,3%), rekreačný šport a šport pre všetkých (53,6%) a amatérsky
šport (52,2%),
2. menej ako polovica respondentov si myslí, že je treba viac podporovať šport pre dospelých
(47,3%), výkonnostný, profesionálny šport (43,1%), seniorský šport (42,9%), šport pre sociálne
znevýhodnených skupinách (40,9%) a šport pre telesne postihnutých (37,9%), pričom ale práve
pri posledných dvoch kategóriách sa takmer 350 respondentov nevedelo vyjadriť. Naopak jasno
mali respondenti najmä pri podpore rekreačného športu (iba 7,8% nevie) a podpory mládeže
(9,1% sa nevedelo vyjadriť).
Hodnotenie dôležitosti športových podujatí na území mesta
Otázka: podľa čoho hodnotíte dôležitosť športových podujatí
1. respondenti považujú úspechy piešťanských športovcov za dôležité aj pre zvyšovanie image
mesta (cca 80%)
2. za najdôležitejšie považujú poriadanie celoslovenských podujatí v Piešťanoch (82,4%),
3. za veľmi a skôr dôležité považujú aj poriadania mestských športových podujatí (81,2%)
Hodnotenie druhu/formy podpory
Otázka : aký druh/formu podpory by ste uprednostnili
1. za veľmi dôležitú považujú respondenti podporu športovania mládeže ((97,1%), nasleduje
podpora prevádzky existujúcich športových zariadení (92,4%), podpora klubového športu
(85,6%), propagácia športu (83,8%)
2. 68,5% respondentov si myslí, že potrebné viac podporovať športy, ktoré nie sú organizované
v kluboch
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3. názory na podporu nájomcov jednotlivých zariadení vo vlastníctve mesta sa rôznia. Za veľmi
dôležité a dôležitú považuje podporu nájomcovi zimného štadióna 48,2% respondentov,
nájomcovi futbalového štadióna 53,6%, nájomcovi tenisového areálu 51,6%, nájomcovi
basketbalovej haly 55%, nájomcovi vodnolyžiarskeho vleku 48% a nájomcovi kolkárne 43,3%.
Vo všetkých prípadoch sa nevedelo vyjadriť 12,9-18,1% respondentov. Za menej dôležitú
považuje podporu nájomcov 24,2 – 31,8%.
4. Podporu spolupráce mesta na väčších športových podujatiach vyslovilo 82,7% respondentov
a podporu celoštátnych a medzinárodných športových podujatí považuje za veľmi dôležité
a dôležité 78,3%
5. Na otázku dôležitosti investícií do športovej infraštruktúry v meste odpovedali respondenti
nasledovne:
a. rekonštrukciu školských športových areálov považujem za veľmi dôležité a dôležité 84,5%
b. výstavbu plaveckého areálu považuje za veľmi dôležitú a dôležitú 79,7%
c. výstavby novej športovej haly považuje za veľmi dôležité a dôležité 69,7%
d. rekonštrukciu atletickej dráhy považuje za veľmi dôležitú a dôležitú 68,9%
6. respondenti mali možnosť navrhnúť formu podpory, z čoho vyplynulo
a. najdominantnejšia by mala byť podpora športovania mládeže
b. finančná podpora, proaktívny prístup, ale časť respondentov si myslí, že stačí nefinančná
podpora formou bezplatného užívania majetku mesta, resp. nízke vstupné pre obyvateľov
mesta
c. mesto nemá dotovať súkromné aktivity športujúcich dospelých
d. prevziať športoviská pod správu mesta, každý nech prispieva a peniaze opäť využiť
pre šport, ale zároveň časť respondentov preferuje prenájom infraštruktúry klubom
e. zvýšenie rozpočtu mesta na šport a spravodlivé rozdelenie dotácie
f. užšia spolupráca s podnikateľmi
g. zjednodušiť pomoc pri organizácii podujatí
h. zlepšiť informovanosť a propagáciu
i. zabezpečiť kreatívnejšiu telesnú výchovu na školách a motivovať a podporovať
telocvikárov
7. v oblasti infraštruktúry respondenti konkrétne navrhli:
a. výstavbu cyklotrás do Vrbového a na Hornú Stredu a cyklochodníkov v meste,
rekonštrukciu Kolokruhu
b. novú atletickú dráhu a halu pre atlétov na zimu
c. výstavbu volejbalovej haly
d. kvalitné basketbalové ihrisko voľne dostupné
e. halu pre hádzanárov a podporu MHK
f. výstavbu plaveckého areálu, aquaparku a rekonštrukciu Evy
g. prekrytie multifunkčného ihriska na Mojmírovej ulici
h. podporu vodných športov na Lodenici
i. natiahnuť záchytné siete okolo hokejbalového ihriska
j. vybudovanie motoristickej dráhy pre motocross, mototrial
k. skate park
l. voľne prístupnú lezeckú stenu
m. podporu kynologických športov
n. podporu športovania v prírode (cezpoľné behy, cyklomaratón, turistika, skalolezectvo,..)
Preferencie služieb poskytovaných mestom
Otázka: Ak by ste mali 1000 € šek, ako by ste ho podelili?
Respondenti by cca 50% pridelili športu a po 25 % na kultúru a sociálne veci.
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Focusové skupiny
V mesiaci august 2020 sa uskutočnili stretnutia s predstaviteľmi seniorov (Aksen, Apollin, Seniorský
parlament, DC Rozmarín) , telesne handicapovaných (Liga proti rakovine, Liga proti reumatizmu),
mládeže (Mládežnícky parlament) a učiteľov telovýchovy na piešťanských základných a stredných
školách, vrátane CVČ (CVČ, ZŠ Holubyho, Scherera, Mojmírova, Vajanského, Cirkevná škola,
Gymnázium Pierra de Coubertina, Stredná odborná škola technická).
Tabuľka 4.1.14: Odporúčania vyplývajúce z diskusie focusových skupín
skupina
mládež

zásady
ochota
spolupracovať pri
správe športovísk
zabezpečiť
čistotu

učitelia TV
+ CVČ

správa
a využívanie
areálov po
pracovnej dobe,
ale aj cez
prázdniny

seniori
a handicapovaní

infraštruktúra
- doplnenie ihriska Macabea
- multifunkčná hala
- basketbalové ihrisko vonku
- bazén
- volejbalové ihrisko
- beachvolejbalové ihrisko
- priestor pre bojové športy
- revitalizácia školských areálov
- upratať športoviská, pitné fontánky
- asfalt a antuka zmeniť na tartan
- revitalizácia školských športových
areálov, oplotenie
- bazén
- tartanová dráha na FŠ
- bezpečnosť cyklochodníkov

podpora
- rezervačný systém na
športoviska
- poriadať zo strany mesta
medziškolské turnaje

- ihriská petang, aj pre vozíčkarov
- plávanie
- priestory na stretávanie (reumatici)
- areál športoviska pre všetkých (príklad
Praha)
- telocvičňa
- vonkajšie priestory

- dotácie
- údržba verejných priestorov
a cyklochodníkov

- nejednotnosť financovania
- údržba verejných priestorov
a cyklochodníkov
- poriadať zo strany mesta
medziškolské turnaje

Na základe názorov a postojov odporúčame:
1. podporu výstavby nového plaveckého bazéna a vytvorenie podmienok pre ich využívanie
pre plavecké kurzy, športové kluby, seniorov a handicapovaných
2. návrh lokalizácie a realizáciu areálu športu pre všetkých, ktorý by zahrňoval požiadavky
na športové kryté zariadenia: multifunkčná hala, telocvičňa, špecializované ihriská, bojové športy,
ale aj pre petang, beachvolejbal, basketbal, volejbal......
3. revitalizovať ihrisko Macabea
4. revitalizáciu všetkých školských športových areálov a zabezpečiť bezpečnosť a poriadok
pri správe mimoškolského využívania areálov škôl
5. správu vybraných zariadení, areálov by mohli prevziať aj občania mesta/organizácie
6. zabezpečiť čistotu a údržbu areálov, zariadení, cyklotrás, verejných priestorov

4.1.6. Súhrn športových podujatí na území mesta Piešťany
Tabuľka 4.1.15: Športové podujatia v meste Piešťany (2015-2019) *
Druh športu
hokej
rýchlostná
kanoistika
hokej
tenis

Podujatie
Turnaj Vlada Dzurillu
Halová regata na veslárskych trenažéroch

Termín
02
02

Prípravný zápas hokejovej reprezentácie
42. ročník Slovakia cup – ITF grade 2,
Medzinárodný turnaj dorastu do 18 rokov

04
04

Organizátor
SZĽH
Veslársky klub Sĺňava Piešťany
SZĽH
TK Kúpele Piešťany
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cyklistika

Medvedica bike tour

05

tenis

29. ročník Piešťany cup – Tennis Europe
grade 1, Medzinárodný turnaj žiactva do 14
rokov
Letné Majstrovstvá mladšieho žiactva

05

Medvedica
športový
Bratislava
TK Kúpele Piešťany

05

TK Kúpele Piešťany a STZ

tenis
historické
vozidlá
historické
vozidlá
mestské
športové hry
joga

Letné majstrovská staršieho žiactva
Spomienková jazda historických vozidiel
1000 mil československých
Zlaté stuhy

05
05

TK Kúpele Piešťany a STZ
Design Veteran Car Club

06

Ján Horňák

Piešťanské hry

06

CVČ

Medzinárodný deň jogy

06

cyklistika
futbal

Slovenský pohár v cyklistike
Majstrovstvá Slovenska v malom futbale
Deň otvorených dverí PFK
Veľká cena Piešťan
Majstrovstvá Európy vznášadiel
Piešťanská regata 2020

06
07
07

Spoločnosť Slovensko indického
priateľstva
Slovenský zväz cyklistiky
Slovenský zväz malého futbalu
Piešťanský futbalový zväz
PMK Banka

07

Kajak Kanoe Piešťany

Letné majstrovstvá Európy družstiev do 18
rokov – Valeo /Galeria cup
Wakeskate Session
Letné majstrovstvá SR družstiev
Pohár SNP 2018 v rýchlostnej kanoistike

07

TK Kúpele Piešťany a STZ

07
08
08

Zuzana Vráblová
TK Kúpele Piešťany a STZ
Kajak Kanoe

MSR juniorov a Finále SP 2020

08

Slovakia Trophy medzinárodný pretek

08

Piešťansky akvatlon
Slovakman 226
Piešťany Night City Run
Turnaj 5 krajín U 15
Majstrovstvá Európy vznášadiel

08
08
08
08
08

Majstrovská Slovenska silných mužov do 90
kg
Piešťanská BUĎ Fitka

08

mestské
športové hry
atletika
mestské
športové hry
plávanie
rybolov
atletika
korčulovanie

Športiáda seniorov

09

Klub
vodného
lyžovania
a vodných športov a SZVW
Klub
vodného
lyžovania
a vodných športov
Black Swans Triclub Piešťany
Športový klub Delfín, Nitra
Black Swans Triclub Piešťany
SZĽH
Klub
vodného
motorizmu
a vodných športov
Slovenská asociácia silných
mužov
Asociácia športových klubov TJ
Bezovec
AkSen o.z.

Jesenný beh okolo Sĺňavy
Svetový deň reumatizmu

10
10

OZ Sĺňava Piešťany
Liga proti reumatizmu

basketbal

Basketbalové turnaje

tenis

motorizmus
rýchlostná
kanoistika
tenis
wakeskate
tenis
rýchlostná
kanoistika
vodné
lyžovanie
vodné
lyžovanie
akvatlon
triatlon
atletika
hokej
motorizmus
silní muži
turistika

Slovenský pohár v Zimnom plávaní
Rybárske preteky
Silvestrovský beh
Škôlka korčuľovania Havránok

09

11
11
31.12
počas
roka
počas
roka

klub

Trnavskí Bíli Medvedi
Slovenský rybársky zväz
Tj Družba Piešťany
HK Havrani
Basketbalový klub mládeže

* Zoznam športových podujatí usporadúvaných v meste Piešťany pred pandémiou Covid-19.
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4.1.7. SWOT analýza
Z analýzy súčasného stavu a možného vývoja, na základe prieskumov verejnej mienky, ale aj z diskusií
s aktérmi v športe sme identifikovali nasledovné silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby.
Tabuľka: 4.1.16: SWOT
silné stránky (Q2)
- existujúca sieť športových zariadení
- počet športových organizácií, pestrosť ich
zamerania
- kvalitní tréneri, cvičitelia
- dobrý image piešťanského športu
- úspechy a tradície niektorých športov:
plávanie, tenis, hokej, basketbal,...
- založenie Asociácie športových klubov
Piešťany
- zapojenie škôl a školských zariadení (CVČ)
do projektov rozvoja športu

príležitosti (Q1)
- možnosť
viaczdrojová
forma
financovania športu (zákon o športe)
- rast záujmu o mládežnícky šport
- podpora rozvoja športu na školách
- dostatok lokalít v okolí mesta pre šport
v prírode
- udržiavanie a rozvoj športových tried na
ZŠ
- možnosť využívať športoviská pri ZŠ
- nastavenie pravidiel pre spolupráce so
súkromným
sektorom
–
verejno/súkromné partnerstvo

slabé stránky (Q4)
- nedostatočné strategické riadenie
- nevhodný
spôsob
správy
športovej
infraštruktúry jednotlivými klubmi, na úkor
podpory činnosti,
- absencia strešnej organizácie pre prevádzku
zariadení, areálov v majetku mesta
- nízke prepojenie s cestovným ruchom
- nízky podiel financií z mestského rozpočtu
- pokles športujúcej mládeže
- ústup z predných pozícií v niektorých športoch
- schopnosť klubov získať finančné prostriedky
z iných ako mestských zdrojov
- nevyužité prírodné danosti a predpoklady pre
šport v prírode
- nevyužité športové plochy
- nevyhovujúca, zastaraná a opotrebovaná
športová infraštruktúra,
- zastarané technické vybavenie niektorých
športovísk
- nízka návratnosť investícií a vysoké náklady na
prevádzky športovej infraštruktúry
- chýbajúci plavecký bazén
- slabá motivácia kvalifikovaných trénerov
hrozby (Q3)
- nepriaznivý ekonomický rozvoj mesta,
znásobený pandémiou a jej dôsledkami,
- nepriaznivý demografický vývoj s tlakom na
verejné financie iné ponuky využívania voľného
času, meniaci sa vkus mládeže,
- rastúce výdavky na šport z dôvodu nových
technických a legislatívnych podmienok
- ďalšie chátranie športovej infraštruktúry,
- rozsah športu nad rámec možnej podpory zo
strany mesta,
- nepriaznivá politika mesta pri podpore športu,
nejasné pravidlá podpory,
- konkurencia iných miest, najmä z hľadiska
súkromnej podpory športu,
- nespolupráca
verejného
a súkromného
sektora.

49/80

Koncepcia rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste Piešťany
Príloha 4.1 Analytická časť

4.1.8. Vyjadrenie Asociácie športových klubov mesta Piešťany v rámci
pripomienkového konania ku spracovanej koncepcii
„Financovanie športu, najmä toho mládežníckeho (amatérsky šport v organizovanej forme
v uznanom športe) v meste Piešťany je takmer výlučne založené na zdrojoch vyzbieraných
z rodičovských príspevkov, resp. v menšom podiele z prostriedkov Asignácie dane fyzických
a právnických osôb a z prostriedkov sponzorov a darcov. Väčšina mládežníckych športových klubov
funguje na báze činnosti dobrovoľníkov a nadšencov, ktorí zabezpečujú chod klubov nezištne
vo svojom voľnom čase. Tento systém je dlhodobo neudržateľný, najmä ak chceme rozvíjať
a skvalitňovať túto oblasť dlhodobo a so zameraním sa na merateľné ukazovatele tohto rozvoja.
Ďalším významným prvkom, ktorý bráni rozvoju športu je zlý stav športovísk na školách. Väčšina škôl
potrebuje rekonštrukciu starých, nevyhovujúcich objektov telocviční a vonkajších športových areálov.
Školy nemajú dostatok financií na údržbu a opravy týchto zariadení. Veľmi podobná situácia panuje
aj na stredných školách na území mesta, ktoré však už nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Je
nutné vykonať komplexnú pasportizáciu športových objektov a ohodnotenie ich technického stavu,
aby sa objektívne posúdila potreba odstránenia technického, morálneho a investičného dlhu do tejto
športovej infraštruktúry. Nedostatočná pozornosť je venovaná prevádzke, údržbe a modernizácii
týchto objektov a toto pramení okrem iného aj z ekonomických dôvodov. Budovanie nových
športových objektov je v našom meste len v minimálnej miere, ktorá absolútne nezodpovedá
skutočným potrebám športu, najmä toho organizovaného mládežníckeho, aj napriek tomu, že
piešťanské športové kluby majú dlhoročnú tradíciu a preslávili mesto Piešťany svetovými úspechmi.“
Vyjadrenie Asociácie športových klubov mesta Piešťany v rámci pripomienkového konania ku
spracovanej koncepcii ku Analýze súčasného stavu športu v meste Piešťany
Aktuálna situácia športu v meste Piešťany je z rôznych aspektov rôzne hodnotiteľná. Na jednej strane
má mesto Piešťany veľký počet športových organizácií ako aj relatívne veľký počet druhov športov,
ktoré sa vykonávajú v Piešťanoch. V týchto spolkoch, občianskych združeniach, ktorých je podľa
registra právnických osôb v športe viac ako 50 so sídlom v našom Meste, je zaregistrovaných viac ako
2,5 tis. členov s príslušnosťou ku týmto klubom. Jedná sa o kluby, ktoré majú príslušnosť ku národným
zväzom. Okrem týchto klubov pôsobí v našom Meste veľké množstvo neorganizovaných skupín, ktoré
pravidelne vykonávajú športovú činnosť. Sú to rôzne partie a skupiny, ktoré vykonávajú šport
v rekreačnej podobe. Ďalším, veľmi významným aspektom športu v Piešťanoch je neorganizovaný
šport, ktorý je vykonávaný buď priamo v meste, parkoch, alebo v okolitej prírode, ktorá v našom
Meste vytvára ideálne podmienky na šport pre všetkých. Odhadom sa šport dotýka priamo aj
nepriamo cca 5-6 tis. obyvateľov nášho Mesta. Na druhej strane, v ostrom protiklade voči
vynikajúcemu stavu čo sa týka počtu obyvateľov, ktorí aktívne športujú je zastaraná športová
infraštruktúra so svojim morálnym ako aj technickým modernizačným dlhom. Sú to najmä školské
areály, ktoré neboli modernizované posedných 20 rokov a majú pritom obrovský potenciál. Ďalším
významným aspektom čo sa týka súčasného stavu je nedostatok športovej infraštruktúry na tak veľký
počet športujúcich obyvateľov. Dlhé roky športovci pociťujú akútny nedostatok priestoru
na vykonávanie plaveckých športov, kde Mesto nedisponuje vlastnou plavárňou. Aktuálne sa športová
plavecká príprava, činnosť a výuka vykonáva v hotelovom päťdráhovom 25 metrovom bazéne, ktorý
prevádzkuje na vlastné riziko občianske združenie Bazén Piešťany o.z. V rámci tohto priestoru
v poobedňajších hodinách trénuje niekedy viac ako 50-60 detí naraz. Verejnosť má objektívne
obmedzený prístup ku plávaniu (počas pracovného týždňa v poobedných a podvečerných hodinách).
Medzi športoviská, ktoré kapacitne nevyhovujú aktuálnym potrebám možno zaradiť aj športovú halu
pre vykonávanie športov ako je hádzaná, basketbal, florbal, volejbal a iné. Aktuálne športuje
v halových športoch, ktoré využívajú priestor telocviční celoročne viac ako 400 detí a ku tomu sa
v zimných mesiacoch pridajú sezónne (zimné mesiace) športy ako futbal, atletika, kajak, veslovanie
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a iné s ďalšími 400 deťmi. Najmä počas týchto mesiacov je obrovský tlak na priestory, ktoré kapacitne
už nevyhovujú potrebám.
Prínosom predkladanej koncepcie sú okrem iného identifikované problémy v športe ako aj
navrhované riešenia zo strany zainteresovaných subjektov (riaditelia škôl, predstavitelia športových
klubov, rodičia, športovci i širšia verejnosť), ktorí v prieskume reflektovali súčasnú situáciu v oblasti
športu (viď. Príloha č. [X]). Je zrejmé, že predstavy všetkých oslovených o rozvoji športu v meste
Piešťany nemusia byť totožné, preto si tento dokument nenárokuje na definitívny spôsob určujúci
ďalší vývoj prostredníctvom konkrétnych opatrení, ale vymedzuje oblasti a priority na obdobie
10 rokov, ktoré zohľadňujú záujem spoločnosti.

Sieť škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta
V našom meste máme z pohľadu existujúcej športovej infraštruktúry vytvorené ideálne podmienky
na rozvoj a modernizáciu týchto areálov. Úlohou samosprávy je v tejto súvislosti zabezpečiť vhodné
materiálne a technické podmienky pre rozvoj pohybovej aktivity v rámci sústavy škôl a školských
zariadení.
Mesto Piešťany má v súčasnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti 5 základných škôl, základnú umeleckú
školu a centrum voľného času. Na území mesta sa nachádza aj cirkevná škola a 6 stredných škôl
a jedna univerzita (viď. Príloha 4.1 Analytická časť, tabuľka 4.1.1).
Telesná výchova a šport v rámci štruktúry základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta sú
realizované v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 1 a ISCED 2 a školskými vzdelávacími
programami ako povinný vyučovací predmet v priestoroch športových areálov a telovýchovných
zariadení – telocviční. Každá základná škola v Meste má vlastnú telocvičňu i vonkajšie ihrisko, resp.
areál, ktoré sú využívané počas v doobedňajších hodinách v rámci vyučovacieho procesu a popoludní
športovými klubmi i verejnosťou. Súčasťou materských škôl je školský areál s hracími prvkami, ktoré
sú však výlučne určené pre deti navštevujúce príslušnú materskú školu.

Športová infraštruktúra
Mesto Piešťany ponúka široké spektrum možností pre realizovanie športových aktivít. Obyvatelia
môžu využiť voľne dostupné vonkajšie športoviská pre rekreačný šport i uzavreté športoviská, ktoré
vytvárajú podmienky nielen pre oddychový šport. Na území mesta Piešťany existuje viacero možností
športových aktivít voľne dostupných pre verejnosť. Obyvatelia majú k dispozícii viacero voľne
dostupných športovísk (viď. Príloha 4.1 Analytická časť, Tabuľka 4.1.1., tab. Ostatné). Medzi mestskú
športovú infraštruktúru možno zaradiť futbalový areál, zimný štadión, tenisový areál, Diplomat arénu
a kolkáreň. Športová infraštruktúra vo vlastnícke právnických osôb predstavuje ďalší priestor
na vykonávanie športu, i keď bez priameho vplyvu Mesta na jeho využívanie. Medzi tieto športoviská
patrí tenisový areál HS Centrum, areál Lodenice, fitnes centrá, hotelové športoviská (bazény,
telocvične) a iné (viď. Príloha 4.1 Analytická časť, tabuľka 4.1.1, tab Súkromné zariadenia). Mesto
Piešťany si uvedomuje, že napriek tomu, že tieto zariadenia sa nachádzajú v našom Meste nemožno
ich zaradiť do koncepcie rozvoja športu, resp. ak tak v obmedzenom množstve.
Napriek tomu, že sa na území mesta nachádza cca 70 športových areálov, resp. zariadení športu,
mnoho z nich bol postavených ešte pred rokom 1989 (napr. futbalový štadión, tenisový areál, školské
areály,...) a boli nastavené na podporu športu v predchádzajúcom systéme. Po odovzdaní športových
zariadení do správy obcí prišlo, najmä z hľadiska financovania a správy, k rozdrobeniu a keďže zlyháva
financovanie podpory športu z centrálnej vlády, tak mnohé kluby, ktoré si prenajali športové
zariadenia, majú problém získať náhradné zdroje, čím sa zvyšuje tlak na financovanie prevádzky
zariadení zo strany mesta.
Zo SWOT analýzy, ale aj z prieskumov verejnej mienky a názorov športových klubov, účastníkov
fokusových skupín, ale aj z údajov MsÚ, je možné medzi slabé stránky v oblasti športu zaradiť práve
nevyhovujúce, zastarané a opotrebované športoviská, technické zariadenia športovísk, či už v správe
mesta alebo škôl, ale aj nedostatočne využité športové plochy a roky diskutovanú výstavbu mestskej
plavárne vrátane výukového bazénu, ktoré v Piešťanoch dlhoročne absentujú. Mestská plaváreň by
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pokryla potreby všetkých skupín obyvateľstva, od materských a základných škôl, cez širokú verejnosť,
až po výkonnostný šport (plávanie, vodné pólo, a ostatné športové kluby).
V rámci prieskumu respondenti považovali za najdôležitejšie investovať do školských športových
areálov (84,5%), nasledovala výstavba plaveckého areálu (cca 80%), novej športovej haly (70%)
a rekonštrukciu atletickej dráhy na futbalovom štadióne. Tento názor sa z veľkej časti prekrýva
s názorom Asociácie športových klubov Piešťan, ktorá navrhovala výstavby plavárne, viacúčelovej
športovej haly, komunitného športového centra a hádzanárskej haly.

Problémy a požiadavky z pohľadu športových klubov
V rámci prípravy a dotazov formou formulárov viaceré kluby identifikovali problémy a požiadavky,
ktoré vnímajú za dôležité pri definovaní strategických cieľov a ich návrhov riešení. Významným
spôsobom akcentovali problémy najmä s kapacitnými možnosťami športovísk ako aj nízka priama
finančná podpora zo strany Mesto Piešťany. Medzi ďalšie problémy kluby zaradili zvyšovanie
nákladov v kluboch, neúmerne vysoký podiel dobrovoľníckej činnosti, ktorý má za následok nižší
progres rozvoja v kluboch. Boli identifikované tiež problémy v niektorých kluboch s členskou
základňou a počtom detí.

Správa športových zariadení mesta a súčasné zmluvné podmienky
Mesto Piešťany poskytuje športovým klubom časť majetku občanov mesta za podmienok
stanovených zmluvou. Ako vyplýva z porovnania podmienky prenájmu aj doba prenájmu sú
stanovené rôzne. Na jednej strane je na športové kluby presunutá zodpovednosť za spravovanie
a údržbu majetku a preto športové kluby neplatia nájomné, ale zároveň im mesto z rozpočtu prispieva
na prevádzku zariadení (úhrada nákladov na energie), areálov. Za veľký problém súčasného stavu
možno považovať nejednoznačnosť povinností zo strany Mesta Piešťany na jednej strane a najmä
v prípade zimného štadióna nejednoznačnosť pravidiel využívania športoviská pre potreby
mládežníckych klubov (mládežnícky hokej, krasokorčuľovanie). Podrobnosti aktuálne platných
nájomných zmlúv je uvedený v Prílohe 4.1 Analytická časť, tabuľka 4.1.5.

Priama finančná podpora na činnosť športových klubov zo strany Mesta
Celková výška podpory športu, v prepočítaní na 1 obyvateľa, je výrazne nižšia ako v iných mestách
Slovenska. Zo záverečnej správe NKÚ3, ktorá bola tiež dôvodom vypracovania stratégie športu,
vyplynula (NKÚ kontrolovalo 45 miest, z toho 16 v rovnakej veľkostnej kategórii ako Piešťany)
priemerná výška dotácií na jedného obyvateľa v rokoch 2016 až 2018 bola 13,73 € (z toho 60%
pre kluby nezaložené mestom), čo bolo v sledovaných rokoch 25 násobne viac ako v meste Piešťany.
V roku 2020 sa uvažovala v mestskom rozpočte s navýšením dotácií na šport do výšky 100 000 €, čím
sa mesto vrátilo k objemu z roku 2015. Len pre porovnanie podpora kultúry z mestského rozpočtu
(infraštruktúra a činnosť, príspevkové organizácie) predstavuje ročne cca 600 – 700 tisíc €, pričom
výrazný podiel na kultúrnom živote v meste majú inštitúcie štátu (Dom umenia), alebo súkromné
zariadenia, resp. podujatia organizované súkromným sektorom (festivaly, podujatia SLK, Concurse
Elegance,...). V krajinách Európskej únie je viac ako 4/5 finančných prostriedkov do športu
alokovaných do infraštruktúry (46%) a športovej činnosti (38%). Z porovnania štruktúry výdavkov
mesta a krajín Európskej únie je zrejmé, že na športovú infraštruktúru sa poskytuje podstatne viac
zdrojov ako na podporu činnosti (80% – 97%). Najviac podporovaný bol doteraz zimný štadión.
V rámci výdavkov mesta za roky 2015 – 2019 na šport takmer 54% vyplatenej sumy (166 640 €)
poskytlo mesto na prevádzku zimného štadióna.
V rámci prieskumov boli oslovené športové kluby aj otázkou aký objem dotácií na činnosť získali
za posledné tri roky z mestského rozpočtu. Ak abstrahujeme od špecifickej podpory športových
3

Národný Kontrolný Úrad (NKÚ), Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných
a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne (2019), https://www.nku.gov.sk/documents/10157/c6d5d977-b174-490abe87-e1b40a5e6eee
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plaveckých klubov a klubu vodného póla zo strany mesta (členské slúžiace aj na krytie prevádzkových
nákladov, zatiaľ čo iné kluby, ktoré majú v prenájme mestský majetok majú sčasti uhrádzané
prevádzkové náklady), je podpora činnosti pre hokej, futbal, plávanie, basketbal, ale aj hádzanú,
volejbal, tenis minimálna a vzhľadom na výdavky klubov zanedbateľná. Z toho vyplynú aj viaceré
problémy, na ktoré kluby poukazujú.

Výsledky analýz a verejnej diskusie
Z posúdenia existujúceho stavu a to nielen športovej infraštruktúry vyplynuli ďalšie dôvody
na potrebu spracovania koncepcie športu:
- zlepšiť strategické riadenie zo strany mesta Piešťany
- zadefinovať jednotné pravidlá prenájmu športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta a to najmä
vo vzťahu na rozvoj športu v meste
- posúdiť vytvorenie strešnej organizácie pre prevádzku zariadení, areálov v majetku mesta,
prípadne posúdiť vytvorenie odboru, ktorý bude zodpovedať za výstavbu nových športovísk, resp.
údržbu, modernizáciu a rekonštrukciu existujúcej infraštruktúry
- prepojiť šport s cestovným ruchom, nájsť model spolupráce verejného a súkromného sektora
- podporiť organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v Piešťanoch
- jasne stanoviť podiel financií z mestského rozpočtu, ktorú budú adresované pre športovú oblasť
v podobe priamej podpory na činnosť športových organizácií, resp. na organizovanie športových
podujatí, vrátane podujatí športu pre všetkých
- podporiť a vytvárať podmienky v podobe získania finančných prostriedkov z iných ako mestských
zdrojov, napr. účasť v rámci výziev rôznych grantov (napr. Fond na podporu športu a iné)
- propagácia využívania prírodných daností a predpoklady pre šport v prírode,
- organizovať podujatia v súvislosti so športom v rôznych podobách (semináre, školenia,
partnerské besedy)
- obnoviť a modernizovať nevyužité športové plochy za účelom vrátania pôvodnej funkcie týmto
plochám
- podporiť výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej
infraštruktúry v obci v spolupráci so športovými organizáciami,
- potreba modernizácie zastaraného technického vybavenia niektorých športovísk, zadefinovať
harmonogram postupnej modernizácia tohto vybavenia
- vybudovať chýbajúci plavecký bazén, ktorý bude slúžiť nielen športovým klubom so zameraním
na plávanie, ale aj ostatným športovým organizáciám a športujúcej verejnosti
- zlepšiť podmienky pre športových odborníkov a odstrániť slabú motivácia kvalifikovaných
športových odborníkov, najmä licencovaných trénerov s kvalifikáciou
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4.1.9. Základné pojmy
Šport - všetky formy telesných aktivít, ktoré prostredníctvom príležitostnej alebo organizovanej účasti vedú
k preukazovaniu alebo zvyšovaniu telesnej zdatnosti a duševnej pohody, formujú sociálne väzby alebo
umožňujú dosahovať výsledky v súťažiach na všetkých úrovniach.
Šport pre všetkých – záujmové organizované a neorganizované formy telesných cvičení a druhov športu
určených všetkým skupinám obyvateľov s cieľom ich telesného a duševného rozvoja, zlepšovania zdravia,
tvorby optimálneho životného štýlu, uspokojovania osobných záujmov a potrieb.
Športová činnosť - športovou činnosťou vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj
športu.
Šport na školách, športová činnosť študentov vysokých škôl - záujmové súťažné a nesúťažné
organizované aktivity v školách (základných školách, stredných školách, vysokých školách, resp.
vysokoškolských športových kluboch), nejedná sa o povinnú telesnú a športovú výchovu v rámci
vzdelávacieho programu.
Elitný šport – športové činnosti vymedzené pravidlami, osvojené v tréningovom procese, uskutočňované
na vrcholných medzinárodných súťažiach a podujatiach, s ambíciou dosahovať maximálny športový výkon.
Športové kluby a telovýchovné jednoty - právnické osoby, spravidla občianske združenia, založené
v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, za účelom zabezpečovania a realizácie športu
a pohybových aktivít občanov. Sú základnou štruktúrou športových zväzov.
Športové zväzy - dobrovoľné občianske združenia fyzických a právnických osôb, založené v súlade
so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Športové zväzy riadia a organizujú činnosť v príslušnom
športe na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), zastupujú záujmy svojich členov, zodpovedajú za štátnu
športovú reprezentáciu, za prípravu športovo-talentovanej mládeže a rozvoj daného športu na území SR.
Športové podujatia a súťaže - jednotlivé športové súťaže, preteky, zápasy, hry športového charakteru, ktoré
sa riadia športovými pravidlami spravidla medzinárodnej federácie v danom športe.
Športové hnutie - mimovládne športové organizácie - strešné športové organizácie, športové zväzy,
športové asociácie, športové kluby, telovýchovné jednoty a fyzické osoby, ktoré sa zaoberajú športovou
činnosťou alebo pohybovými aktivitami na všetkých úrovniach.
Športová infraštruktúra - všetky športové zariadenia, nachádzajúce sa v danom územnom celku.
Šport ľudí so zdravotným znevýhodnením – záujmové organizované a neorganizované formy telesných
cvičení a druhov športu vo voľnom čase všetkých vekových skupín obyvateľstva so zdravotným
znevýhodnením.
Dobrovoľník / dobrovoľníctvo v športe - dobrovoľníctvo v športe je vedomá, slobodne zvolená činnosť osôb
podieľajúcich sa na činnosti športovej organizácie (napr. cvičiteľ, inštruktor, asistent, rozhodca, funkcionár)
vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu v prospech druhých.
Športovo talentovaná mládež - deti a mládež, ktorá sa aktívne venuje najmä organizovanej športovej
činnosti. V SR je sústredená do útvarov talentovanej mládeže (ďalej len „ÚTM“), je jej venovaná zvýšená
starostlivosť štátu formou finančnej podpory. Za výber, výchovu a zabezpečovanie športovej prípravy je
zodpovedný športový zväz v súčinnosti so športovými školami a športovými triedami.
Športová mládež - športovci do 23 rokov veku; ak ide o športovca zúčastneného v súťaži, do skončenia
súťažného obdobia, v ktorom dovŕšil 23 rokov veku.
Aktívny športovec - aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej
na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii;
za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých.
Športová infraštruktúra - športovou infraštruktúrou štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa
a iné kryté alebo otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu.
Akčný plán – strednodobý plán rozpracovaných úloh a aktivít na obdobie olympijského cyklu (4 roky), ktorý
spracovávajú zainteresované subjekty v oblasti športu – športové zväzy a asociácie, obce, samosprávne kraje
a príslušné štátne orgány.
Zákon o športe - Zákon č. 440/2015 Z. z. - Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento
zákon upravuje šport, osoby v športe, právne vzťahy pri športovej činnosti, pôsobnosť orgánov verejnej moci
a orgánov verejnej správy v oblasti športu a opatrenia proti negatívnym javom v športe.
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Príloha 4.2 Spracovanie Koncepcie, priebeh prác a pripomienkové
konanie
4.2.1. Priebeh prác
Mesto Piešťany ako zadávateľ Koncepcie rozvoja športu, športových zariadení a podpory športových
činností (ďalej len „Koncepcia“) sa rozhodlo, že prípravu materiálu zabezpečí zamestnancami mesta
v spolupráci s oslovenými externistami. Koordináciu prípravy prevzala na seba prednostka MsÚ, ktorá
vytvorila pri MsÚ tím zložený zo zamestnancov Mestského úradu Piešťany a externých
spolupracovníkov.
Na začiatku prác bola identifikovaná potreba prípravy koncepcie a vypracovaný harmonogram prác
tak, aby bolo možné koncepciu predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva ešte v roku 2020.
Situácia súvisiaca s pandémiou COVID 19 spôsobila, že koncepciu nebolo možné v roku 2020
prerokovať so zástupcami športu, verejnosťou a poslancami a preto sa jej prerokovanie presunulo
na rok 2021.
V rámci prípravných prác boli vykonané: zber dát, územná, rámcová analýza existujúcich športových
zariadení, areálov, plôch na športovanie, zhodnotenie zmluvných vzťahov pri prenájmoch mestských
zariadení a areálov, zhromaždenie všeobecne platných právnych predpisov - celoštátnej a mestskej
legislatívy (zákony, VZN, PHSR, a pod.), podnety od aktérov športu (napr. štúdia mestskej plavárne
zabezpečená OZ Bazén, materiály a podklady spracované Asociáciou športových klubov Piešťany,
zámer výstavby hádzanárskej haly, zámer využitia pozemku vo vlastníctve paraolympionikov, zámer
výstavby bežeckej dráhy na ZŠ Brezová, projekt Revitalizácia atletickej dráhy na ZŠ Mojmírova,
prezentácia PFK Piešťany a pod.).
Ďalším krokom bolo získať čo najviac informácií o kluboch, spolkoch, združeniach, ktoré sa venujú
športu, bilancia ich požiadaviek a predstáv o využívaní športovej infraštruktúry. V máji 2020 bol
športovým organizáciám, ktoré mal Mestský úrad Piešťany v registri, rozoslaný dotazník. Výstupy
z dotazníkov boli využité v návrhu koncepcie. V mesiaci máj 2020 sa vykonalo zisťovanie názorov
obyvateľov v oblasti športu formou dotazníka o športových zvyklostiach, o názore na mládežnícky
šport a šport pre všetkých, o tom čomu sa venujú, ako často športujú, čo ich motivuje, aký šport
preferujú, ale aj čo robia tí, ktorí pravidelne nešportujú, alebo ako vidia podporu mesta a možnosti
športovania. Prieskumu sa zúčastnilo 767 respondentov a výsledky sú uvedené v prílohe koncepcie.
V mesiaci august 2020 sa uskutočnil brainstorming formou stretnutia 4 fokusových skupín: seniori,
zdravotne postihnutí, mládež a pedagógovia telesnej výchovy z piešťanských škôl, s cieľom
zhodnotenia súčasného stavu, definovania problémov a odporúčaní pre riešenie športovej
infraštruktúry a podpory športu.
V septembri 2020 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie (panel expertov) s predstaviteľmi piešťanských
športových klubov a združení s cieľom doplnenia informácií nájdenia prieniku očakávaní a potrieb
športových klubov s možnosťami Mesta Piešťany.
Na základe analytických prác bola vypracovaná SWOT analýza, analýza PESTLE, návrh Koncepcie
rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste Piešťany, ktorá obsahuje
tri strategické ciele a v rámci nich priority mesta a opatrenia.
V rámci pripomienkového konania bola Koncepcia predstavená poslancom Mestského
zastupiteľstva, predstaviteľom športových klubov pôsobiacich v meste Piešťany i verejnosti. Zo strany
športových klubov boli vznesené zásadné pripomienky ku spôsobu financovania športu v meste,
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prenájmu a údržby športovej infraštruktúry v majetku mesta, prioritizácie investícií do športu,
prenájmu telocviční na školách, plaveckým výcvikom, podpore klubov s väčšinovou členskou
základňou s trvalým pobytom v meste Piešťany, úlohám mesta pri rozvoji športu, analytickej časti
Koncepcie, a iným témam.
Zástupcovia mestského úradu, predstavitelia piešťanských športových klubov a združení, ako aj
niektorí poslanci mestského zastupiteľstva sa pravidelne zúčastňovali diskusií s cieľom doplnenia
informácií za účelom nájdenia prieniku očakávaní a požiadaviek športových klubov s možnosťami
Mesta Piešťany. Kompromisné riešenia sú zapracované vo výslednom návrhu Koncepcie.

4.2.2. Hlavné dôvody spracovania koncepcie
Priemerná dĺžka života sa za ostatné desaťročia výrazne zvýšila. Na mieste je však otázka, či
adekvátne rastie aj dĺžka plnohodnotného života, t.j. života bez zdravotných obmedzení. Viaceré
z diagnóz (vysoký tlak, bolesti chrbta, diabetes, chronické ochorenia srdca, a pod.) majú súvislosť
práve s nízkym telesným pohybom a napríklad viac ako 60% mužov a 50% žien má nadváhu.
Situácia na Slovensku i v meste Piešťany sa nevymyká týmto všeobecne platným zisteniam.
V hodnotení Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), tzv. indexom zdravia, sa Slovensko
umiestnilo v roku 2017 na 46. mieste zo 163 hodnotených štátov. Pred nami skončili z krajín V4 Poľsko a Česká republika.
Dôsledky spôsobené nedostatkom pohybu majú aj ekonomické dôsledky na verejné výdavky. Podľa
expertných odhadov sa zvyšujú výdavky na zdravotníctvo o cca 40 %. Vo všeobecnosti je pritom
preukázané, že najmenej zaťažujú verejné rozpočty prostriedky vynaložené na prevenciu, teda aj
na podporu športu.
Preto je nevyhnutné podporou a motiváciou zvýšiť množstvo/podiel telesnej aktivity obyvateľov
nielen na Slovensku, ale aj v meste Piešťany, nakoľko rastúce výdavky na následné riešenie dôsledkov
nízkej telesnej aktivity výrazne znižujú disponibilné výdavky na iné služby pre občanov.
Šport sa v súčasnosti stal osobitným sociálnym fenoménom plniacim viaceré úlohy. Šport ako
prostriedok rozvoja osobnosti plní výchovnú, vzdelávaciu a sociálnu úlohu, športové aktivity
vykonávané primeraným spôsobom upevňujú zdravie, šport zvyšuje národné povedomie
a vlastenectvo, je kultivovaným prostriedkov trávenia voľného času a nezanedbateľná je aj komerčná
úloha športu. Osobitnú dôležitosť má šport pre vypestovanie zdravého životného štýlu u detí
a mládeže4.

Koncepcia umožní systematickú podporu športu
Potrebu vypracovať koncepciu športu ukladá obciam zákon o športe. Podľa konštatovania kontroly
vykonanej Najvyšším kontrolným úradom aj v meste Piešťany (2019): „z dôvodu chýbajúcej stratégie
a cieľov v oblasti športu mestá nevytvorili základné predpoklady pre efektívny a systematický rozvoj
športu. V zmysle zákona o športe sa pôsobnosti obcí týkajú aj vytvárania podmienok na vykonávanie
športu pre všetkých so zameraním na mládež a športu zdravotne postihnutých“.
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany schválilo v strategických materiáloch a v Programe
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta potrebu vypracovania koncepcie športu. Preto Mesto
v spolupráci s externými spolupracovníkmi pripravilo návrh Koncepcie rozvoja športu, ktorá definuje
4 Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020, https://www.minedu.sk/9027-sk/koncepcia-statnejpolitiky-v-oblasti-sportu-slovensky-sport-2020/
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pravidlá, rozvoj, časový plán modernizácie a výstavby novej infraštruktúry a formy podporu športu
v meste, ako aj stratégiu modernizácie, výstavby infraštruktúry a podpory športu.

Podpora športu pre všetkých a športovej prípravy mládeže
Po roku 1989 prišlo k negatívnym zmenám pri podpore športovej prípravy mládeže, k znižovaniu
hodín telesnej výchovy v školách, poklesu záujmu detí a mládeže o šport a pohybové aktivity. Zanikli
viaceré športoviská, športové súťaže na lokálnej úrovni pre širšiu skupiny obyvateľov a pozornosť sa
venovala najmä vrcholovému športu a športom, o ktoré prejavil záujem súkromný sektor, vzhľadom
na ekonomické výhody podpory, ale aj preto, že verejný sektor v tejto oblasti zlyhal.
Z porovnania s inými štátmi v Európe v štátoch strednej Európy (podľa analýzy KPMG5)
a na Slovensku pretrváva:
- nízka úroveň verejného financovania športu,
- domácnosti málo priamo prispievajú na financovanie športu (až na jednotlivcov vo vybraných
druhoch športu),
- existuje pomerne nízka úroveň zapojenia dobrovoľníkov (napr. v ČR je násobne vyššia),
- finančné zdroje smerujú predovšetkým do vrcholového športu a športovým federáciám.

Mesto Piešťany považuje podporu zdravia obyvateľov a kvalitu života za dôležitú súčasť
mestského plánovania a rozhodovania.
Medzi priority pri plánovaní mesta, jeho štvrtí, okrem efektívneho využívania potenciálu, by mali
patriť: zdravé a bezpečné bývanie, dobré pracovné podmienky a dostupné voľno-časové aktivity.
Mesto by malo vytvárať podmienky pre pritiahnutie občanov k zdravému životu, spolupracovať
s podnikateľskou sférou a s mimovládnymi organizáciami na ponuke produktov a služieb
podporujúcich zdravie a realizovať programy na podporu zdravia.

Hospodársky prínos športu a športových podujatí
Význam športu v posledných rokoch kontinuálne narastal a to nielen z hľadiska zdravotného, ale aj
z hľadiska hospodárstva vo vzťahu k odvetviam dodávajúcim zariadenia, odev, doplnkové výrobky,
ale aj športového turizmu, využívania športových zariadení verejnosťou, rastom priaznivcov športu,
ktorí sa aktívne športom zaoberajú, alebo sú jeho priaznivci, diváci, pomocníci, šport a športové
podujatia im poskytujú prácu. Okrem toho má šport nepriame prínosy v spomínanom zdravotníctve
(znižovanie výdavkov na zdravie obyvateľov). Pri posudzovaní prínosov jednotlivých druhov športu
neplatí, že čím viac podujatí tým vyšší podiel. Napríklad, zo zahraničných štúdií vyplýva, že prínos
jednotlivých druhov športu pre ekonomiku voči počtu podujatí je menší v prípade futbalu, hádzanej,
volejbalu, naopak vyšší v prípade hokeja, atletiky. Je tiež pravdou, že mnohé športové podujatia nie
sú schopné dosahovať výnosy a majú problém pokryť náklady. Vtedy je potrebná podpora zo strany
verejného sektora, resp. výnosy z iných aktivít. Preto je napríklad dôležité kombinovať športové
aktivity s komerčnými / ziskovými aktivitami, ktoré umožňujú pokrývať náklady prevádzky a podujatí
(polyfunkčné areály, zariadenia). Je potrebné zdôrazniť že počas životnosti objektov tvoria
prevádzkové náklady 80-90% všetkých nákladov na infraštruktúru.

Piešťany boli a sú centrom športu
V histórii Piešťan hral šport vždy veľký význam. Stačí nazrieť do kroniky mesta. A to nielen
vrcholový (plávanie, vodné pólo, tenis, kanoistika, jachting, veslovanie, ale aj futbal, hádzaná,
v poslednom období hokej, basketbal a iné), ale aj školský (plavecká trieda, turnaje základných škôl
5 KPMG Koncepcia financovania športu v Slovenskej republike (2017), https://www.olympic.sk/sites/default/files/202101/KPMG-koncepcia-financovania-sportu-SR-2018.pdf
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v rôznych druhoch športu) a amatérsky (mestské ligy: futbal, tenis, stolný tenis, a iné). V priebehu
roka sa na území mesta konalo viacero športových podujatí regionálneho, národného alebo
medzinárodného významu. Šport bol v kúpeľnom meste súčasťou spoločenského života.
Športový turizmus, popri kúpeľnom a kultúrnom, bol jedným z pilierov cestovného ruchu a mal pre
mesto aj hospodársky prínos. Nezanedbateľnou výhodou Piešťan bola a je poloha mesta a jeho
priamy kontakt s prírodnými plochami (voda, lesy,...). Možnosti pohybu na plochách, ktoré neslúžia
primárne športu sú obrovské (napr. parky, povodie Dubovej, Váhu, vodná nádrž Sĺňava, Červená veža,
a pod.). Do roku 1989 sa počet obyvateľov denne zvyšoval na takmer dvojnásobok (60 000) najmä
v letných mesiacoch, keď prekvital športový turizmus pri Váhu, okolo jazera Sĺňava a z neho
profitovali aj maloobchodné, ubytovacie a gastronomické zariadenia. Výnosy zo športového turizmu
by teda mali prispieť pre podporu športu v meste, na modernizáciu a prevádzku športovej
infraštruktúry, alebo podporu činnosti.
Šport, v jeho výkonnostnej forme, zabezpečujú športové kluby, ktoré sú prevažne samostatné
právne subjekty. V meste aktívne funguje cca 59 právnických osôb v športe, ktoré sú zaregistrované
v Registri právnických osôb v športe6 ku dňu 31. 1. 2022. Ďalšími subjektmi, ktoré rozvíjajú športovú
činnosti pre svojich členov, ale aj verejnosť, vo všetkých formách telesných aktivít, ktoré
prostredníctvom príležitostnej účasti alebo organizovanej účasti vedú k preukazovaniu alebo
zvyšovaniu telesnej zdatnosti a duševnej pohody, formujú sociálne väzby alebo umožňujú dosahovať
výsledky v súťažiach na všetkých úrovniach, sú:
- občianske združenia, ktoré nie sú viazané na mesto Piešťany (priestory, technické vybavenie a i.)
a rozvíjajú svoju činnosť aj mimo mesta Piešťany,
- školy, ktoré zabezpečujú primerané športové aktivity v rámci vyučovacieho procesu a mimo neho
v záujmových krúžkoch alebo organizujú športové podujatia, prípadne sa žiaci zúčastňujú
na podujatiach organizovaných pre školské zariadenia v rámci mesta Piešťany,
- centrum voľného času,
- záujmové skupiny, ktoré organizujú príležitostné športové aktivity.
Od roku 2018 viac ako dvadsať športových klubov kúpeľného mesta (vrátane tých najpočetnejších) sa
spojilo a začalo spolupracovať v rámci novovzniknutej Asociácie športových klubov Piešťany o.z.
(ďalej ako „Asociácia“). Asociácia pomáha klubom v poskytovaní pridanej hodnoty formou plánovania
a organizovania seminárov pre trénerov, pre rodičov, pre športovcov, ktoré prinášajú odlišný pohľad
na svet športu. Trénerom pomáha lepšie viesť športovcov, rodičom dáva návod ako efektívne
podporovať svoje deti.. Ich primárnym cieľom je zlepšenie podmienok pre mládežnícky šport v meste.
Asociácia sa aktívne zapája do diskusií ohľadne strategických materiálov v Meste, ponúka samospráve
svoje praktické skúsenosti ohľadne práce s mládežou v športe. Podnetom pre vytvorenie iniciatívy
klubov bola, ako uvádzajú členovia prípravnej komisie, „hrubá nespokojnosť s podporou športu
v meste a podmienkami, ktoré vytvára mesto pre športujúcu mládež.“ Podľa vyjadrenia asociácie chcú
viesť športové kluby na túto tému s mestom konštruktívny dialóg, spoluprácu na vecných návrhoch,
ako aj návrhoch systémových zmien.
Podpora športu zo strany mesta sa uskutočňuje nefinančnou (poskytovanie infraštruktúry)
a finančnou (prevádzkové náklady, dotačná schéma) formou. Ostatné finančné prostriedky potrebné
pre zabezpečenie činnosti a prevádzky klubov pochádzajú z členských príspevkov, športových zväzov,
súkromného sektora, asignácie dane fyzických a právnických osôb a iných zdrojov.

6 Register právnických osôb v športe, https://sport.iedu.sk/Company/List?City=Pie%C5%A1%C5%A5any&PageSize=10&Page=1
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Výsledky analýz a verejnej diskusie
Z posúdenia existujúcej infraštruktúry vyplynuli ďalšie dôvody na potrebu spracovania koncepcie
športu:
- zlepšiť strategické riadenie,
- nájsť vhodnejší spôsob správy športovej infraštruktúry jednotlivými klubmi, na úkor podpory
činnosti,
- posúdiť vytvorenie strešnej organizácie pre prevádzku zariadení, areálov v majetku mesta,
- prepojiť šport s cestovným ruchom,
- jasne stanoviť podiel financií z mestského rozpočtu,
- podporiť športujúcej mládeže,
- ústup z predných pozícií v niektorých športoch,
- schopnosť klubov získať finančné prostriedky z iných ako mestských zdrojov,
- propagácia využívania prírodných daností a predpoklady pre šport v prírode,
- nevyužité športové plochy,
- potreba modernizácie zastaralej športovej infraštruktúry,
- potreba modernizácie zastaraného technického vybavenia niektorých športovísk,
- nízka návratnosť investícií a vysoké náklady na prevádzku športovej infraštruktúry,
- chýbajúci plavecký bazén,
- slabá motivácia kvalifikovaných trénerov.

4.2.3. Úloha mesta v oblasti športu
Úlohou mesta je utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života
Pre zdravie obyvateľov a podporu ich zdravia je rozhodujúca komunálna úroveň. To je životný priestor
pre obyvateľov a priestor spolunažívania. Trvalo udržateľný rozvoj mesta a mestské plánovanie je
súčasťou primárnej prevencie a dôležitým príspevkom k zdraviu obyvateľstva. Podpora športu,
telovýchovy, sprístupnenie infraštruktúry, zariadení, aj napríklad rozvoj peších trás pre chodcov,
cyklotrás, sú nevyhnutné pre telesnú aktivitu, pre podporu zdravia.
Medzi prínosy podpory športu pre mesto je možné zaradiť:
- vyššia kvalita obytného prostredia pre obyvateľov,
- sociálnejšie mesto,
- vyššia atraktivita pre návštevníkov,
- menej znečistené ovzdušie, menej hluku, lepší prístup k zeleným plochám,
- lepšie podmienky pre aktívne starnutie,
- vyššia produktivita obyvateľstva, zamestnancov,
- atraktívna a široká ponuka pre všetkých v oblasti výberu športu,
- ale aj úspory na zdravotníckej a sociálnej opatere, vo vnútromestskej doprave a preprave a pod.

Úlohy mesta sú definované zákonmi
V súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 4,
je úlohou obce podľa písm.
- a) vykonávať úkony s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce
a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
- d) usmerňovať ekonomickú činnosť v obci,
- e) utvárať účinný systém kontroly,
- h) utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov, chrániť životné
prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti na vzdelávanie,
kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
- j) obstarávať ... koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života,
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-

k) vykonávať vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb
obyvateľov obce a rozvoja obce,
l) zakladať, zriaďovať, zrušovať, kontrolovať svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné
právnické osoby a zariadenia,
n) zabezpečovať verejný poriadok v obci.

V súlade so Zákonom č. 148/2020 Z.z o športe (Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z.
o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), podľa § 64, obec
pri výkone samosprávy
- vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce,
- podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej
infraštruktúry v obci v spolupráci so športovými organizáciami,
- zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je zriaďovateľom
a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe obce na šport pre všetkých, so zameraním
na mládež najviac za náklady s tým spojené,
- môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko na vykonávanie
športu pre všetkých so zameraním na mládež, pod vedením športového odborníka,
- podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých,
- podieľa sa na vytváraní podmienok pre vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne
postihnutých,
- oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v obci.

Povinnosť podporovať šport zo strany mesta
Rozlíšenie povinných a nepovinných úloh územnej samosprávy je dôležité pri diskusii o dostatku,
resp. nedostatku zdrojov mesta na plnenie úloh. Jedná sa najmä o zdroje, ktoré mesto získa
z finančného vyrovnávania (prerozdeľovanie dane z príjmu fyzických osôb).
Úlohou štátu je:
- garantovať kvalitný výkon a dostupnosť zákonom povinných úloh, definovaných zákonom,
dostatkom finančných zdrojov, preto je potrebné spresniť záujmy štátu a zaviesť pravidlá, na čo
je možné využívať zdroje z prerozdeľovania,
- vytvoriť legislatívne podmienky preto, aby mohli orgány miestnej samosprávy plniť nepovinné
úlohy, teda úlohy, na ktorých sa občania a obce zhodnú, že ich chcú zabezpečiť spoločne v obci,
alebo v súčinnosti s inými obcami (napr. pomocou miestnych daní a poplatkov, darmi,
spoluprácou zo súkromným sektorom, možnosťou získať úver, hospodárením s majetkom, a iné).
Základným východiskom pre diskusiu o povinnosti podporovať šport sú ustanovenia Ústavy SR:
Čl.2, ods.2 a 3
(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý
ustanoví zákon
(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon
neukladá
Čl.67, ods. 2 a 3:
(2) Povinnosť a obmedzenia popri výkone územnej samosprávy možno obcí a vyššiemu územnému
celku ukladať zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy podľa č.7, ods.5
(3) Štát môže zasahovať do činnosti obce a vyššieho územného celku len spôsobom ustanoveným
zákonom
Čl.71, ods.1:
Na obec a vyšší územný celok možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy.
Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát.
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V súčasnosti určuje základný okruh obecných úloh § 4 ods.3 zákona o obecnom zriadení. Nejde
o konečný výpočet (zákon uvádza „najmä“), pretože obci, ako právnickej osobe, nie je možné
zabrániť, v súlade s ústavou, aby vykonávala aj ďalšie veci, ktoré žiadny zákon neupravuje. Je však
potrebné zdôrazniť, že výkon takejto úlohy nie je povinný, ale ak sa obec rozhodne, že ju vykonávať
bude, jej plnenie sa už povinnosťou stáva, pretože nakladanie s verejnými financiami, majetkom,
procesný spôsob rozhodovania je už povinnosťou obce.
Inými slovami. Niektoré úlohy podľa § 4 je potrebné považovať za povinné, ak má byť riadne
vykonávaná správa obce (napr. hospodárenie s majetkom, rozpočet, daňové právomoci), iné sú
podmienené napr. dostatkom zdrojov a ak ich obec nemá (o svojich financiách a nakladaní s nimi
rozhoduje sama) nemožno ju postihovať za to, že napr. nestavia nové komunikácie, resp. že sa nestará
o ich údržbu. To isté sa vzťahuje napr. na športové zariadenia, areály. Jedná sa najmä o realizáciu
nových zariadení, teda nie o tie, ktoré už má, ktoré si ponechala po presune právomoci,
zodpovednosti, majetku a musí sa o ne starať. To však neznamená, že sa ich nemôže zákonným
spôsobom zbaviť, prenajať alebo, že nemôže požadovať od užívateľov ich financovanie, alebo podiel
na financovaní (dane, poplatky,.....).
Na základe uvedeného:
- povinnosťou mesta Piešťany je efektívne hospodárenie so športovými zariadeniami, areálmi,
ktoré má v majetku mesta,
- výstavba nových zariadení a areálov, ako aj podpora činnosti nepatrí do povinných úloh, je to
dobrovoľná úloha, o ktorej zabezpečovaní rozhodujú občania mesta a nimi volení predstavitelia.
Samospráva vníma potrebu výraznejšej podpory športu, ktorá vychádza z požiadaviek športových
klubov a širokej verejnosti, avšak zabezpečenie zvýšenej podpory je vždy závislé od aktuálnej
finančnej situácie.

4.2.4 Vyhodnotenie pripomienkového konania
Návrh Koncepcie rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti bol v máji 2021
predstavený poslancom Mestského zastupiteľstva a zástupcom športových klubov v Piešťanoch.
Následne im bol materiál zaslaný na pripomienkovanie. V rámci tohto pripomienkového konania bolo
vznesených 112 pripomienok od 7 športových subjektov a zástupcov športových klubov
a 3 pripomienky od p. poslanca Mestského zastupiteľstva. Väčšina pripomienok vznesených zo strany
športových klubov bola prezentovaná ako zásadné pripomienky a týkali sa spôsobu financovania
športu v meste, prenájmu a údržby športovej infraštruktúry v majetku mesta, prioritizácie investícií
do športu, prenájmu telocviční na školách, plaveckým výcvikom, podpore klubov s väčšinovou
členskou základňou s trvalým pobytom v meste Piešťany, úlohám mesta pri rozvoji športu, analytickej
časti Koncepcie, a iným témam. Pripomienky sa týkali i dĺžky a štruktúry dokumentu, vnímania
nedostatočného procesu participácie a zapojenia zástupcov športových klubov do tvorby dokumenty.
Spracovatelia Koncepcie niektoré pripomienky akceptovali a zapracovali do dokumentu. Avšak
niektoré témy bolo potrebné prediskutovať na osobných stretnutiach, ktorých cieľom bolo doplniť
informácie a vysvetliť postoje za účelom nájdenia prieniku očakávaní a požiadaviek športových
klubov s možnosťami Mesta Piešťany. Stretnutí sa zúčastňovali zástupcovia mestského úradu,
predstavitelia piešťanských športových klubov a združení, ako aj niektorí poslanci mestského
zastupiteľstva.
Samospráva vníma potrebu výraznejšej finančnej podpory športu, ktorá vychádza z požiadaviek
športových klubov a širokej verejnosti. Táto potreba je vyjadrená vo viacerých oblastiach. Medzi
zásadné patrí vytvorenie vhodných podmienok pre výkon športovej činnosti v rámci športovej
infraštruktúry, teda vyhovujúce športoviská (bezpečnosť, kapacita, dostupnosť a iné). Ďalej je to
61/80

Koncepcia rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste Piešťany
Príloha 4.2. Spracovanie Koncepcie

finančná podpora pre športové kluby na ich činnosť a v neposlednom rade spolupráca v rámci edukácie
vplyvu športu na zdravie obyvateľov. Všetkým zúčastnením je zrejmé, že zabezpečenie zvýšenej
podpory je vždy závislé od aktuálnej finančnej situácie mesta a od schválenia rozpočtu mestským
zastupiteľstvom.
V prípade investičných zámerov pre výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu areálov a športovísk
Odbor stratégie a rozvoja mesta pravidelne sleduje a analyzuje dostupné možnosti spolufinancovania
investície prostredníctvom prostriedkov z Európskych alebo štátnych fondov. V rámci tejto oblasti
bola v rámci analýzy a definovaných potrieb identifikovaná potreba prípravy projektových
dokumentácií na rekonštrukcie, modernizácia a výstavbu športovísk, ktoré sú základnou požiadavkou
na zapojenie sa do rôznych foriem podporných mechanizmov ako sú napr. štrukturálne fondy, plán
obnovy, fond na podporu športu a iné. V tejto súvislosti je tiež potrebné zdôrazniť, že prioritami mesta
okrem športu sú aj ďalšie oblasti rozvoja – sociálna, kultúrna, školská a environmentálna.
Koncepcia bola v máji 2022 predstavená i verejnosti. Občania mali následne možnosť vzniesť písomné
pripomienky k predstavenému materiálu. Vznesená bola jedna pripomienka, ktorá však nebola
akceptovaná.
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Príloha 4.3 Návrh odporúčaných podmienok nájmu športovej
infraštruktúry
V zmysle platných Zásad o hospodárení s majetkom mesta a platnou legislatívou o hospodárení obcí
a štátnej pomoci odporúčame pri tvorbe nových zmluvných vzťahov zahrnúť tieto body do tvorby
novej zmluvy.

Návrh podmienok nájmu športovej infraštruktúry
Predmet nájmu
Prenajímateľ prenajíma nájomcovi Predmet nájmu za účelom jeho užívania pre potreby dlhodobého
rozvoja športu v meste Piešťany ako neziskovej činnosti. Popri tejto hlavnej činnosti (organizovanie
tréningového procesu v klube, organizovanie lokálnych, celorepublikových, aj medzinárodných
podujatí, poskytovanie priestorov pre verejnosť za cenovo prijateľných podmienok), je nájomca
oprávnený za účelom získania finančných prostriedkov na rozvoj športu na predmete nájmu
a zabezpečenie prevádzky predmetu nájmu vykonávať doplnkové služby pre návštevníkov
športoviska (prevádzkovanie a poskytovanie bufetových a reštauračných služieb vo vlastnom mene
a na vlastný účet).
Doba nájmu
Doba nájmu bude dohodnutá na dobu neurčitú.
Výška nájomného
Symbolická v sume 1,- Euro za každý, aj len začatý kalendárny rok.
Podmienky užívania, práva a povinnosti zmluvných strán
1. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu na základe písomného protokolu len spôsobom,
za podmienok a na účel dohodnutý v Zmluve, a to všetko v súlade s príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi upravujúcimi dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán.
Nájomca je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu alebo umožniť inú formu
užívania predmetu nájmu tretej osobe, iba s vopred udeleným písomným súhlasom mestského
zastupiteľstva, v opačnom prípade má prenajímateľ právo odstúpiť od nájomnej zmluvy. Súhlas
prenajímateľa nie je potrebný v prípadoch krátkodobého užívania predmetu nájmu maximálne
do 10 dní (240 h) v kalendárnom mesiaci s tým istým užívateľom.
2. Nájomca je povinný na predmete nájmu vykonávať činnosti spojené s rozvojom športu,
zabezpečovať rozvoj pretekárskeho športu, vytvárať podmienky pre rozvoj rekreačného športu
vo všetkých vekových skupinách. Nájomca je povinný počas školského roku v pracovných dňoch
v dopoludňajších hodinách v stanovenom rozsahu bezplatne poskytnúť športovisko pre školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti prenajímateľa.
3. Nájomca bude vykonávať bežnú údržbu a opravy predmetu nájmu a uhrádzať náklady s tým
spojené, pravidelné revízie všetkých elektrických a plynových zariadení a iných zariadení
vyžadujúcich revízie, nachádzajúcich sa na predmete nájmu a odstraňovať nedostatky
pri revíziách bez požadovania finančnej spoluúčasti prenajímateľa. Nájomca bude každú údržbu
a opravu evidovať v „Knihe údržby a opráv“ v ktorej uvedie dátum, rozsah a uhradenú cenu
doloženú dokladom o vykonaní úhrady nájomcom. Kniha údržby a opravy bude prenajímateľom
kontrolovaná každoročne k 20.12. príslušného roka.
4. Nájomca bude na vlastné náklady vykonávať odborné prehliadky potrebné na prevádzku
Predmetu nájmu.
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5. V prípade, že nájomca nebude na vlastné náklady vykonávať bežnú údržbu, opravy a odborné
prehliadky potrebné na prevádzkovanie Predmetu nájmu, vznikne mu povinnosť uhradiť
prenajímateľovi v plnej výške skutočne preukázateľne vynaložené náklady súvisiace s ich
vykonaním do 30 dní od splatnosti faktúry doručenej nájomcovi od prenajímateľa. V opačnom
prípade má prenajímateľ právo od Zmluvy odstúpiť.
6. Nájomca poskytne (alebo požiada dodávateľa energie) elektronickú dátovú sadu fakturačných
údajov vo formáte CSV po každom zúčtovacom období emailom na adresu
energetika@piestany.sk.
a. Údaje pre spotrebu elektrickej energie: Subjekt, IČO, EIC kód, Adresa, PSČ, Mesto,
Typ merania, Sadzba, RK (kW), MRK (kW), Istič MRK (A), RK (A), Tarifikácia, Počet fáz,
Obdobie od, Obdobie do, Spotreba (kWh), Suma s DPH.
b. Údaje pre spotrebu zemného plynu: Subjekt, IČO, POD kód, Adresa, PSČ, Mesto,
Typ merania, Sadzba, Tarifikácia, Obdobie od, Obdobie do, Spotreba (kWh), Suma s DPH.
c. Delimiter je ; (bodkočiarka).
d. Pri odberných miestach s mesačným vyúčtovaním dodávateľ zašle alebo nazdieľa dátovú
sadu do 15. nasledujúceho mesiaca, pri OM s ročným vyúčtovaním do 15. januára
nasledujúceho kalendárneho roka.
7. Nájomca nie je oprávnený vykonávať stavebné úpravy alebo iné zmeny na Predmete nájmu, ani
akékoľvek investície, alebo akékoľvek technické zhodnotenie (napr. modernizáciu,
rekonštrukciu, nadstavbu, prístavbu, vstavbu) bez predchádzajúceho schválenia mestským
zastupiteľstvom vo forme uzavretia dodatku k Zmluve. Nájomca je povinný ku každej žiadosti
o schválenie stavebnej úpravy alebo inej zmeny predložiť príslušnú dokumentáciu s rozpočtom,
pokiaľ pôjde o investíciu alebo technické zhodnotenie, ktoré si vyžaduje vypracovanie potrebnej
dokumentácie.
8. Po každej realizácii investície alebo technického zhodnotenia na predmete nájmu sa nájomca
zaväzuje predložiť prenajímateľovi zaradenie vybudovanej investície alebo technického
zhodnotenia, ako aj spôsob odpisovania z účtovníctva nájomcu, a to najneskôr do konca
účtovného obdobia v ktorom investície boli vybudované.
9. Nájomca sa zaväzuje, že po skončení nájmu uplynutím dohodnutej doby nájmu alebo dohodou
bezodplatne prevedie vytvorené investície alebo technické zhodnotenie predmetu nájmu
v zostatkovej hodnote darovacou zmluvou ako darca do vlastníctva prenajímateľa, a tento sa ich
ako obdarovaný zaväzuje prijať.
10. Nájomca sa zaväzuje, že v prípade, ak dôjde k predčasnému ukončeniu nájmu v dôsledku
porušenia zmluvy nájomcom, bezodplatne prevedie vytvorené investície alebo technické
zhodnotenie predmetu nájmu v zostatkovej hodnote darovacou zmluvou ako darca
do vlastníctva prenajímateľa, a tento sa ich ako obdarovaný zaväzuje prijať.
11. Nájomca sa zaväzuje, že v prípade, ak dôjde k predčasnému ukončeniu nájmu v dôsledku
porušenia zmluvy prenajímateľom, prevedie ako predávajúci vytvorené investície alebo
technické zhodnotenie predmetu nájmu prenajímateľovi v zostatkovej hodnote kúpnou zmluvou
do vlastníctva prenajímateľa, a tento sa ich ako kupujúci zaväzuje kúpiť.
12. Nájomca zodpovedá za zabezpečenie úloh bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
pre zamestnancov a osôb zdržujúcich sa v Predmete nájmu v zmysle platných právnych
predpisov. Nájomca taktiež v zmysle platných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi
a o požiarnej prevencii zodpovedá za ochranu pred požiarmi Predmetu nájmu, zabezpečujúc
plnenie povinností na zaistenie ochrany pred požiarmi.
13. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po uzatvorení Zmluvy (najneskôr do 30 dní od jej
uzatvorenia), prihlásiť v plnom rozsahu k odberu plnení spojených s užívaním Predmetu nájmu
u príslušných dodávateľov (voda, elektrina, plyn a iné). Nájomca sa zaväzuje zriadiť podružné
merače na zistenie stavu odberu vody, elektriny a plynu pre priestory využívané na podnikateľskú
činnosť.
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14. Nájomca je povinný si zabezpečiť na vlastné náklady likvidáciu a odvoz odpadu a zmluvne
si zabezpečiť prenájom odpadových nádob a udržiavať poriadok a čistotu v okolí odpadových
nádob.
15. Všetky príjmy získané a výdavky použité v súvislosti s činnosťou uvedenou v zmluve je nájomca
povinný preukázateľne použiť na rozvoj športu vykonávaného na Predmete nájmu, jeho potrieb
a prevádzkovania Predmetu nájmu. Tieto príjmy a výdavky je nájomca povinný riadne
zdokladovať z účtovníctva nájomcu a predložiť prenajímateľovi do 31.1. nasledujúceho
kalendárneho roka. V prípade porušenia tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený vypovedať
túto Zmluvu.
16. Nájomca sa zaväzuje poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú na Predmete nájmu.
17. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu písomne oboznámiť Prenajímateľa s každou
zmenou týkajúcou sa jeho identifikačných údajov, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá
prenajímateľovi nesplnením tejto povinnosti vznikla.
18. Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ nezodpovedá žiadnym spôsobom a v žiadnom
rozsahu za škody, ktoré vzniknú tretím osobám a na ich majetku v Predmete nájmu alebo ktoré
vzniknú na Predmete nájmu ako dôsledok vandalizmu tretích osôb.
19. Zmluvné strany sa dohodnú, že v prípade akéhokoľvek porušenia Zmluvy nájomcom
je prenajímateľ povinný na základe písomnej výzvy vyzvať nájomcu na dodržiavanie Zmluvy
a poskytnúť mu primeranú lehotu na vykonanie nápravy.
20. Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu užívania predmetu nájmu.
Skončenie nájmu a zánik Zmluvy
- uplynutím doby nájmu na ktorú sa nájom dojednal,
- písomnou dohodou zmluvných strán,
- písomným odstúpením v zmysle § 679 ods. 1 OZ a § 684 OZ a príslušných článkov zmluvy
pričom účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane,
- písomnou výpoveďou v prípade akéhokoľvek porušenia ustanovení Zmluvy, po predchádzajúcej
výzve na odstránenie porušenia, pričom výpovedná lehota je trojmesačná a začne plynúť od prvého
dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
Nájomné vzťahy pre majetok mesta, ktorý nie je v súčasnosti zrealizovaný (napr. mestská plaváreň,
multifunkčná hala, tréningová hokejová hala, a pod.), budú posudzované v súvislosti s legislatívou
a Zásadami hospodárenia s majetkom mesta, ktoré budú platiť v čase podpisu nájomnej zmluvy.
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Príloha 4.4 Potreby a požiadavky v oblasti športovej infraštruktúry
Z predbežného hodnotenia športových areálov, z dotazníkového prieskumu a z diskusií počas tvorby
Koncepcie vyplynuli rôzne potreby a požiadavky športovej verejnosti na modernizáciu
a rekonštrukciu jestvujúcej a výstavbu novej infraštruktúry. Táto potreba modernizácie
a rekonštrukcie jestvujúcej a výstavby novej športovej infraštruktúry bude vyhodnotená a následne
zadefinovaná v Katalógu investičných zámerov mesta (ďalej len Katalóg, bod 2.2.6). Obsah
Katalógu vzíde z potrieb definovaných v pasporte športovej infraštruktúry, z prieskumu verejnej
mienky (bod 1.3.5), z deklarovaných priorít volených zástupcov mesta, z diskusií s nájomcami
športovej infraštruktúry v majetku mesta, so zástupcami športových klubov, škôl a školských
zariadení, a športovej verejnosti.

4.4.1 Modernizácia športových areálov
Investičný dlh v modernizácii športových areálov v meste Piešťany je vysoký. Na modernizáciu
a rekonštrukciu športových zariadení vo vlastníctve mesta (štadióny, zariadenia, školské športové
zariadenia, ihriská) je potrebné vynaložiť viac ako 7 mil. eur. Výška týchto nákladov bola odhadovaná
podľa poznatkov a cien v rokoch 2020-2021. Odhad investičných nákladov vychádza z odborných
podkladov alebo z porovnateľných projektov od iných samospráv. Pred rozpracovaním investičného
zámeru bude treba odhad investičného dlhu aktualizovať. Až realizačná projektová dokumentácia
a verejné obstarávanie určia konečnú výšku investičných nákladov.
Tabuľka 4.4.1: Potreby a požiadavky na modernizáciu a rekonštrukciu športových areálov v majetku
mesta Piešťany
Areál
Futbalový
štadión
Kuzmányho ul.

Zimný štadión
Hlboká ul.

Tenisový areál
Ul. E.Belluša

Investície
atletická dráha 400 m
rekonštrukcia valu
kanalizačná a vodovodná prípojka
rekonštrukcia objektu športhotela
výstavba tréningového ihriska
výmena umelej trávy
rekonštrukcia chladenia ľadovej plochy
vonkajšie opláštenie zimného štadióna (podľa dodatku
č. 7 k zmluve s ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. mal zabezpečiť
nájomca)
prístavba kabín pre mládež s riešením vstupu na „B“
tribúnu (podľa dodatku č. 11 k zmluve s ŠHK 37
Piešťany, s.r.o., ktorý však nebol podpísaný, mal
zabezpečiť nájomca)
Výstavba novej prevádzkovej budovy na pozemku p. č.
5808
Revitalizácia 2 asfaltových dvorcov na moderné hardy a
prekrytie asfaltových (hardových) dvorcov nafukovacou
konštrukciou
Nafukovacia hala na jestvujúcich dvorcoch 2 a 3 počas
halovej sezóny (15.10-15.4.)
revitalizácia areálu a rekonštrukcia oplotenia
Revitalizácia antukových dvorcov
Výmena povrchu v starej hale
Zateplenie starej tenisovej haly súpisné č. 4821,
zníženie energetickej náročnosti budovy

Spolu

Odhad nákladov v eur
764 000,00
270 000,00
30 000,00
800 000,00
11 000,00
401 805,35
1 366 800,00
400 000,00

208 277,00

400 000,00
200 000,00

150 000,00
50 000,00
75 000,00
25 000,00
160 000,00
5 311 882,35

Zdroj: Mesto Piešťany, potreby vyplývajúce z hodnotenia športových areálov
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Mesto Piešťany v súčasnosti postupne modernizuje areál futbalového štadióna, vrátane atletickej
dráhy a tréningových futbalových ihrísk. Okrem areálu futbalového štadiónu je potrebné
modernizovať a rekonštruovať v dlhodobom časovom horizonte aj ďalšie objekty, resp. areály,
vo vlastníctve mesta, a to tenisový areál, zimný štadión, kolkáreň a areál vodných športov a vodného
motorizmu na Lodenici. Osobitnou kategóriou bude modernizácia športovej infraštruktúry v rámci
školských areálov, v odhadovanej výške cca 1,5 mil. eur.
Tabuľka 4.4.2: Potreby a požiadavky na modernizáciu a rekonštrukciu školských športových areálov
v majetku mesta Piešťany
Škola
M.R. Štefánika,
Vajanského
Holubyho

Mojmírova

Brezová

E.F. Scherera

ZUŠ Štúrova
Spolu

Investície
rekonštrukcia povrchu multifunkčného ihriska
rekonštrukcia asfaltového ihriska
rekonštrukcia doskočiska
oprava bočného obkladu v telocvični, výmena oplotenia
atletická tartanová dráha
rekonštrukcia multifunkčného ihriska
kompletná rekonštrukcia telocvične
rekonštrukcia vonkajšieho areálu, vrátane výstavby
tartanovej dráhy
rekonštrukcia multifunkčného ihriska
rekonštrukcia asfaltového ihriska
rozšírenie work out ihriska
výstavba atletickej tartanovej dráhy
rekonštrukcia veľkého asfaltového ihriska
rekonštrukcia basketbalového ihriska
rekonštrukcia 2 malých ihrísk
výstavba atletickej tartanovej dráhy
rekonštrukcia telocvične
rekonštrukcia multifunkčného ihriska
rekonštrukcia ihrísk
dostavba tanečných sál

Odhad nákladov v eur
43 000,00

250 000,00

622 000,00

278 000,00

371 000,00

151 000,00
1 437 000,00

Zdroj: Mesto Piešťany, potreby vyplývajúce z hodnotenia športových areálov

Tabuľka 4.4.3: Potreby a požiadavky na modernizáciu a rekonštrukciu školských športových areálov
v meste Piešťany vo vlastníctve iného subjektu
Škola
Cirkevná spojená škola

SOŠ obchodu a služieb
SOŠZ a SPŠE

Bývalé Vodohospodárske učilište

Investície
Rekonštrukcia asfaltového ihriska
Rekonštrukcia doskočiska
Rekonštrukcia asfaltového ihriska
Rekonštrukcia telocvične
Rekonštrukcia tenisového dvorca na multifunkčné ihrisko
Rekonštrukcia asfaltového ihriska na multifunkčné ihrisko
Rekonštrukcia telocvične
Rekonštrukcia telocvične
Rekonštrukcia atletickej dráhy vrátane doskočiska
Rekonštrukcia malého asfaltového ihriska
Rekonštrukcia veľkého asfaltového ihriska
Rekonštrukcia telocvične

Zdroj: Mesto Piešťany, potreby vyplývajúce z dotazníkového prieskumu

V rámci rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry zostáva otvorená otázka rekonštrukcie
športových areálov na Kúpeľnom ostrove, ktoré sú vo vlastníctve Ensana hotels, a.s. (Slovenských liečebných
kúpeľov Piešťany, a.s.). V potrebách Veslárskeho klubu Sĺňava Piešťany (dotazník pre športový subjekt) boli
67/80

Koncepcia rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste Piešťany
Príloha 4.4 Požiadavky na modernizáciu, rekonštrukciu jestvujúcej a výstavbu novej športovej infraštruktúry

uvedené požiadavky na rekonštrukciu areálu Lodenica vo vlastníctve Telovýchovnej jednoty Sĺňava
Piešťany.
Tabuľka 4.4.4: Potreby a požiadavky na modernizáciu a rekonštrukciu súkromných športových
areálov v meste Piešťany
Areál
Areál kúpaliska Eva

Tenisový areál SLKP
Areál minigolfu SLKP
Bežecké trate SLKP
Areál Lodenice

Investície
Rekonštrukcia celého areálu – vnútorného plaveckého bazéna, vonkajšieho
50 m bazéna, doplnkovej športovej infraštruktúry, bufetu, oplotenia,
inžinierskych sietí
Rekonštrukcia tenisových dvorcov
Rekonštrukcia minigolfu a sprievodnej infraštruktúry
Výstavba bežeckých tratí na Kúpeľnom ostrove
Prestrešenie športového materiálu v exteriéri, exteriérové WC, rekonštrukcia
príjazdovej cesty a vodovodnej sústavy

Zdroj: Mesto Piešťany, potreby vyplývajúce z dotazníkového prieskumu

Modernizáciu a rekonštrukciu budú vyžadovať aj zariadenia športu pre všetkých v zastavanom území
mesta, t.j. voľne dostupné ihriská na sídliskách, nábreží Váhu, Lide i v mestskej časti Kocurice, pričom
náklady na modernizáciu všetkých týchto športovísk boli odhadnuté vo výške cca 365 tis. eur.
Tabuľka 4.4.5: Potreby a požiadavky na modernizáciu a rekonštrukciu verejných športových areálov
v majetku mesta Piešťany
Lokalita

Investícia

Lodenica
Ihrisko pod hotelom Magnólia
Basketbalové ihriská Vážska
ul.
Ihrisko na Vrbovskej ceste
Ihriská na sídlisku Vodárenská

Rekonštrukcia pieskového plážového ihriska
Rekonštrukcia pieskového beachvolejbalového ihriska
Rekonštrukcia veľkého asfaltového ihriska
Rekonštrukcia malého asfaltového ihriska
Rekonštrukcia asfaltového ihriska
Rekonštrukcia basketbalového ihriska na multifunkčné
ihrisko
Rekonštrukcia futbalového ihriska
Rekonštrukcia spevnenej plochy s basketbalovým košom

Ihrisko na Sídlisku JUH
Ihriská na sídlisku A.Hlinku

Odhadovaná
suma v eur
5 500,00
5 500,00
19 800,00
8 800,00
45 000,00

6 600,00

Rekonštrukcia asfaltového ihriska na Staničnej ul. na
multifunkčné ihrisko
Rekonštrukcia asfaltového ihriska na Mojmírovej ul. na
multifunkčné ihrisko
Rekonštrukcia asfaltového ihriska

67 000,00

60 000,00

Ihriská v mestskom parku

Rekonštrukcia futbalového ihriska, ul. E.F.Scherera 16
Rekonštrukcia basketbalového ihriska ul. E.F.Scherera 30
Rekonštrukcia asfaltového ihriska E.F.Scherera 7
Rekonštrukcia asfaltového M.Bela 3
Rekonštrukcia futbalového ihriska na A.Trajana 14
Rekonštrukcia asfaltového ihriska na M.Bela 42
Rekonštrukcia antukového ihriska

Ihrisko pri Bille – Žilinská
cesta
LIDO

Rekonštrukcia asfaltového ihriska na multifunkčné
ihrisko
Rekonštrukcia trávnatého futbalového ihriska

35 000,00
50 000,00

Ihrisko v Kocuriciach

Rekonštrukcia trávnatého futbalového ihriska

22 000,00

Ihrisko na Sídlisku Valova
Ihriská na Sídlisku A.Trajana

Spolu

25 000,00

12 500,00

362 700,00

Zdroj: Mesto Piešťany, potreby vyplývajúce z hodnotenia športových areálov
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4.4.2 Návrh nových zariadení, areálov
Ak nebude možné reprofilovať existujúcu športovú infraštruktúru, súčasťou Katalógu budú projekty
výstavby nových športových zariadení. Nové športové zariadenia a ihriská budú situované najmä
do existujúcich areálov „Centrum“ a „Hlboká“ v zmysle platného územného plánu mesta. V tejto
súvislosti bude nevyhnutné posúdiť efektívne využitie územia z hľadiska benefitov pre mesto,
koordináciu zámerov a existujúcej športovej infraštruktúry, ako aj doriešenie vonkajších vzťahov
(doprava), napojenie inžinierskych sietí, ale aj dodržanie regulatívov územného plánu.
Mesto aktuálne pripravuje projekt Plaveckej haly. Je spracovaná projektová dokumentácia
pre územné rozhodnutie. Na základe povolenia stavby v územnom konaní bude spracovaná
projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Prioritizácia investície bude definovaná v Katalógu
investičných zámerov (2.2.6).

4.4.2.1 Priestorové rozmiestnenie športových zariadení a disponibilné plochy
Mesto má v územnom pláne navrhované plochy pre rozvoj športových areálov a zariadení. Časť
z disponibilných pozemkov je vo vlastníctve mesta, časť v súkromnom vlastníctve, resp. vo vlastníctve
štátu. Na základe platného územného plánu sú plochy pre šport, okrem plôch školských
a voľnočasových ihrísk a zariadení sústredené do dvoch areálov „Centrum“ a „Hlboká“. Územným
plánom sú zároveň definované zastavovacie podmienky, ktoré mesto investorovi poskytuje v rámci
tzv. územnoplánovacej informácie.

Športový areál Centrum
Z územného plánu vyplývajú pre športový areál „Centrum“ nasledovné regulatívy:
Špecifické plochy slúžiace oddychu
Plochy športu a rekreácie (ŠR):
- slúžia športovo-rekreačnej funkcii
funkčná regulácia
• dominantné
▪ plošné zariadenia slúžiace športu, rekreácii a oddychu, nenarušujúce podstatne
prírodný charakter územia
• vhodné:
▪ odstavné miesta slúžiace potrebe funkčného využitia
▪ nevyhnutné plochy technického vybavenia
▪ príslušné komunikácie pešie, cyklistické, automobilové a MHD
▪ zeleň líniová a plošná
• prípustné:
▪ malé ubytovacie zariadenia
▪ autokempingy
▪ obytné objekty
▪ zariadenia obchodu a verejného stravovania pre obsluhu tohto územia
▪ kultúrne zariadenia pre obsluhu tohto územia
priestorová regulácia
• KPP – určí zonálna dokumentácia
• MV – max. 4 nadzemné podlažia
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Športový areál Centrum

1. Tenisový areál - Výstavba ďalších dvorcov
Vlastník: Mesto Piešťany/nájom Tenisový klub Kúpele Piešťany
2. Tenisový areál – Výstavba centrálneho tenisového dvorca
Vlastník: Mesto Piešťany/nájom Tenisový klub Kúpele Piešťany
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3. Tenisový areál / iné športové využitie
Vlastník: Mesto Piešťany/nájom Tenisový klub Kúpele Piešťany
4. Iné športové využitie
Vlastník: Slovenská republika/správa Národný ústav reumatických chorôb, p. o.
5. Plavecký bazén krytý a vonkajšie rekreačné bazény
Vlastník: Mesto Piešťany
6. Tréningové ihrisko
Vlastník: Mesto Piešťany/nájom Prvý futbalový klub Piešťany, o.z.
7. Lezecká stena, work-out ihrisko, piknikovo-športový areál
Vlastník: Mesto Piešťany
Slovenská republika/správa Národný ústav reumatických chorôb, p. o.
Objekty hlavnej tenisovej haly a Šport hotelu s priestormi futbalového klubu sú súčasťou plôch
občianskej vybavenosti s nasledovnou reguláciou:
Plochy občianskej vybavenosti
- slúžia funkcii – telovýchova, ubytovanie a cestovný ruch, administratíva, obchod, verejné
stravovanie, nevýrobné služby
funkčná regulácia
• dominantné
▪ zariadenia telovýchovy (T)
▪ ubytovania a cestovného ruchu (U)
• vhodné
▪ odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
▪ nevyhnutné plochy technického vybavenia
▪ príslušné komunikácie pešie, cyklistické
▪ zeleň líniová a plošná
• prípustné
▪ sprievodné funkcie k dominantnému funkčnému využitiu, ktoré svojim rozsahom,
množstvom a prevádzkou nenarúšajú charakter územia
priestorová regulácia
• KPP – určí zonálna dokumentácia
• MV – určí zonálna dokumentácia

Športový areál „Hlboká“
Z územného plánu vyplývajú pre športový areál „Hlboká“ nasledovné regulatívy:
Špecifické plochy slúžiace oddychu
Plochy športu a rekreácie (ŠR):
- slúžia športovo-rekreačnej funkcii
funkčná regulácia
• dominantné
▪ plošné zariadenia slúžiace športu, rekreácii a oddychu, nenarušujúce podstatne
prírodný charakter územia
• vhodné:
▪ odstavné miesta slúžiace potrebe funkčného využitia
▪ nevyhnutné plochy technického vybavenia
▪ príslušné komunikácie pešie, cyklistické, automobilové a MHD
▪ zeleň líniová a plošná
• prípustné:
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▪ malé ubytovacie zariadenia
▪ autokempingy
▪ obytné objekty
▪ zariadenia obchodu a verejného stravovania pre obsluhu tohto územia
▪ kultúrne zariadenia pre obsluhu tohto územia
priestorová regulácia
• KPP – určí zonálna dokumentácia
• MV – max. 4 nadzemné podlažia
Športový areál „Hlboká“

DISPONIBILNÉ PLOCHY
S MOŽNOSŤOU SITUOVANIA NAVRHOVANÝCH ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ
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1. Tréningová hokejová hala
Vlastník: Mesto Piešťany
2. Viacúčelová športová hala – paralympijské centrum a integračné a športové centrum IPC
Vlastník: Mesto Piešťany/nájom Paralympijské centrum a.s.
3. Iné športové využitie
Vlastník: Mesto Piešťany/nájom STASIN, s.r.o.
4. Iné športové využitie
Vlastník: Ing. Šiška Karol, PhD., Ing. Mária Šišková - Piešťany
5. Viacúčelová športová hala – hádzaná, volejbal, nohejbal
Vlastník: Ing. Bielický Daniel - Piešťany
HB development group s.r.o. - Bratislava
Švihran Michal - Sládkovičovo,
Sziglová Elvíra - Kostolná pri Dunaji
6. Skate park a lezecká stena
Vlastník: PZMK s.r.o. - Piešťany
Pavlík Roman, Pavlíková Renáta - Piešťany
Rusnák Štefan - Piešťany
7. Joga Club (telocvične)
Vlastník: DA+K, s.r.o., Piešťany
Kazimex, s.r.o. Piešťany
8. Možná rezerva pre športové zariadenia po vysporiadaní vlastníckych vzťahov
Vlastník: 94 vlastníkov

4.4.2.2 Požiadavky na novú športovú infraštruktúru
Počas tvorby tejto Koncepcie vyplynul záujem športovej verejnosti o rôzne typy nových športovísk,
ktoré v našom meste nie sú k dispozícii, ako napríklad mestská plaváreň, multifunkčná športová hala,
hádzanárska hala, tréningová hokejová hala, bike park, skate park, piknikovo-športový areál, lezecká
stena, či petangové ihriská a iné športoviská, spolu v hodnote viac ako 8 miliónov eur. Tieto investície
sú veľmi nákladné a bude možné ich realizovať iba v rámci spolufinancovania z Európskych
štrukturálnych fondov, dotácií ministerstiev, príspevku z Fondu na podporu športu a iné. Mesto uvíta
i aktivity súkromných aktérov vedúce k investícii výstavby novej potrebnej športovej infraštruktúry.

Tabuľka 4.4.6: Požiadavky na výstavbu novej športovej infraštruktúry
Zariadenie, investícia

Plavecká hala
Viacúčelová športová hala
Tréningová hokejová hala
Vonkajšie multifunkčné
ihrisko
Skate park
Lezecká stena
Workout ihrisko
Piknikovošportový areál
Bikros areál
Petangové ihriská

lokalita

Areál Centrum
aktuálne neurčená lokalita
Areál Hlboká
A.Hlinku , pri Bille

Sídlisko A. Trajana
Areál Centrum
Areál Centrum
Areál Centrum
A.Trajana
Vnútroblok na Teplickej (Pentagon) / Areál
Centrum
Spolu odhadovaná výška investícií týchto zámerov

odhad
výdavkov na
výstavbu
eur s DPH*
5 255 280,00
2 000 000,00
1 800 000,00
80 000,00
120 200,00
10 000,00
100 000,00
200 000,00
250 000,00
3 000,00
8 018 480,00

Zdroj: Mesto Piešťany, požiadavky, ktoré vyplynuli z diskusií so športovými klubmi a športovou verejnosťou
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* Odhad investičných nákladov pre Plaveckú halu vychádza zo štúdie Plavecká hala Piešťany (2019). Ostatné sumy
vychádzajú z odborných podkladov alebo z porovnateľných projektov od iných samospráv. Až realizačná projektová
dokumentácia a verejné obstarávanie určia konečnú výšku investičných nákladov.

Vonkajšie areály, priestory, plochy
V najbližších rokoch sa v spolupráci s inými samosprávami plánujú realizovať projekty cyklotrás
v meste i v prepojení na okolité obce (Horná Streda, popri Dubovej až po Čachtice, popri Obtokovom
ramene do Moravian nad Váhom, do Vrbového v trase železnice) a dokončenie kolokruhu okolo
Sĺňavy (v úseku od Penziónu Benátky po Ratnovce). Odhadované investičné náklady na tieto
cyklotrasy sa pohybujú vo výške 5,7 milióna eur.

Tabuľka 4.4.7: Výstavba cyklotrás
Zariadenie, areál

Druh športovej
aktivity
Cyklotrasa Piešťany – Vrbové Cyklo, beh,
(Združenie obcí Zelená cesta)
korčuľovanie
Cyklotrasa Piešťany – Horná Cyklo, beh,
Streda (TTSK)
korčuľovanie

Cyklotrasa Piešťany –
Moravany n. V. (v spolupráci
s obcou Moravany n.V.)

Lokalita
V trase bývalej
železničnej trate
Od Bodony po Hornú
Stredu popri
Biskupickom kanáli

Cyklo, beh,
korčuľovanie

Od Krajinského mosta
do Moravian n.V. popri
Obtokovom ramene

a dokončenie Cyklo, beh,
korčuľovanie

Úsek Lodenica, úsek
Ratnovce – Banka v k.ú.
Piešťany

Cyklotrasa popri Dubovej (do Cyklo, beh,
Čachtíc) v spolupráci s obcami korčuľovanie
Veľké
Orvište,
Bašovce,
Pobedím, Podolie, Častkovce,
Čachtice
Cyklotrasa Pod Párovcami
Cyklo

Úsek Vodárenská po V.
Orvište, ďalej obce po
Čachtice

Rekonštrukcia
Kolokruhu

Cyklotrasy v meste
Spolu

Cyklo

Odhad nákladov
v eur s DPH *
cca 630 000 eur
(náklady podľa
štúdie z r. 2014
Priame: 1 117 731
eur (3600m)
Nepriame:
28 717 eur
Za kataster
Piešťany: cca
675 500 eur + PD
34 500 eur
(1374m)
cca 350 000 eur
náklady podľa
rozpočtu z roku
2016
1 140 000 eur +
PD 60 000 eur
(3800 m)

cyklotrasa Pod
Párovcami, ostatné
v meste
Podľa spracovaných PD

cca 633 500 eur +
PD 23 500 eur
(2106 m)
1 000 000,00 eur
5 693 448 eur

Zdroj: Mesto Piešťany, plánovaná výstavba cyklotrás, Generel dopravy
* Odhad investičných nákladov vychádza z odborných podkladov alebo z porovnateľných projektov od iných samospráv. Až
realizačná projektová dokumentácia a verejné obstarávanie určia konečnú výšku investičných nákladov.

Tabuľka 4.4.8: Súkromné investičné zámery do športovej infraštruktúry
Zariadenie, investícia
Integračné a športové centrum (multifunkčná hala a ubytovanie)
Tenisová hala HS Centrum
Joga Club (telocvične)
Cirkevná spojená škola – nová telocvičňa
Rekonštrukcia kúpaliska Eva
Výstavba Akvaparku

Lokalita
Hlboká ul.
Hlboká ul.
Hlboká ul.
Štefánikova ul.
Kúpeľný ostrov
Rekreačná ul.

Zdroj: Mesto Piešťany, výsledky prieskumu
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Príloha 4.5 Možnosti financovania športu v meste Piešťany
Mesto Piešťany vynakladá do športu finančné prostriedky vo forme dotácií, pokrytím časti
prevádzkových nákladov na energie (spolu bežné výdavky) a prostredníctvom investícií
do infraštruktúry. Mesto Piešťany vynaložilo v posledných piatich rokoch na šport bežné výdavky
vo výške 315 000 – 400 000 eur ročne, ktoré zahŕňajú dotačné schémy, náklady na materiál, energie,
vodné, stočné a údržbu. Investičné výdavky sa pohybujú v závislosti od stavu prípravy a realizácie
projektov a dostupného spolufinancovania z iných zdrojov (tabuľka 4.5.1).

Tabuľka 4.5.1: Prehľad výdavkov na šport v meste Piešťany (v eur)
rok

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
spolu

Bežné
výdavky

242 146
339 303
355 812
333 181
291 402
264 977
247 871
2 074 692

Dotačná
schéma

Investičné
výdavky

106 640
15 000
15 000
65 000
65 000
50 000
146 060
462 700

176 609
125 532
59 949
214 823
8 640
125 931
368 480
1 079 964

Výdavky
spolu

Objem
podpory* na
obyvateľa

525 395
479 835
430 761
613 004
365 042
440 908
762 411
3 617 356

12,52
12,76
13,40
14,46
13,04
11,61
14,43
13,17

Objem
výdavkov
na
obyvateľa
18,86
17,27
15,57
22,26
13,35
16,25
27,93
18,79

* Podpora zahŕňa bežné výdavky, vrátane energií, vodného a stočného a dotácií
Zdroj: Záverečný účet a účtovníctvo mesta Piešťany

Mesto Piešťany vynakladá na prevádzku a modernizáciu existujúcich športových zariadení nemalé
finančné prostriedky. Mesto prispieva platením energií, vodného a stočného na prevádzku
futbalového štadióna, zimného štadióna, Diplomat arény, Kolkárne a najbližšie prispeje na energie
i TK Kúpele Piešťany. Mesto zároveň pravidelne prispieva na prenájom bazéna pre plavcov.
Mesto preto potrebuje posúdiť efektivitu prevádzky existujúcich zariadení a športových areálov, ako
i energetickú efektívnosť športoviska a možnosti energetických úspor. Následne navrhne opatrenia
pre zvýšenie efektivity ich prevádzky a energetické úspory za účelom znižovania nákladov (2.2.4).
Tabuľka 4.5.2: Bilancia ročného dopadu prevádzkovania zariadení na mestský rozpočet
2020
2021
Ozn Športové
Prevádzkové Požiadavky na Prevádzkové
Požiadavky na
zariadenie
náklady
mestský
náklady
mestský
zariadenia
rozpočet v eur
zariadenia
rozpočet v eur
celkom v eur
celkom v eur
1
Futbalový štadión
25 484
31 000
25 151
31 000
2
Zimný štadión
149 373
149 373
149 373
149 373
3
Tenisový areál TK
0
25 000
Kúpele Piešťany
4
Diplomat aréna
34 465
35 000
34 676
35 000
5
Kolkáreň
3 709
5 000
3 282
5 000
6
OZ Bazén
50 000
50 000
50 000
50 000
Spolu
263 030
270 373
262 483
295 373
Zdroj: Záverečný účet a účtovníctvo mesta Piešťany
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4.5.1 Možnosti financovania výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej
infraštruktúry
Počas tvorby Koncepcie boli zároveň vznesené požiadavky na modernizáciu a rekonštrukciu
jestvujúcej a výstavbu novej športovej infraštruktúry. Investičný zámer v Katalógu (2.2.6) bude
obsahovať posúdenie potrieb modernizácie a rekonštrukcie jestvujúcej infraštruktúry a rovnako
potrieb budovania nového športoviska a možnosti reprofilácie existujúceho športoviska pre nový typ
športu, možnosti financovania výstavby a model prevádzky športoviska. Je však potrebné zdôrazniť,
že investičnými prioritami mesta okrem športu sú aj ďalšie oblasti rozvoja – sociálna, kultúrna, školská
a environmentálna.
Príprava investičného projektu vychádza z investičného zámeru v katalógu, následne sa vytvorí
zadanie s presnými podmienkami, ktoré slúži ako podklad pre obstaranie projektovej dokumentácie
pre územné rozhodnutie a dokumentácie pre stavebné povolenie. Príprava dokumentácií ako
i samotná realizácia novej športovej infraštruktúry je finančne náročná a jej načasovanie bude závisieť
aj od disponibilných zdrojov pre financovanie projektu z mestského rozpočtu a iných verejných
zdrojov. Mesto uvíta i aktivity súkromných aktérov vedúce k investícii výstavby novej potrebnej
športovej infraštruktúry.
Možné zdroje financovania rekonštrukcie, modernizácie a výstavby športovej infraštruktúry
5. Štátne zdroje:
o fond na podporu športu – výstavba infraštruktúry
o rozpočty ministerstiev
o rozpočty športových zväzov
6. Iné verejné zdroje:
o Operačný program Slovensko - cieľ 5
o iné zdroje EÚ
7. Verejné zdroje na miestnej úrovni:
o prehodnotenie priorít v mestskom rozpočte
o dividendy spoločností, v ktorých má podiel mesto (Slovenské liečebné kúpele
Piešťany, a.s., Bytový podnik Piešťany, s.r.o.)
o príspevok OOCR Rezort Piešťany
8. Súkromné zdroje:
o dary fyzických osôb a právnických osôb,
o grantové schémy súkromných spoločností
Mesto zároveň môže na požiadanie poskytnúť športovým subjektom poradenstvo a pomoc
pri vyhľadávaní a príprave podkladov žiadosti o dotáciu z iných ako mestských zdrojov. V prípade
záujmu športového klubu o podanie žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu športu alebo o nenávratný
finančný príspevok z Plánu obnovy, Operačného programu Slovensko a iných programov, ktoré môže
podať iba samospráva ako vlastník infraštruktúry, je potrebné včas informovať odbor stratégie
a rozvoja mesta o tomto zámere a doručiť potrebné podklady najneskôr 3 mesiace pred termínom
podania žiadosti.

4.5.2 Využitie zdrojov Európskej únie pre financovanie investícií do športovej
infraštruktúry
Operačný program Slovensko - Cieľ 5 „Európa bližšie k občanom“
V schválenej Partnerskej dohode na programové obdobie 2021-2027 je politický cieľ 5 “Európa bližšie
k občanovi“ určený na podporu udržateľného cestovného ruchu, regionálnej a miestnej infraštruktúry
pre pohybové aktivity, zveľadenie kultúrneho dedičstva. Pod tento cieľ spadá oblasť podpory športu
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a športovej infraštruktúry, definovanej podľa zákona 440/2015 Z.z. o športe (štadión, športová hala,
športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté alebo otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie
športu. V zmysle štátnej koncepcie je to akékoľvek športové zariadenie.) Územný rozsah bude
definovaný integrovanou stratégiou územia, ktorú pripravujú vyššie územné celky. V programovom
vyhlásení 2020 je cieľom vlády SR presadiť výstavbu a obnovu športovísk a športovej infraštruktúry
so špecifickým dôrazom na vybavenie a zariadenie škôl a ich školských dvorov tak, aby sa rozvinul
koncept otvorených školských dvorov.
Oblasť podpory
Športová infraštruktúra - hlavným zámerom je vytvárať podmienky na zabezpečenie zdravého
životného štýlu obyvateľstva, vrátane aktivít športu pre všetkých za účelom zlepšenia psychickofyzickej zdatnosti populácie a prevencie chorôb zapríčinených sedavým spôsobom života, ako aj
rozvíjanie komunít a komunálneho rozvoja s cieľom udržovať priestory a príležitosti napr. formou
športových podujatí na aktívne zapájanie cieľových skupín znevýhodnených alebo starších obyvateľov
mesta/obce.
Dôvody:
- zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva
- zvýšenie sociálnej inklúzie
- vyššia participácia obyvateľov na spoločnom živote obce a regiónu
- skvalitniť a zmodernizovať športovú infraštruktúru v regiónoch SR
Očakávané (merateľné) výsledky
- dobudovanie chýbajúcich zariadení
- modernizácia a zlepšenie materiálno-technického vybavenia existujúcich zariadení
- masovejšie využívanie športovísk
V rámci oblasti je definovaný špecifický cieľ 5.i :Integrovaný sociálny, hospodársky a
environmentálny rozvoj, kultúrne dedičstvo a bezpečnosť v mestských oblastiach
Aktivity 5.i
- výstavba novej športovej infraštruktúry vrátane výstavby nenáročných ihrísk a školských
areálov v mestách a mestských funkčných územiach;
- stavebné úpravy, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich prvkov športovej infraštruktúry
vrátane vytvárania podmienok bezbariérového prístupu pre osoby s obmedzenou schopnosťou
pohybu, rekonštrukcie vnútro blokov, školských areálov, zariadení pre komunitný rozvoj športu
v mestách a mestských funkčných územiach;
- Materiálno-technologické vybavenie športových zariadení a ostatných prvkov športovej
infraštruktúry, čím sa dosiahne ich vyšší štandard a nákup zariadení a materiálu pre športovú
činnosť v mestách a mestských funkčných územiach;
- budovanie športovo-rekreačných areálov, zón a športovej infraštruktúry s nenáročným
viacúčelovým športovým vybavením v mestách a mestských funkčných územiach;
Prijímatelia
Subjekty zapojené do integrovaných územných stratégií, ktoré majú vo vlastníctve alebo
zriaďovateľskej pôsobnosti predmet podpory

Plán obnovy 2021-2026
Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín EÚ na pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 19.
Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať
životnú úroveň priemeru EÚ. Plán obnovy a odolnosti bol vypracovaný a schválený na základe kritérií
Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje
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mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Plán je zameraný na 5 hlavných priorít – Kvalitné
vzdelávanie, Lepšie zdravie, Zelená ekonomika, Veda, výskum a inovácie a Efektívna verejná správa
a digitalizácia.
Športová infraštruktúra je prienikom v rámci reformy vzdelávania, zelenej ekonomiky a lepšieho
zdravia, avšak podľa aktuálne dostupných informácií bude mesto môcť z Plánu obnovy žiadať
nenávratný finančný príspevok iba na vybudovanie vonkajších školských športovísk a telocviční
v rámci reformy vzdelávania pre Dobudovanie školskej infraštruktúry (123,3 mil eur). Z toho
102 mil. eur na dobudovanie kapacít škôl a 15,6 mil. eur na vybudovanie školských knižníc.
Rozširovanie kapacít ZŠ bude na základe skúseností MŠVVaŠ z rokov 2013-2016 posudzované
individuálne a môže obsahovať výstavbu, prístavbu, rekonštrukcie, prípadne kombináciu viacerých
riešení. Náklady môžu zahŕňať vybudovanie pridruženej infraštruktúry (napr. rozšírenie kapacít
zariadení školských jedální a výdajných školských jedální, odborných učební, vonkajších športovísk
a telocviční).

4.5.3 Fond na podporu športu
Fond na podporu športu je ustanovený zákonom č. 310/2019 Zb. z.. Cieľom Fondu na podporu športu
je zabezpečiť efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej
reprezentácie SR, ale aj športu pre všetkých a zdravotne znevýhodnených ľudí. V zmysle § 22 ods. 1
zákona č. 310/2019 o Fonde na podporu športu ministerstvo školstva poskytuje fondu každoročne
príspevok najmenej vo výške 20 000 000 eur najneskôr do 31. januára. Fond bude tieto prostriedky
efektívne prerozdeľovať prostredníctvom dotačných schém.
Medzi možnosti podpory Fondu na podporu športu je zaradená Športová infraštruktúra,
Zmierňovanie dopadov pandémie Covid-19, Šport mládeže a šport pre všetkých, Šport pre zdravotne
znevýhodnených, Vrcholový šport a Športová reprezentácia SR.
Prvá výzva Fondu na podporu športu bola zverejnená dňa 31.12.2020 s alokovanou
sumou 15 miliónov eur a bola zameraná na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
v rámci programu Výstavba,
rekonštrukcia
a modernizácia
športovej
infraštruktúry
za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú
reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov
a širokej verejnosti vrátane zdravotne znevýhodnených občanov. Mesto Piešťany sa v nej uchádzalo
o financovanie na Obnovu športového areálu (výmenu trávnika futbalového ihriska. Projekt nebol
financovaný z dôvodu vyčerpania alokácie.
Výzvy Fondu na podporu športu sú zverejňované nepravidelne, s krátkou lehotou pre prípravu
potrebných podkladov. Preto je potrebné pred predložením žiadosti mať dostatočne včas pripravenú:
- projektovú dokumentáciu, alebo štúdiu s kompletným aktualizovaným rozpočtom,
- stavebnú ohlášku alebo stavebné povolenie,
- vyhlásené/ukončené verejné obstarávanie.
Zároveň je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 50% z celkových
oprávnených nákladov.
Fond na podporu športu sa zároveň v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu
SR a ďalšími zainteresovanými intenzívne zaoberá v rámci svojich finančných limitov možnosťami
vypísania i ďalších výziev na spolufinancovanie výstavby a modernizácie športovej infraštruktúry,
podporu športu mládeže, či zdravotne znevýhodnených.
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Tabuľka 4.5.3: Prehľad investícii do športovej infraštruktúry 2015 – 2021 (v eur)
Investícia

2021

2020

Reko zdroja chladu ZŠ

5 958

85 900

Zvuková signalizácia Zimný štadión

2019

2018

2017

766

PD Reko atletickej dráhy

8 640

Reko atletická dráha

315 126

Mestská plaváreň DUR

37 796

PD pre DI a športoviská

300

Vyjadrenia pre Workoutové ihrisko

27

Vyjadrenie pre Petangové ihrisko

77

Obhliadka a vytýčenie stará tenisová hala

120

PD FIT park A. Trajan

17

PaPD prístavba šatní

5 920

FIT park A. Trajan fit prvky

4 998

Petangové ihrisko Brezová

1 997

ZŠ Holubyho reko telocvične

2 588

PD k výstavbe Multifunkčné ihrisko

980

Zimný štadión reko umelej ľadovej plochy

8 160

PaPD mestská plaváreň a wellness

10 959

PD reko futbalového ihriska

590

Reko strechy starej tenisovej haly

66 930

Multifunkčné ihrisko N. Teslu

43 912

Reko futbalové ihrisko

26 501

PD reko telocvične ZŠ Mojmírova

2 800

PD reko telocvične ZŠ Holubyho

3 100

Reko strechy stará tenisová hala posúdenie

2 850

Reko strechy stará tenisová hala realizácia
Reko strechy stará tenisová hala PD

26 997
280

2016

2015
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PD a posudky mestská plaváreň a wellness

23 698

Vyjadrenie k PD Multifunkčné ihrisko

34

Zimný štadión výmena mantinelov

13 032

Reko krytu na Vodárenskej ulici

3 165

Športové ihrisko v Mestskom parku

10 920

Nákup športovej haly Diplomat

100

PD reko telocvične ZŠ Holubyho

4 985

Reko šatní kolkáreň

11 158

Reko zimného štadióna - mantinely

55 001

Futbalový štadión - parkovisko

57 149

Futbalový štadión kanalizácia

9 420

Futbalový štadión PD sanácia tribúny

5 280

Futbalový štadión PD sanácia tribúny 1.etapa

1 320

Futbalový štadión PD vytv.tréningovej plochy

3 000

Basketbalová hala -kompenzačná jednotka

2 568

Zimný štadión reko chladiaceho zariadenia
SPOLU

119 460
368 480

125 931

8 640

174 076

59 598

71 243

176 609

Zdroj: Záverečný účet a účtovníctvo mesta Piešťany
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