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Úvod
Šport a športové aktivity majú celospoločenský význam v oblasti vzdelávania, zdravia občanov,
prevencie proti nežiaducim spoločenským a civilizačným javom. Sú nositeľmi časti kultúrneho
dedičstva a národnej identity. Šport má také významné postavenie v spoločnosti, že vo väčšine krajín
EÚ má oporu v ústave a je v nej zakotvený. V súčasnosti sa stal osobitným sociálnym fenoménom
plniacim viaceré úlohy. Ako prostriedok rozvoja osobnosti plní šport výchovnú a sociálnu úlohu.
Vykonávaný primeraným spôsobom upevňuje zdravie, zvyšuje národné povedomie a vlastenectvo, je
kultivovaným prostriedkom trávenia voľného času. Hodnoty, ktoré šport sprostredkúva, pomáhajú
rozvoju vedomostí, motivácie, zručností a stimulujú osobné úsilie. Osobitnú dôležitosť má šport pre
vypestovanie zdravého životného štýlu u detí a mládeže.
Šport a rozvoj športu patrí medzi národné priority Slovenskej republiky, čo sa odráža aj
v strategických dokumentoch štátu a územnej samosprávy.
Pri spracovaní tejto koncepcie rozvoja športu mesta Trebišov sme vychádzali z platnej legislatívy
v oblasti športu, predloženého zmapovania a analýz športovej a školskej infraštruktúry, cieľov
športových klubov a skúseností pri ich napĺňaní v rámci časového obdobia skoršej minulosti
i aktuálnej súčasnosti, tradícií jednotlivých druhov športov, prejaveného záujmu o konkrétne druhy
a spôsoby fungovania športových klubov a v neposlednom rade z možností a schopností ich
finančného zabezpečenia.
Koncepcia športu na základe analýzy súčasného stavu stanovuje základné ciele, na ktoré sa bude
v budúcnosti orientovať podpora mesta Trebišov. Do jej plnenia by mali aktívne vstúpiť viacerí aktéri
– vedenie mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, mestský úrad, športové kluby (organizácie)
a široká verejnosť. Pre naplnenie koncepcie rozvoja športu je dôležité, aby sa s ňou stotožnila
športová verejnosť na všetkých úrovniach.
Prioritami mesta Trebišov v oblasti športu je:
-

Podpora športu pre všetkých ako odporúčaný spôsob aktívneho trávenia voľného času.
Podpora úspešných športovcov a športových organizácií.
Boj proti negatívnym javom v športe.
Rozšírenie pohybových aktivít ako dennej súčasti života medzi čo najväčší počet občanov
mesta.
Zabezpečenie transparentného a efektívneho financovania športu z rozpočtu mesta.

Ciele koncepcie športu vychádzajú z hlavných priorít mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta na obdobie rokov 2016 – 2023.
Realizáciou opatrení a aktivít bude v meste zabezpečená pestrá ponuka možností športového vyžitia
v atraktívnom modernizovanom prostredí športových zariadení. Bude vytvorený priestor na
pohybové a športové aktivity pre všetky vekové kategórie.
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1. Legislatívny rámec
Dôležitým dokumentom Slovenskej republiky v oblasti športu je Koncepcia štátnej politiky v oblasti
športu – Slovenský šport 2020.
Základným legislatívnym rámcom v oblasti športu je Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2016, ktorý upravuje aj pôsobnosť obce v oblasti
športu nasledovne:
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,
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 v obci,
podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu
zdravotne postihnutých v obci,
oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v obci.

Dôležitým zákonom z hľadiska pôsobnosti obce je Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných
športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje podmienky
a povinnosti v oblasti organizovania týchto podujatí.
Zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na
vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov, prešli na obce určité kompetencie v oblasti
telesnej kultúry, a to:
-

štátna správa vykonávaná do účinnosti tohto zákona okresným úradom,
rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry,
súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov,
podporovanie organizovania športových podujatí miestneho významu,
utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých,
podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov,
podporovanie iniciatívy v rámci telesnej kultúry zameranej na ochranu prírody,
kontrola hospodárenia a účelovosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých na
telesnú kultúru,
spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými a fyzickými osobami,
ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry.

Utvárať podmienky na zabezpečovanie telesnej kultúry a športu ukladá obciam aj zákon č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších.
Realizovanie rozvoja športu v meste Trebišov sa zabezpečuje v súlade s ďalšími všeobecne záväznými
právnymi predpismi SR a územnej samosprávy:
-

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
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-

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na príslušný kalendárny rok,
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov č. 150/2016 o určení výšky príspevkov
v školách a školských zariadeniach,
rozpočet mesta Trebišov na príslušný kalendárny rok,
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov č. 151/2017 o poskytovaní dotácií.

Koncepcia rozvoja športu mesta Trebišov je vedená v intenciách kompetencií obce v oblasti športu
a je v súlade s prioritami, opatreniami a aktivitami Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Mesta Trebišov na roky 2016 – 2023 s výhľadom do roku 2025 schváleného uznesením Mestského
zastupiteľstva v Trebišove č. 104/2016 zo dňa 26.10.2016.
Je to otvorený, strednodobý strategický dokument na obdobie rokov 2018 – 2022. Rieši základné
fungovanie mesta a zainteresovaných subjektov v oblasti športu. Na základe analýzy stanovuje
oblasti, na ktoré bude zameraná podpora mesta.
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2. Analytická časť
2.1. Šport v školách a školských zariadeniach
Dôležitým obdobím na získanie dobrej východiskovej úrovne telesnej zdatnosti a pohybovej
výkonnosti je školský vek a školská telesná výchova. Školská telesná výchova je vzhľadom na jej
odborné vedenie, pravidelnosť, sústavnosť i vzhľadom na jej všeobecné zavedenie formou
povinných hodín v rozsahu 2 – 3 hodiny týždenne, najúčinnejšou formovou pohybovej činnosti.
Pri vytváraní pohybového režimu a získavaní vzťahu k pravidelnej pohybovej činnosti plní
nezastupiteľnú funkciu. Školská telesná výchova je základnou a najúčinnejšou formou
výchovného pôsobenia na celú populáciu detí a mládeže.
Tabuľka 1 Sieť škôl a školských zariadení v Trebišove

Mesto Trebišov

Zriaďovateľ

Gréckokatolícka eparchia, Košice
Mesto Trebišov

Názov školy/školského zariadenia
Materská škola, Škultétyho 1031/26, Trebišov
Elokované pracovisko, 29. augusta 392/2, Trebišov
Elokované pracovisko, Pri Polícii 2667, Trebišov
Materská škola, Hviezdoslavova 422/3, Trebišov
Elokované pracovisko, Ul. 1. decembra 863/1, Trebišov
Materská škola, Komenského 1964/11, Trebišov
ZŠ, I. Krasku 342/1, Trebišov
ZŠ, Komenského 1962/8, Trebišov
ZŠ, Pribinova 34, Trebišov
ZŠ, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov
CZŠ sv. Juraja, Gorkého 2212/55, Trebišov
ŠKD pri CZŠ sv. Juraja, Gorkého 2212/55, Trebišov
ŠKD pri ZŠ, I. Krasku 342/1, Trebišov
ŠKD pri ZŠ, Komenského 1962/8, Trebišov
ŠKD pri ZŠ, Pribinova 34, Trebišov
ŠKD pri ZŠ, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov
Centrum voľného času, Ul. T. G. Masaryka 2229, Trebišov
Základná umelecká škola, Mariánske námestie 252/5, Trebišov
Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov
CSOŠ sv. Jozafáta, Trebišov
Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12,
Trebišov
Špeciálna základná škola, M. R. Štefánika 83, Trebišov
Špeciálna škola internátna, Poľná 1, Trebišov

Košický samosprávny kraj
Gréckokatolícka eparchia, Košice
DEUTCH
–
SLOWAKISCHE
AKADEMIEN, a.s.
Okresný úrad Košice

Zdroj údajov: MsÚ Trebišov

2.1.1. Materské školy
Obsah vzdelávania v materskej škole je štrukturovaný vo vzdelávacích oblastiach. Jednou zo
vzdelávacích oblastí je Zdravie a pohyb.
Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb je poskytovať základné informácie súvisiace so
zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení viesť dieťa k osvojeniu
a zdokonaľovaniu pohybových schopností a zručností.
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V materskej škole sa telesná výchova realizuje v organizačných formách: pohyb vonku, pohybové
a relaxačné cvičenia.
Pohyb vonku
- počas pobytu vonku sa realizujú pohybové aktivity, ktoré sú zamerané na pohyb s využitím detských
zostáv na školskom dvore. Používajú sa rôzne náradia a náčinia (lopta, švihadlo, lano atď.).
Pohybové a relaxačné cvičenia
- pozostávajú zo zdravotných cvikov, rozmanitých pohybových hier a rôznych pohybových činností,
ktoré sú zamerané na rozvoj lokomočných zručností (chôdza, beh, skok, hádzanie, lezenie
a akrobatické cvičenia).
Pohybové a relaxačné cvičenia sú vopred plánované, obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové
cvičenia. Realizujú sa každý deň, môžu sa zaradiť aj viackrát v priebehu dňa, s dodržiavaním
základných psychohygienických zásad (pred jedlom, zásadne nie hneď po jedle, vo vyvetranej
miestnosti, príp. vonku), vo vhodnom odeve.
Dlhoročnú tradíciu má Olympiáda materských škôl, ktorú organizuje každoročne vždy iná materská
škola v meste. Do súťaže sú zapojené všetky deti a súťažia v každej disciplíne. Súťažné disciplíny sú:
beh na 20 m, skok do diaľky z miesta a hod loptou.
Okrem uvedených športových aktivít materské školy organizujú aj obľúbené turistické prechádzky do
blízkeho okolia.
Hlavným cieľom telesnej výchovy v materskej škole je zdravý a správny psychomotorický vývin
dieťaťa. Telesná výchova ovplyvňuje telesný, psychický, sociálny, morálny a emocionálny vývin
dieťaťa. Prispieva k regenerácii telesných a psychických síl, pomáha obohacovať život v detskom
kolektíve, organizovať ho tak, aby bol pestrejší a prinášal deťom radosť.
2.1.2. Základné školy
Telesná výchova je jediný školský predmet, ktorý rozvíja motoriku detí a mládeže. Tu získavajú žiaci
pohybové vzdelanie a potrebné vedomosti k starostlivosti o svoje zdravie a formuje sa vzťah k
celoživotnej pohybovej aktivite ako jednému z najúčinnejších prostriedkov prevencie porúch zdravia
a zvyšovania kvality života.
V základných školách v našom meste je priemerný počet hodín telesnej výchovy (ďalej len ,,TSV“) u
žiakov na I. stupni 2 hodiny týždenne, na II. stupni má viac ako polovica žiakov 3 hodiny TSV
týždenne. Ranné 10-minútové rozcvičky nie sú zavedené predovšetkým kvôli dochádzajúcim žiakom
z okolitých obcí, ktorí sú časovo viazaní na hromadnú dopravu. Telovýchovné chvíľky v triedach počas
vyučovania sú zavedené.
Na hodiny telesnej výchovy sa využívajú najmä vlastné telocvične, posilňovne, stolno-tenisové
herne v priestoroch škôl a vlastné vonkajšie priestory (ihriská, doskočiská, dráhy a pod.). Základná
škola na Ul. I. Krasku nemá telocvičňu, využíva vlastné vnútorné a vonkajšie priestory školy.
Iné možnosti telesnej a športovej výchovy sú v základných školách organizované v rámci nepovinných
predmetov a krúžkov v priestoroch školy, v centre voľného času, na plaveckých a lyžiarskych
výcvikoch, ale aj v školách v prírode a školských výletoch.
Plavecké výcviky sa organizujú v iných okresoch, čo je finančne náročnejšie a preto aj dostupné len
pre malú časť žiakov.
Na lyžiarske výcviky a školy v prírode poskytuje od roku 2016 finančné prostriedky Ministerstvo
školstva SR, čo umožňuje zúčastniť sa uvedených aktivít každému žiakovi.
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Školské výlety organizujú všetky školy. Základná škola na Ul. I. Krasku, ktorú navštevuje najviac
žiakov z rodín v hmotnej núdzi, realizuje školské výlety nepravidelne, podľa dostupnosti sponzorov.
2.1.3. Centrum voľného času
Centrum voľného času na Ul. T. G. Masaryka 2229/36 v Trebišove plní okrem iných aj dôležitú úlohu
v oblasti zabezpečovania rozvoja športových aktivít v meste. Jeho hlavná úloha spočíva vo výchovnovzdelávacích aktivitách, v pravidelnej aj príležitostnej činnosti detí a mládeže. Je zriadené a funguje
ako školské zariadenie s celoročnou prevádzkou.
Mesto Trebišov podporuje športovanie detí a mládeže cez CVČ uskutočňovaním, organizovaním
a spolufinancovaním školských športových súťaží na regionálnej aj celoštátnej úrovni.
Centrum voľného času nemá vlastné športové objekty, a tak celá športová činnosť je realizovaná
v mestských a školských športových areáloch. Personálne sú športové aktivity zabezpečované
prostredníctvom interných (10) a externých (22) pracovníkov, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné
a odborné predpoklady.
Jedným z piatich oddelení pri CVČ je Telesná výchova a šport. V rámci neho existuje 37 záujmových
útvarov:
futbalový krúžok – prípravka U8 (1), U9 (1), mladší žiaci U12 (1), pohybové hry (1), turistický
krúžok (1), futbalové krúžky (8), hádzanárske krúžky (5), volejbalové krúžky (2), nohejbalové
krúžky (3), florbalové krúžky (3), pohybové krúžky (2), stolnotenisové krúžky (2), športové
krúžky (4), bedmintonové krúžky (2), boxersky krúžok (1).
Každoročne v oblasti telovýchovy a športu je centrom voľného času organizovaných priemerne 80
podujatí s počtom účastníkov približne 3240.
Školských športových súťaží vyhlasovaných Ministerstvom ŠVVaŠ SR a dotovaných Ministerstvom
vnútra SR na okresnej a krajskej úrovni je priemerne za školský rok realizovaných okolo 30. Z toho je
4 - 5 krajských kôl s dotáciou 2 260,- € a 25 - 26 okresných kôl s dotáciou 2 275,- € (priemerne ročne
od roku 2011). Finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu priamo organizátorovi sú
účelovo viazané na organizačné zabezpečenie a realizáciu týchto postupových súťaží. Počet iných
športových súťaží je cca 50.
Vzhľadom k veľkému počtu podujatí uvádzame len niektoré na obvodnej, okresnej a krajskej úrovni:
- obvodové kolá v malom futbale Jednota Cup pre mladších žiakov a žiačky ZŠ,
- okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ,
- obvodové kolá v stolnom tenise pre žiakov ZŠ a SŠ,
- okresné kolá v hádzanej pre žiakov ZŠ a SŠ,
- obvodové kolá vo volejbale pre žiakov ZŠ,
- okresné kolá v basketbale pre žiakov ZŠ a SŠ,
- krajské kolo v malom futbale pre kategórie ZŠ,
- okresné kolo v atletike žiakov ZŠ,
- strelecká liga pre žiakov ZŠ,
- majstrovstvá kraja v hádzanej a pod.
Spolupráca pri rozvoji pohybových aktivít prebieha nielen v rámci mesta, ale aj regiónu. Mestom
Trebišov sa zabezpečuje finančná podpora pre CVČ zriadené na území iných obcí, ktoré navštevujú
deti (vo veku 5 – 15 rokov) s trvalým pobytom v meste Trebišov, v súlade so VZN o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na príslušný kalendárny rok
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a na základe Zmlúv o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže. Rovnakým
spôsobom sa podporuje športová činnosť detí a mládeže z okolitých obcí a regiónu navštevujúcich
CVČ na Ul. T. G. Masaryka 2229/36 v Trebišove.
Počet členov krúžkov zameraných na šport pri CVČ v rámci pravidelnej záujmovej činnosti je cca 560.
Počet detí, t. j. členov CVČ, z okolitého regiónu, zapojených do športových a pohybových krúžkov,
oproti predchádzajúcemu obdobiu mierne narastá a v súčasnosti je to niečo viac ako 200 členov.
Podpora rozvoja telesnej zdatnosti sa prostredníctvom CVČ každoročne uskutočňuje aj pre deti
v predškolskom veku a deti primárneho vzdelávania základných škôl formou spoluorgani zovania
a realizovania olympiády športu.

2.2. Výchova a vzdelávanie detí a žiakov so športovým nadaním
Jedným z cieľov koncepcie je umožniť čo najväčšiemu počtu talentovaných žiakov v základných
školách venovať sa športovým aktivitám. Systém zapojenia sa detí a mládeže do pravidelného
športovania a rozvoja športovo-talentovanej mládeže je prepojený na štátnu politiku v športe, školský
systém, športové zväzy a samosprávu. V zmysle ustanovenia § 16 zákona o športe zabezpečuje
starostlivosť o talentovaných športovcov národný športový zväz.
Pre rozvíjanie nadania vytvára inštitucionálne podmienky zriaďovateľ a individuálne podmienky škola.
Triedy pre deti a žiakov so športovým nadaním (športové triedy) sa môžu zriadiť v škole so súhlasom
zriaďovateľa. Zriaďujú sa spravidla na II. stupni, pre športy, ktoré si vyžadujú skorú špecializáciu, sa
môžu zriaďovať aj na I. stupni základnej školy. Pre ich zriadenie je potrebné kladné stanovisko štyroch
zainteresovaných subjektov, a to mesta, školy, príslušného športového klubu a príslušného
športového zväzu.
Činnosť v športových triedach je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre
konkrétne športové odvetvia s cieľom zvyšovania ich športovej výkonnosti. Vyučuje sa podľa
upraveného učebného plánu školy. Predmet športová príprava sa ako súčasť výchovno-vzdelávacieho
procesu vyučuje podľa osobitných učebných osnov, vypracovaných v spolupráci so športovými
zväzmi, v súlade so zásadami športového tréningu v priestoroch školy alebo v prenajatých
priestoroch.
Systém starostlivosti o športovo talentovanú mládež v súčasnosti tvoria tieto útvary:
- centrá voľného času (ďalej len „CVČ“),
- športové triedy,
- športové školy,
- centrá talentovanej mládeže,
- zväzové centrá prípravy mládeže.
Z hľadiska samosprávnych kompetencií mesta je najdôležitejšia základná úroveň útvarov, t. j.:
-

CVČ, ktoré predstavuje najnižšiu úroveň, na ktorej sa začína so športovým tréningom.
Títo žiaci sa zúčastňujú najmä na školských športových súťažiach;
športové triedy na ZŠ, do ktorých sa uskutočňuje špecializovaný výber na konkrétny druh
športu.

Športové školy predstavujú útvary, v ktorých prebieha centralizovaná príprava v zriaďovateľskej
kompetencii vyššieho územného celku.
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Centrá talentovanej mládeže sú útvary zriaďované pri športových kluboch a telovýchovných
jednotách. Proces výberu a športovej prípravy je riadený športovými klubmi s cieľom zabezpečiť účasť
v celoslovenských športových súťažiach. V centrách sa do procesu riadenia významne zapája aj
športový zväz.
Zväzové centrá prípravy mládeže sú špecializované útvary pre športovcov, ktoré tvoria juniorské
reprezentačné družstvá a športovci vo veku do 23 rokov. Ich činnosť riadia športové zväzy s cieľom
zabezpečenia športovej prípravy športovcov – reprezentantov SR.

2.3. Výskum a monitoring zdravia a podmienok na športovanie detí a mládeže
Cielenou a pravidelnou aktivitou v oblasti zdravého životného štýlu, športovania detí a mládeže a
prevencie obezity sa zaoberajú organizácie ako Svetová zdravotnícka organizácia SR a Úrady
verejného zdravotníctva (ďalej len “ÚVZ“). Výskumy ukazujú, že 70 % školopovinných detí a mládeže
trávi denne viac ako 4 hodiny voľného času na počítačoch, internete, sledovaním televízie a zábavou
s mobilmi. Pravidelnej organizovanej pohybovej aktivite sa venuje iba každý tretí žiak. U detí
a mládeže dominuje sedavý spôsob života, ktorý prináša so sebou nárast obezity a nadváhy,
chybného držania tela a ďalších porúch zdravia. Mnohé zdravotné problémy, ktoré boli v minulosti
typické pre ľudí stredného a staršieho veku, sa začínajú objavovať už u detí a mládeže. Slovenska sa
už dotýka epidémia obezity detí a mládeže. Približne 18 % detí trpí nadváhou a približne 7 % je
obéznych a situácia sa stále zhoršuje. Stúpajúci trend chorobnosti je na diabetes mellitus (od roku
2000 sa počet liečených diabetikov zvýšil o 27 %), pribúda ochorení dýchacej sústavy(od roku 2000 sa
zvýšil počet prípadov astmy skoro trojnásobne), častejšie sú psychické poruchy, výskyt chrípkových
ochorení sa u detí zvýšil o 34 %. Chybné držanie tela sa vyskytuje na stupni ISCED 1 (štátny vzdelávací
program pre žiakov 1 – 4 ročníkov ZŠ) u 78 % chlapcov a 70 % dievčat a svalová nerovnováha dokonca
u 90 % chlapcov a dievčat (3 stupeň vo 4-stupňovej škále hodnotenia). Na stupni ISCED 2 (štátny
vzdelávací program pre žiakov 5. – 9. ročníkov ZŠ) je výskyt chybného držania tela a svalovej
nerovnováhy približne u 50 % chlapcov a dievčat.
Trend vývoja pohybovej výkonnosti školskej populácie poukazuje na pokles. Ten bol z aznamenaný už
v 90 – rokoch a dnes sa ešte prehĺbil. Prejavil sa najviac u žiakov 2. stupňa ZŠ, a to najmä po znížení
počtu hodín povinnej telesnej výchovy na tomto stupni škôl v roku 1996 z 3 na 2 hodiny týždenne.
V rebríčku európskych krajín sme s počtom dvoch povinných hodín telesnej a športovej výchovy
týždenne na poslednom mieste. Na školách v zahraničí v rámci základného vzdelávania sú to 3 aj viac
hodín, napr. v Poľsku sú to 4 hodiny a vo Francúzsku 5 hodín týždenne.
Tendencia poklesu motorickej výkonnosti sa neprejavuje iba pri bežnej populácii detí a mládeže, ale
rovnako bola zaznamenaná aj u športujúcej mládeže, kedy výsledky porovnania výkonnosti z rokov
1986 a 2010 potvrdzujú negatívny trend v rozvoji pohybových schopností mládeže v súčasnosti.
Mladí športovci dnes tak zaostávajú za svojimi rovesníkmi z predchádzajúcej generácie na štatisticky
významnej úrovni vo väčšine testov a kondičnej pripravenosti.
Do organizovaných foriem pohybovej aktivity mimo školy je v súčasnosti zapojených približne 45 %
chlapcov a 40 % dievčat. Výrazná zmena nastala u tej skupiny detí a mládeže, pre ktorú je povinná
školská telesná a športová výchova jedinou vykonávanou pohybovou aktivitou. Zásadným spôsobom
pribudlo detí, pre ktoré sú hodiny telesnej a športovej výchovy jediným miestom pohybu. Dnes je to
približne 25 % chlapcov a dievčat, zatiaľ čo v minulosti to bolo asi 10 %.
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Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej len “RÚVZ“) so sídlom v Trebišove boli
v súvislosti s plnením úloh v rámci prioritných oblastí na úseku hygieny detí a mládeže, ako aj
v zmysle napĺňania úloh Akčného plánu detskej obezity na roky 2014 – 2020 Európskej únie,
vykonané aktivity na zlepšenie a podporu pohybových aktivít detí a mládeže v školách a školských
zariadeniach mesta Trebišov.
Odbornými zamestnancami RÚVZ sa realizoval „Monitoring telovýchovných podmienok žiakov
základných a stredných škôl, využitie hodín telesnej výchovy“, vrátane vonkajších telovýchovných
plôch, z hľadiska dodržania príslušnej legislatívy (priestorové usporiadanie, vybavenie, mikroklíma
a pod.). Cieľom projektu bolo zabezpečenie v hygienicky vyhovujúcich telovýchovných zariadeniach
škôl primeranej úrovne fyzickej aktivity detí a dorastu podľa potrieb zdravého fyzického a duševného
vývinu, ako aj odborné zdôvodnenie potreby minimálne 30 minútovej pohybovej aktivity denne pre
všetkých žiakov v školách v súlade s Globálnou stratégiou WHO pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie.
Výsledky monitoringu hygienického stavu priestorov, určených na výučbu telesnej výchovy na
základných a stredných školách v meste Trebišov, poukazujú na to, že objekty telovýchovných
zariadení si vyžadujú nielen opravy, ale aj modernizáciu. Boli zistené nedostatky, ktoré sú väčš inou
dlhodobého charakteru a ich odstránenie je závislé na finančných možnostiach prevádzkovateľov.
Telesná a športová výchova je jediný školský predmet, ktorý rozvíja motoriku detí a mládeže a na
ktorom žiaci získavajú pohybové vzdelanie a potrebné vedomosti k starostlivosti o svoje zdravie,
zároveň sa tak formuje vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite ako jednému z najúčinnejších
prostriedkov prevencie porúch zdravia a zvyšovania kvality života. Aj ekonomické prepočty nám
ukazujú, že, zjednodušene povedané, „investovanie 1 eura do telesnej výchovy detí a mládeže na
školách ušetrí v budúcnosti 3 eurá potrebné na liečenie porúch zdravia a civilizačných ochorení
vyplývajúcich z ich pohybovej neaktivity“.

2.4. Šport pre všetkých
Prioritou a jedným z cieľov koncepcie mesta je podpora športu pre všetkých. Podľa § 3 písm. e)
zákona o športe, šport pre všetkých je šport určený pre obyvateľstvo vykonávaný organizovane alebo
neorganizovane na účely napĺňania sociálneho, kultúrneho a zdravotného prínosu športu.
Súčasná legislatíva rozdeľuje vykonávanie športovania na profesionálne a amatérske. Z hľadiska
športových výkonov môžeme šport rozdeliť na výkonnostný a rekreačný.
Rekreačné športovanie (šport pre všetkých) predstavuje určitý druh oddychu, aktívneho odpočinku,
zdravého životného štýlu, ktorý regeneruje organizmus. Dôležitosť športovania má veľký význam pre
každého jednotlivca. Pohybová činnosť vykonávaná na rekreačnej úrovni je v mnohých prípadoch
zdravotne výhodnejšia ako športová činnosť na úrovni vrcholovej. Popri výchovnej a zdravotnej
funkcii sa do popredia stále viac dostáva aj rekreačná a spoločenská funkcia pohybovej aktivity.
Šport pre všetkých je významnou súčasťou športovania v meste. Je určený všetkým vekovým
skupinám obyvateľov a sprístupňuje sa tak čo najširšiemu okruhu ľudí. V meste Trebišov sa
zabezpečujú podmienky a možnosti pre športové aktivity širokej verejnosti prostredníctvom
organizácií a občianskych združení na jednotlivých úrovniach štátnej správy, regionálnej a miestnej
samosprávy.
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Medzi zdravotne orientované pohybové aktivity pre všetkých môžeme zaradiť aj dva nové projekty „Nočný beh Trebišov“ a „Spoznaj Trebišov behom“, ktoré oslovili širokú verejnosť a určite majú
perspektívu tradície a napĺňania princípu masovosti.
2.4.1. Podpora športu znevýhodnených skupín
Mesto Trebišov poskytuje aj podporu pohybových aktivít pre organizácie, resp. združenia, ktoré
sústreďujú znevýhodnené skupiny obyvateľstva a mesto o takúto podporu požiadali. Ide o zdravotne
postihnutých občanov, ale aj seniorov, ktorých pohybové aktivity smerujú k plnohodnotnému
zapojeniu sa týchto ľudí do života spoločnosti. Podpora spoločenských aktivít na projekty a akcie sa
uskutočňuje v zmysle príslušného VZN o poskytovaní dotácií. V období posledných rokov sú takýmito
organizátormi, resp. spoluorganizátormi Slovenský zväz telesne postihnutých v Trebišove, Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku.

2.5. Mestský športový klub mládeže
Mestský športový klub mládeže je príspevková organizácia zriadená na plnenie úloh v oblasti kultúry
a športu. Od roku 2013, kedy vznikla, vykonáva športové činnosti v ľadovom hokeji. Od roku 2015 aj v
krasokorčuľovaní. Hlavné oblasti pôsobenia organizácie sú:






príprava detí a mládeže na aktívnu športovú činnosť,
zabezpečenie účasti registrovaných hráčov na majstrovských aj nemajstrovských súťažiach,
organizovanie športových aktivít pre registrovaných hráčov a verejnosť,
zabezpečenie materiálno-technických, personálnych, sociálnych a bezpečnostných
podmienok pre napĺňanie poslania organizácie,
získavanie finančných prostriedkov aj mimo rozpočtu zriaďovateľa,
propagácia vlastných aktivít.

Členská základňa je rozdelená do piatich kategórií:






predprípravka
prípravka – dve družstvá, zapojené do súťaže prípraviek
mladší žiaci – dve družstvá zapojené do 1. ligy mladších žiakov
starší žiaci – dve družstvá zapojené do 1. ligy starších žiakov
dorast – družstvo zapojené do 1. ligy dorastu K-Classic a Karpatskej mládežníckej
hokejovej ligy

2.6. Športové kluby v meste Trebišov
Športový klub je, podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, športová
organizácia, ktorá vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie súťaží a na
prípravu a účasť jednotlivcov alebo družstiev v súťaži.
Športová organizácia je podľa ustanovenia § 8 zákona o športe právnická osoba, ktorej predmetom
činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť. Má právnu formu občianskeho združenia a je
prijímateľom verejných prostriedkov. Športovou organizáciou nie je orgán verejnej správy.
V Trebišove pôsobí viacero športových klubov, ktoré svojou činnosťou zviditeľňujú a reprezentujú
mesto. Ponúkajú možnosť športového vyžitia obyvateľom mesta a jeho okolia vo všetkých vekových
kategóriách. Podpora zo strany mesta sa uskutočňuje pre športy ako také bez rozdielu. Samozrejme,
na poskytovanie finančnej podpory, iných výhod alebo úľav (aj formou poskytnutia priestorového
zabezpečenia) musia byť splnené všetky podmienky legislatívneho charakteru a garancie
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zodpovedných manažérov klubov za realizovanie športových projektov, resp. akcií
s očakávaným cieľom, teda aj podmienky dodržania účelnosti a efektívnosti ich poskytovania.
Hlavnou úlohou jednotlivých klubov je príprava detí a mládeže na aktívnu športovú činnosť,
organizovanie športových aktivít pre registrovaných hráčov a verejnosť, zabezpečovanie účasti
registrovaných hráčov na majstrovských aj nemajstrovských súťažiach, zabezpečovanie personálneho
zloženia, materiálno-technického, sociálneho vybavenia a bezpečnostných podmienok pre činnosť
klubov a získavanie financií pre chod klubov zo zdrojov mimo rozpočtu mesta.
Športové kluby (občianske združenia):
-

Futbalový klub Slavoj Trebišov
Hádzanársky klub Slavoj Trebišov
Hokejový klub 2016 Trebišov
Mestský športový klub mládeže Trebišov (hokej)
Hokejbalový klub ADLER Trebišov
Nohejbalový klub NK 99 Trebišov
Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov
Volejbalový oddiel SMEČ Trebišov
Volejbalový klub žien (TJ Sokol Sever Trebišov)
Tenisový klub Junior Trebišov
Tenisový klub Slavoj Deva Trebišov
Bedmintonový klub VICTORY Trebišov
Bedmintonový klub BKT Trebišov
Florbalový klub FBC Mladosť Trebišov
Florbalový klub Trebišov
Karate club Trebišov
TJ UNITOP Športový klub polície Trebišov
Cykloklub Trebišov
Občianske združenie T.I.M. (moderné tance)
TJ SOKOL SSOŠ DSA Trebišov (turistika)
Šachový klub Trebišov
OZ TJ Milhostov

2.7. Financovanie športových aktivít
Základným princípom financovania športu v meste je jeho viaczdrojovosť, a to z verejných financií
a zo súkromných financií.
Z pozície mesta je zabezpečené financovanie športových aktivít detí a mládeže cez rozpočtové
organizácie mesta t. j. školy a školské zariadenie (Centrum voľného času) v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta, príspevkovú organizáciu Mestský športový klub mládeže Trebišov a dotáciami z rozpočtu
mesta pre športové kluby v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov
o poskytovaní dotácií.
Tabuľka 2 Prehľad dotácií na šport za obdobie rokov 2011 - 2016

Športové kluby (OZ)

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

Futbalový klub Slavoj Trebišov

74 650

66 000

77 000

90 500

77 000

77 000

Hádzanársky klub Slavoj Trebišov

17 830

16 000

22 000

22 000

22 000

24 500
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Športové kluby (OZ)

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

36 288

39 000

31 500

0

0

0

0
0

0
0

15 550
0

140 880
0

63 500
0

63 000
0

Hokejbalový klub ADLER Trebišov
Nohejbalový klub
KST PLUS 40 Trebišov

0
1 500
0

0
100
800

0
0
2 000

0
0
2 500

3 300
0
1 300

3 500
1 500
700

Volejbalový oddiel SMEČ Trebišov
Volejbalový klub žien

500
0

1 700
0

1 635
2 000

0
2 196

0
0

0
0

Bedmintonový klub VICTORY
Bedmintonový klub BKT
Florbalový klub Trebišov

300
0
0

600
0
0

0
0
0

1 000
1 500
300

900
1 500
200

600
800
150

0
0
0

0
0
0

0
0
0

500
280
0

200
200
1 500

0
0
500

0
1 070

0
0

0
0

0
0

500
0

300
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

300
800
300

132 138

124 200

151 685

261 656

172 100

173 950

Hokejový klub
Mestský športový klub mládeže
Hokejový klub 2016 Trebišov

TJ SOKOL Stredná odborná škola
TJ UNITOP Športový klub polície
Karate club Trebišov
OZ Motorkare Trebišov
ŠK ROMA Trebišov
Tenisový klub JUNIOR Trebišov
Slovenský zväz telesne postihnutých
Občianske združenie Stopa
Dotácia na šport spolu
Zdroj údajov: MsÚ Trebišov

Mesto okrem uvedených dotácií financuje aj prevádzku športových zariadení, ktoré spravujú
Technické služby. Takto nepriamo dotuje Mestský športový klub mládeže, FK Slavoj Trebišov, HK
Slavoj Trebišov, HK 2016 Trebišov a Centrum voľného času.
Graf 1 Výška poskytnutej nepriamej dotácie v roku 2016

93 712,20

32 387,68
26 109,71

6 559,85

MŠKM

FK Slavoj
Trebišov

HK Slavoj
Trebišov

HK 2016
Trebišov

576,56

CVČ

Zdroj údajov: MsÚ Trebišov, vlastné spracovanie

Normatívny a nenormatívny nápočet finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia sa
realizuje v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v
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znení neskorších predpisov.
Nenormatívne finančné prostriedky predstavujú štátnu dotáciu aj na športovú činnosť detí a mládeže
realizovanú prostredníctvom vzdelávacích poukazov, lyžiarskeho kurzu, školy v prírode a príspevku na
skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Štátnu dotáciu vo forme finančného príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy možno u
detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky , taktiež použiť na úhradu
nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách ako sú športový výcvik, pobyty detí v škole
v prírode, výlety a pod.
V mestských športových zariadeniach a školských športových objektoch sa občania mesta (fyzické
a právnické osoby) podieľajú na úhrade časti režijných nákladov týchto areálov v súlade s Cenníkom
služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami. V školských areáloch v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta sú športové zariadenia a objekty prístupné verejnosti po uzatvorení zmluvného
vzťahu prenajímateľa ako správcu majetku mesta a nájomcu v zmysle zákona č. 116/1990 o nájme
a podnájme nebytových priestorov v platnom znení neskorších predpisov za finančných podmienok
vyššie uvedeného cenníka.

2.8. Športová infraštruktúra
Športovou infraštruktúrou je podľa ustanovenia § 3, písm. o) zákona o športe štadión, športová hala,
športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté alebo otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie
športu.
Športovú infraštruktúru v meste tvoria telocvične a športové areály pri základných a stredných
školách, futbalový štadión, zimný štadión, športová hala, letné kúpalisko, tenisové kurty, externé
fitnescentrum, skatepark.
Pre rozvoj pohybových aktivít najmladších vekových kategórií slúžia areály predškolských zariadení, t.
j. materských škôl a ich elokovaných pracovísk a tiež obnovené a novovybudované detské ihriská
v meste.
Detské ihriská sú verejne prístupné a bezodplatne slúžia všetkým deťom v meste.
Tabuľka 3 Prehľad detských ihrísk

Ulica
Ternavská
Severná
J. Husa
Kutnohorská
Škultétyho
Berehovská (pri kotolni stred)
AVŠ - letné kúpalisko
Berehovská (pri NS Berehovo)
Pri polícii
Sídlisko JUH
Paričov
Zvonárska, Milhostov
Agátová

Rok výroby
2014
2013
2014
2016
2013
2015
2014
2012
2013
2013

Výrobca
INTERSYSTEM Bytča
PLAYSYSTEM Košice
INTERSYSTEM Bytča
PLAYSYSTEM Košice
PLAYSYSTEM Košice
DELIVERY DOORS s.r.o.
PLAYSYSTEM Košice
PLAYSYSTEM Košice
PLAYSYSTEM Košice
PLAYSYSTEM Košice
INTERSYSTEM Bytča
2014 INTERSYSTEM Bytča
2014 INTERSYSTEM Bytča

Zdroj údajov: MsÚ Trebišov
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Certifikácia
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

2.8.1. Športové objekty v správe Technických služieb mesta Trebišov
Technické služby sú správcom športových objektov, ktorých vlastníkom je mesto Trebišov. Ide o tieto
športové objekty:
- Areál vodných športov
- Futbalový areál
- Športová hala
- Zimný štadión
Futbalový štadión sa začal stavať v roku 1942, posledná významnejšia rekonštrukcia prebehla v roku
1998. Tvorí ho hlavné futbalové ihrisko s tribúnou pre divákov, tréningové ihrisko, šatne a sociálne
zariadenia. V súčasnosti má kapacitu 8000 divákov. Na ploche pomocného ihriska sa realizuje projekt
výstavby ihriska s umelým trávnikom financovaný z prostriedkov SFZ, KSK a mesta Trebišov.
Tabuľka 4 Využívanie futbalového štadióna

Celkový využiteľný časový fond za rok 2016 v hod.
Počet využitých hodín / klub
FK Slavoj Trebišov
Spolu
Nevyužité hodiny

hodiny
1 620
1 620
1 080

% z celkového fondu
60,0
60,0
40,0

Zdroj údajov: Technické služby, Trebišov

Zimný štadión s kapacitou 4000 návštevníkov sa nachádza v športovom areáli v širšom centre mesta.
Mesačne ho využije viac ako 2000 aktívnych a rekreačných športovcov. Uskutočňujú sa tu tréningy
a zápasy hokejistov mestského športového klubu, príprava malých krasokorčuliarov. Využívaný je tiež
na verejné korčuľovanie a prenajímaný pre školy, organizácie a súkromné skupiny. Zimný štadión sa
využíva nielen na športové, ale aj kultúrne podujatia. Športovcom i širokej verejnosti slúži od roku
1994. V roku 2010 prešiel čiastočnou rekonštrukciou. V súčasnosti je potrebné zabezpečiť dodávku
výmenníka tepla, výmenu kompresora a kondenzátora a zrealizovať rekonštrukciu elektrického
osvetlenia a namaľovanie strechy.
Tabuľka 5 Využívanie zimného štadióna

Celkový využiteľný časový fond za rok 2016 v hod.
Počet využitých hodín / klub
Kolkáreň
Služby verejné korčuľovanie
Ostatné z nájmu
Organizácie, kluby, školy
HK Humenné
MŠKM
HK 2016 Trebišov
Spolu
Nevyužité hodiny

hodiny
0
161
0
542
41
1 153
79
1 976
1 864

% z celkového fondu
0,0
4,2
0,0
14,1
1,1
30,0
2,1
51,5
48,5

Zdroj údajov: Technické služby, Trebišov

V letných mesiacoch slúži obyvateľom mesta i jeho návštevníkom Areál vodných športov s tromi
vonkajšími bazénmi – plaveckým bazénom s rozmermi 50 x 21 m, relaxačným bazénom s rozmermi
25 x 12,5 m a detským bazénom s rozmermi 13,5 x 12 m, sociálnym vybavením (WC, boxy na
prezliekanie, šatne, sprchy). Kapacita je 1 000 návštevníkov. V areáli letného kúpaliska je hádzanárske
ihrisko, basketbalový kôš a dve volejbalové ihriská (asfaltové a pieskové). Súčasťou areálu vodných
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športov je aj krytá plaváreň s 25 metrovým bazénom. Tá je však od roku 2012 zatvorená kvôli
technickým a konštrukčným nedostatkom. V roku 2017 sa začalo s jej rekonštrukciou.
Mestská športová hala je využívaná na loptové hry, rytmické a gymnastické činnosti, hromadné
spoločenské, športové a prezentačné aktivity mesta a klubov, pohybové a relaxačné aktivity občanov.
Využívajú ju hlavne športové kluby a tiež školy a iné subjekty. Pre rozvoj všeobecnej telesnej
zdatnosti slúži fitnescentrum. Kapacita športovej haly je 556 miest na sedenie (216 pevných, 340
výsuvných) s možnosťou uloženia stoličiek na palubovke pri kultúrnych a spoločenských podujatiach.
Postavená bola v roku 1993. V súčasnosti je nutná rekonštrukcia vzduchotechniky, oprava zatekajúcej
strechy a výmena osvetlenia, v budúcnosti tiež výmena dlažby v šatniach a rekonštrukcia WC pre
návštevníkov.
Tabuľka 6 Využívanie mestskej športovej haly

Celkový využiteľný časový fond za rok 2016 v hod.
Počet využitých hodín / klub
Fitness centrum
Skupiny
CZŠ sv. Juraja, Trebišov
Gymnázium Trebišov
HK Slavoj Trebišov
CVČ
FK Slavoj Trebišov
Spolu
Nevyužité hodiny

hodiny
0
742
57
139
825
18
144
1 925
675

% z celkového fondu
0,0
28,5
2,2
5,3
31,7
0,7
5,5
74,0
26,0

Zdroj údajov: Technické služby, Trebišov

Neďaleko futbalového štadiónu sa nachádza hokejbalové ihrisko a 3 tenisové kurty (TK Slavoj Deva
Trebišov).
Od mája 2015 slúži milovníkom tenisu nový areál pri zimnom štadióne - 6 antukových dvorcov so
sociálnymi zariadeniami a možnosťou občerstvenia.
Street workoutové ihrisko umiestnené v centre mesta, medzi ulicami Berehovská
a Komenského, umožňuje rozvíjanie fyzických schopností a zručností váhou vlastného tela.
Z dotácie, ktorú mestu poskytol Úrad vlády SR bolo v mestskej časti Milhostov v roku 2015
vybudované viacúčelové ihrisko s umelým trávnatým povrchom.
Obľúbeným miestom pre rekreačný šport (bicyklovanie, beh, chôdza, kolieskové korčule) je hrádza
pri Trnávke.
Ďalej je to vlastná športová infraštruktúra súkromných firiem, resp. fyzických osôb ako
fitnescentrum, posilňovne, tenisové kurty a pod.

2.9. Vyhodnotenie dotazníka
Jednou z metód použitých pri tvorbe tejto koncepcie bola dotazníková metóda. Cieľovou skupinou
boli všetky základné a stredné školy na území mesta Trebišov. Otázky v dotazníku boli zamerané na
zistenie počtu hodín telesnej výchovy (ďalej len ,,TSV“), percentuálne vyjadrenie žiakov oslobodených
od TSV, využitie možnosti doplnenia učebného plánu pre hodiny TSV, potrebu rekonštrukcie/výstavby
športovísk, vrátane uvedenia zdrojov financovania, ako aj prehľad športových krúžkov na školách. V
závere dotazníka riaditelia škôl uviedli návrhy, akým spôsobom by bolo možné zvýšiť záujem žiakov o
šport.
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Hodnotiace obdobie: školský rok 2016/2017.
Dotazník bol zaslaný 5 základným a 5 stredným školám na území mesta Trebišov.
Vyhodnotenie dotazníka zobrazujú tabuľky, grafy a spracovaný komentár v prílohe č. 1.

2.10.

Vyhodnotenie ankety

Ďalšou z metód použitých pri tvorbe tejto koncepcie bola aj anketa. Prebiehala v mesiaci január
2017 v písomnej podobe, formou zakrúžkovania športov (v počte minimálne jeden, maximálne tri),
ktoré by malo podľa opýtaných mesto Trebišov najviac podporovať. Do ankety sa z apojilo 170
respondentov. Cieľovou skupinou č. 1 boli študenti stredných škôl na území mesta a to Gymnázia,
Komenského 32; Cirkevného gymnázia sv. J. Krstiteľa, M. R. Štefánika 9; Obchodnej akadémie
Komenského 18; Súkromnej strednej odbornej školy DSA, Komenského 12 a Cirkevnej strednej
odbornej školy sv. Jozafáta, Komenského 10 v Trebišove.
Cieľovou skupinou č. 2 bola verejnosť bez bližšej špecifikácie popri vybavovaní si svojich povinností na
magistráte mesta.
Vyhodnotenie odpovedí na jednotlivé otázky zobrazuje tabuľka a graf v prílohe č. 2 tejto koncepcie.
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3. Koncepcia rozvoja športu – návrhová časť
Návrhová časť Koncepcie rozvoja športu na základe získaných poznatkov a údajov o športe
v Trebišove stanovuje priority, opatrenia a ciele v oblasti športu.
Vízia:
Trebišov je svojou ponukou športových a pohybových aktivít a úrovňou športovej infraštruktúry
aktívnym a atraktívnym mestom.
Trebišov je mesto, ktoré:
 podporuje rast počtu športujúcich pre zdravie, regeneráciu síl, zdravotnú prevenciu, pre
aktívne využitie voľného času,
 podporuje špecifické a lokálne tradície v športe,
 trvale zlepšuje podmienky pre šport a športové aktivity,
 si uvedomuje potrebu vzájomnej spolupráce medzi kompetentnými pracovníkmi
samosprávy, občianskymi združeniami a ďalšími potenciálnymi partnermi,
 podporuje úspešné a pomáha slabým športovým organizáciám.

3.1. Základné ciele rozvoja športu
Hlavný cieľ:
Vytvárať podmienky na zabezpečenie zdravého životného štýlu obyvateľstva, vrátane aktivít
športu pre všetkých za účelom zlepšenia psychicko-fyzickej zdatnosti populácie a prevencie chorôb
zapríčinených sedavým spôsobom života.
Opatrenia na realizáciu:
Hľadať možnosti výstavby novej a efektívnu prevádzku existujúcej športovej infraštruktúry pre
rekreačné športovanie obyvateľstva, vytvárať možnosti prístupu na športoviská pre všetkých
obyvateľov, podporiť územný rozvoj, vytvárať podmienky pre rozvoj dopravnej vybavenosti, verejnej
zelene a parkov, ako aj športových plôch s cieľom podporovať aktívny životný štýl (cyklistické
komunikácie pre prepravu bicyklom, najmä do školy a do práce, miesta na uloženie bicyklov, atď.).
Podporovať organizáciu športových a rekreačných podujatí, akcií a ďalších aktivít, šíriť osvetu o
benefitoch zdraviu prospešných pohybových aktivít prostredníctvom miestnych a regionálnych
masovo komunikačných médií a podporovať miestne športové organizácie pri zapájaní verejnosti do
športovej činnosti.

3.2. Šport v školách a školských zariadeniach
Materské školy
Cieľ:

Opatrenia na realizáciu cieľa:

Vytvárať podmienky na zabezpečenie zdravého
životného štýlu detí v materských školách.

Základné školy
Cieľ:

Vytvárať podmienky pre zdravý životný štýl detí
v materských školách v súlade so Štátnym
vzdelávacím programom ISCED 0.

Opatrenia na realizáciu cieľa:

Zatraktívniť obsah a zameranie hodín telesnej
výchovy.

Pripraviť pre učiteľov
metodické dni.
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telesnej

výchovy

Centrum voľného času
Cieľ:
Zvýšiť pohybovú aktivitu detí a mládeže, najmä
vo voľnom čase.

Vytvoriť motivujúci program športových aktivít
pre deti a mládež.

Opatrenia na realizáciu cieľa:
Pripraviť ponuku zaujímavých športových
krúžkov.
Prehodnotiť športové aktivity škôl, CVČ
a športových klubov v meste s cieľom vytvoriť
podmienky pre ich efektívnu spoluprácu
a odstrániť duplicitu športových zariadení.
Prostredníctvom športových súťaží žiakov
motivovať deti a mládež k pohybu a aktívnemu
tráveniu voľného času.
Zabezpečiť
informovanosť
občanov
o ponúkaných športových aktivitách pre deti
a mládež.

3.3. Šport pre všetkých
Cieľ:

Opatrenia na realizáciu cieľa:

Zvýšiť pohybovú aktivitu obyvateľov mesta
zameranú na zdravý životný štýl.

Vytvárať ponuku rôznych pohybových aktivít, do
ktorých sa môže zapájať čo najväčší počet ľudí.
Zlepšiť osvetu pohybových aktivít, napr.
zverejňovaním dobrých príkladov z praxe,
účasťou úspešných športovcov a trénerov pri
vykonávaní osvety.
Cielene a zámerne pozitívne ovplyvňovať verejnú
mienku vo vzťahu k aktívnemu tráveniu voľného
času.
Pripraviť kalendár športových podujatí.
Organizovať pravidelné (tradičné) športové
aktivity a súťaže pre všetkých. Spolupracovať pri
tom s partnerskými mestami.
Iniciovať a podporovať vytváranie podmienok
pre komunikáciu a spoluprácu všetkých, ktorí sú
zainteresovaní do rozvoja športu.
Vytvárať príležitosti na účasť osôb so
zdravotným znevýhodnením na športovej
činnosti.
Vytvárať podmienky a ponuku aktivít pre
seniorov.
V určenom čase a za podmienok určených
riaditeľmi škôl a školských zariadení sprístupniť
verejnosti školské športové areály.
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3.4. Výkonnostný šport
Výkonnostný šport má súťažný charakter. Dôraz sa dáva na výsledok a úspech. Ide o pravidelnú
organizovanú činnosť, ktorá sa uskutočňuje pod odborným vedením.
Možno ho považovať za zdroj zábavy pre širokú verejnosť (fandenie), vhodný p rostriedok pre
pestovanie patriotizmu, významný prostriedok reklamy, dôležitý motivačný prvok pre športovanie
detí a mládeže.
V meste Trebišov je vrcholový šport u detí realizovaný školou (športové triedy) a športovým klubom.
U dospelých sa výkonnostný šport realizuje v športových kluboch.

Cieľ:

Opatrenia na realizáciu cieľa:

Zadefinovať prístup mesta pri podpore
športových klubov.
Pri prideľovaní dotácií športovým klubom
zohľadňovať
existenciu
(neexistenciu)
mládežníckych družstiev.

Finančne
podporovať účasť družstiev
i jednotlivcov v mládežníckych kategóriách na
majstrovstvách Slovenska, ME, MS.
Podporovať záujem športových klubov
o organizovanie významných športových
podujatí.
Vypracovať Organizačný poriadok MŠKM – určiť
kompetencie, podmienky členstva.
Informovať o činnosti klubov, výsledkoch,
reprezentantoch - členoch klubu.
Zatraktívniť domáce zápasy – súťaže pre deti,
seniorov, ap.

Umožniť vstup do MŠKM všetkým športovým
klubom na základe ich záujmu.
Zvýšiť záujem verejnosti o výkonnostný šport
v meste.

3.5. Športová infraštruktúra
Mesto Trebišov má ambíciu vytvárať pre svojich občanov podmienky pre plnohodnotný, zdravý,
bezpečný a kvalitný život. K tomu, okrem iného, sú potrebné funkčné, moderné športoviská. Bez
športovej infraštruktúry nie je možné, aby sa rozvíjali športové kluby, ani, aby sa realizovali pohybové
a športové aktivity.

Cieľ:
Skvalitniť úroveň športovej infraštruktúry a verejných priestranstiev slúžiacich na športové
aktivity.
Opatrenia:
Športová hala
Zimný štadión
Areál vodných športov
Futbalový štadión

Futbalové ihrisko v
Milhostove
Hokejbalový areál
Bývalé škvarové ihrisko

Výmena osvetlenia, oprava strechy, oprava vzduchotechniky,
rekonštrukcia sociálnych zariadení, vykurovania
Výmena osvetlenia, náter strechy, úprava a rekonštrukcia šatní
 rekonštrukcia plavárne,
 rekonštrukcia a modernizácia letného kúpaliska
 výstavba ihriska s umelou trávou,
 výstavba trávnatého ihriska s menšími rozmermi,
 rekonštrukcia tribúny a vybudovanie sedenia pre divákov,
 oprava zariadenia Športklub
 oprava vonkajšej fasády,
 oprava šatní
 realizácia nového asfaltového povrchu
 rekonštrukcia zázemia pre divákov (tribúna)
Vybudovanie multifunkčného ihriska
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Školské športoviská






Navrhovaná úprava
a výstavba športovísk








rekonštrukcia podlahy v telocvični na Ul. T. G. Masaryka
dobudovať mantinely na hádzanárskom ihrisku pri ZŠ, M. R.
Štefánika 910/51, Trebišov
rekonštrukcia strechy na telocvični – ZŠ, Pribinova 34,
Trebišov
výstavba multifunkčného ihriska pri CVČ, T. G. Masaryka
2229, Trebišov
sídliskové časti – 1 plocha/sídlisko ročne (Stred, Berehovská,
JUH, SEVER, Mier)
Vojenské lúčky – časť garáže, časť detské ihrisko
multifunkčná športová hala – ZŠ, Pribinova 34, Trebišov
atletický ovál – ZŠ, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov
rekonštrukcia plavárne – CZŠ sv. Juraja, Gorkého 2212/55,
Trebišov
výstavba telocvične pri ZŠ, I. Krasku 342/1, Trebišov

3.6. Šport v štruktúre a činnosti mestského úradu
V štruktúre Mestského úradu je oblasť športu v kompetencii oddelenia školstva, kultúry a športu.
Existencia Komisie školstva, kultúry a športu pri mestskom zastupiteľstve potvrdzuje, že šport
v Trebišove má svoje miesto, a že zohráva dôležitú úlohu v zlepšovaní kvality života občanov.
Opravy, rekonštrukcie, či budovanie športovej infraštruktúry sú v kompetencii oddelenia výstavby
a majetku a Komisie výstavby a majetku pri mestskom zastupiteľstve. Financovanie a verejné
obstarávanie spadá pod oddelenie finančné a finančnú komisiu.
Opatrenia:
V rámci existujúceho začlenenia starostlivosti o šport do organizačnej štruktúry mesta a jeho
poradných orgánov klásť dôraz na koordináciu.
Vytvoriť poradný orgán pri komisii školstva, kultúry a športu zameraný na rozvoj športu v Trebišove
a zjednotenie záujmov všetkých zainteresovaných.
Poskytovať podporu a pomoc pri získavaní dotácií na projekty v oblasti športu z iných zdrojov (napr.
dotácie zo štátneho rozpočtu, EÚ)

3.7. Systém financovania
Financovanie športových subjektov je viaczdrojové. Mestský rozpočet je len jedným zo zdrojov. Ďalšie
možné zdroje príjmov v oblasti športu sú: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Košický
samosprávny kraj, nadácie, sponzori, štrukturálne fondy, národné športové zväzy a pod.
Mesto poskytuje priamu a nepriamu finančnú podporu športovým občianskym združeniam. Tieto ju
považujú za nedostatočnú. Sú si však pri tom vedomé obmedzených možností mesta.
Finančné prostriedky na dotácie sa vytvárajú z vlastných príjmov mesta. Schvaľuje ich mestské
zastupiteľstvo v rozpočte mesta ako časť rozpočtovaných vlastných príjmov. Pre dotácie v oblasti
športu je to spravidla 1,8 % daňových príjmov.
Takto vyčlenené finančné prostriedky sú rozdelené do fondov:
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Fond pre podporu športových klubov – 90 % v rozpočte schválenej sumy, z toho:
o 93 % pre I. skupinu (koeficient športu je väčší ako 1 %)
o 7 % pre II. Skupinu (koeficient športu je menší alebo rovný 1 %)
Fond na podporu športových aktivít – 7 % v rozpočte schválenej sumy
Fond primátora – 3 % v rozpočte schválenej sumy

Mesto uplatňuje dotačný systém . Dotácie sa poskytujú v súlade so Všeobecno-záväzným nariadením
na základe žiadosti.
Najoptimálnejším spôsobom financovania v oblasti športu je systém, v ktorom je výška dotácie
určená na základe vopred stanovených objektívnych kritérií, s ohľadom na štatistické ukazovatele,
počet športovcov a pod.
Do kľúča na prerozdelenie dotácie pre športové kluby sú zaradené štyri hodnotiace kritériá
(koeficienty):
 členská základňa k 31.12. roku, ktorý predchádza roku poskytnutia dotácie,
 umiestnenie v súťaži za poslednú ukončenú sezónu,
 počet jednotlivcov reprezentujúcich SR na medzinárodnej úrovni k 31.12. roku, ktorý
predchádza roku poskytnutia dotácie.
 zorganizovanie akcií pre verejnosť (športové súťaže, aktivity, brigády, darovanie krvi, ...) –
toto kritérium uplatniť až pre rok 2019.
Opatrenia:
Vypracovať VZN o poskytovaní dotácií, kde výška dotácie bude určená na základe vopred
stanovených kritérií.
Hľadať možnosti vytvorenia preferovania športu na konkrétne obdobie (napr. 2 rokov). Poskytnúť
im na základe nimi vypracovaných projektov výraznejšiu pomoc ako ostatným.

3.8.

Informovanie a propagácia v oblasti športu

Medzi mestom ako centrom spoločenského diania a športom ako jedným zo spoločenských
fenoménov je veľmi úzky súvis. Na kvalitu života obyvateľov mesta má šport nezanedbateľne
pozitívny vplyv. Jedným zo spôsobov globálnej prezentácie mesta aj možnosť využitia medializácie
a propagácie športového diania na jeho území v čo najväčšej možnej miere.
Informovanie verejnosti o športových podujatiach, o dosiahnutých výsledkoch, zámeroch a plánoch
mesta sa realizuje najmä prostredníctvom tlačových a elektronických médií, ale aj informačných tabúľ
na verejných priestranstvách v meste. Tlačové médiá predstavujú infolist a regionálna tlač.
Ďalej túto úlohu zabezpečujú regionálne televízie a infokanál Bytového podniku mesta Trebišov.
Čoraz dôležitejšiu úlohu v tejto oblasti zohráva internet a teda správcovia a prevádzkovatelia
webových stránok na centrálnej (štátnej) i regionálnej úrovni.
Zviditeľňovanie a propagovanie športu elektronickou formou je tak na samosprávnej úrovni
zabezpečované na webovom sídle:
-

mesta,
škôl a centra voľného času,
športových klubov (občianskych združení).
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Na celoštátnej úrovni sú to informačný systém športu a informačný portál školského športu
zastrešené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na stránke „školský šport“ je
sústredený prehľad školských športových súťaží s ich detailným popisom.
Zviditeľnenie mestského športu sa uskutočňuje aj formou povinnosti prijímateľov dotácií z rozpočtu
mesta propagovať mesto v zmysle príslušného VZN o poskytovaní dotácií.
Mesto považuje zvyšovanie informovanosti a zlepšovanie informačného systému v športe, ktoré
prispievajú k jeho zviditeľneniu, za dôležitý faktor pre väčšiu účasť verejnosti na športových
podujatiach.
Medializácia športových podujatí a výkonov kolektívov či jednotlivcov má významný vplyv na
motiváciu k športovaniu už športovo aktívnych, ale aj pasívnych obyvateľov, a to predovšetkým detí
a mládeže.
Na úrovni mesta Trebišov sa už niekoľko rokov uskutočňuje aj odmeňovanie žiakov a študentov
(športovcov) za úspešnú reprezentáciu mesta. Odmeňovanie sa realizuje verejným, dôstojným
a slávnostným spôsobom, spravidla počas Dní mesta Trebišov. Súčasťou indiv iduálneho
a kolektívneho odmeňovania v oblasti športu je aj ďakovný list primátora za úspešnú reprezentáciu
mesta, odovzdaný žiakom, študentom a ich pripravovateľom. Spôsob, kritériá, podmienky
k predkladaniu návrhov na odmeny a formu odmeny za uplynulý školský rok, resp. súťažný ročník
(sezónu) určí mesto.
Opatrenia:
Spolupracovať so športovými subjektmi – športovými klubmi.
Organizovať stretnutia s predstaviteľmi športových klubov a informovať ich o činnosti a zámeroch
mesta v oblasti podpory športu.
Informovať o dianí v športovom klube, dosiahnutých priebežných výsledkoch, termínoch zápasov.
Na webovej stránke mesta vytvoriť podstránku s informáciami o športových kluboch (názov,
funkcionári, história, štruktúra súťaží, vlastný program a ciele, výsledky, ...) a športovom dianí
v meste s jednoduchou architektúrou a grafikou.

Záver
Zmyslom Koncepcie rozvoja športu v Trebišove je vytvoriť spoločný program všetkých
zainteresovaných subjektov, na ktorom by sa mohli zjednotiť všetky záujmy, sily, telovýchovné a
športové subjekty, hnutia, orgány mesta, občianske združenia a organizácie zaoberajúce sa športom v
meste.
Doterajší prístup k riešeniu problematiky športu v meste nebol koncepčný a nedokázal využiť naplno
potenciál, ktorý je možné využiť v športovej oblasti.
Rozvoj športu je pre naše mesto jednou z priorít a svedčia o tom športové aktivity a podujatia
organizované na území mesta.
Koncepcia je otvorený materiál, ktorý je možné a potrebné doplniť a aktualizovať podľa potrieb, a
finančných možností nášho mesta. Koncom roku 2022 bude prehodnotená, novelizovaná
a prispôsobená aktuálnym podmienkam.
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Prílohy
Príloha č. 1
D o t a z n í k - vyhodnotenie

1) Aký je počet hodín telesnej výchovy na Vašej škole (ZŠ osobitne na 1. stupni a na 2. stupni)?
Z celkového počtu žiakov v meste 1516 na I. stupni ZŠ má 2 hodiny telesnej výchovy 1476 žiakov
(97,36 %), 3 hodiny telesnej výchovy má 40 žiakov (2,64%).
Na II. stupni ZŠ z celkového počtu žiakov 1466 má 3 hodiny telesnej výchovy 991 žiakov (67,6%) a 2
hodiny telesnej výchovy má 475 žiakov (32,4%).
Študenti všetkých stredných škôl v meste majú telesnú výchovu 2 hodiny týždenne, okrem odboru
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktorý má 3 hodiny týždenne.
2) V priemere koľko žiakov/študentov z celkového počtu žiakov/študentov Vašej školy je
oslobodených z telesnej výchovy?
Z celkového počtu 2982 žiakov základných škôl v meste je oslobodených 29, t. j. 0,97 %.
Z celkového počtu 1578 študentov stredných škôl v meste je oslobodených 130, t. j. 8,23%.
3) Ako využívate možnosť doplnenia učebného plánu pre hodiny telesnej výchovy (uveďte
konkrétne formy)?
ZŠ I. Krasku z dôvodu nedostatočného priestorového a technického zabezpečenia nevyužíva túto
možnosť. CZŠ sv. Juraja, ZŠ Pribinova a ZŠ Komenského majú navýšený počet hodín TSV o 1 hodinu
týždenne. ZŠ M. R. Štefánika navyšuje hodiny TSV o sezónne činnosti, napr. korčuľovanie.
Stredné školy v meste Trebišov túto možnosť nevyužívajú.
4) Uveďte, aké športové zariadenia máte k dispozícii na Vašej škole?
Základné školy v meste disponujú nasledovným druhom a počtom športovísk:
telocvičňa veľká: 4, telocvičňa malá: 4, trávnaté ihrisko: 4, multifunkčné ihrisko: 4, asfaltové
ihrisko: 2, tenisové ihrisko: 5, atletická dráha: 4, posilňovňa: 1, volejbalové ihrisko: 2,
doskočisko: 1, guľovisko: 1
Stredné školy v meste disponujú nasledovným druhom a počtom športovísk:
telocvičňa: 4, trávnaté ihrisko: 2, multifunkčné ihrisko: 1, asfaltové ihrisko: 2, tenisové ihrisko:
2, atletická dráha: 2, posilňovňa: 3
5) Ktoré športovisko je prioritne potrebné zrekonštruovať/vybudovať na Vašej škole? Navrhnite
aj zdroje financovania.
Podľa odpovedí z jednotlivých dotazníkov je najviac potrebné zrekonštruovať/vybudovať na
základných školách: telocvičňu (3), posilňovňu (3), atletickú dráhu (2), multifunkčné ihrisko (2),
hádzanárske ihrisko (1), ihrisko s umelou trávou (1). Využitie športovísk je širokospektrálne, zamerané
na všetky druhy športov podľa možností jednotlivých školských areálov.
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Najviac je potrebné zrekonštruovať/vybudovať na základných školách
Telocvičňa
Posilňovňa
Atletická dráha
Multifunkčné ihrisko
Hádzanárske ihrisko
Ihrisko s umelou trávou

3
3
2
2
1
1

Navrhnuté zdroje financovania rekonštrukcie príp. vybudovania športovísk ZŠ:
- finančné prostriedky z rozpočtu školy,
- finančné prostriedky z eurofondov – projekty,
- finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa,
- finančné prostriedky zo štátnych zdrojov – havárie.
Podľa odpovedí z jednotlivých dotazníkov je najviac potrebné zrekonštruovať/vybudovať na stredných
školách: multifunkčné ihrisko (3), telocvičňu (2), atletickú dráhu (2), posilňovňu (1), futbalové ihrisko
(1), tenisový kurt (1). Využitie športovísk je širokospektrálne, zamerané na všetky druhy športov podľa
možností jednotlivých školských areálov.
Najviac je potrebné zrekonštruovať/vybudovať na stredných školách
Multifunkčné ihrisko
Telocvičňa
Atletická dráha
Posilňovňa
Futbalové ihrisko
Tenisový kurt

3
2
2
1
1
1

Navrhnuté zdroje financovania rekonštrukcie príp. vybudovania športovísk SŠ:
- finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa,
- finančné prostriedky z eurofondov – projekty,
- finančné prostriedky z rozpočtu školy,
- finančné prostriedky zo SFZ,
- finančné prostriedky z rozpočtu mesta Trebišov.
6) Ktoré športové krúžky pracujú na Vašej škole? Uveďte aj počty žiakov/študentov
v jednotlivých krúžkoch.
Z celkového počtu žiakov základných škôl 2982 je v športových krúžkoch evidovaných 698 žiakov, čo
predstavuje 23,4 %.
V nasledujúcich dvoch grafoch je zobrazené percentuálne vyjadrenie počtu evidovaných
žiakov/študentov v jednotlivých krúžkoch.
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Graf 2 Š portové krúžky na základných školách
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Zdroj údajov: Dotazník, vlastné spracovanie
Graf 3 Š portové krúžky na stredných školách
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Zdroj údajov: Dotazník, vlastné spracovanie

7) Uveďte Vaše návrhy, akým spôsobom by bolo možné zvýšiť záujem žiakov/študentov o šport.
Zhrnuté odpovede riaditeľov základných a stredných škôl:
-

zvýšením počtu hodín telesnej výchovy,
výstavbou nových športovísk (telocvične, multifunkčné ihriská, lezecké steny,
rozšírením kapacity existujúcich športovísk,
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-

-

lepším vybavením škôl športovým materiálom,
zapájaním žiakov v rámci TSV aj do menej tradičných športov,
bezplatnými vstupmi pre mládež na športové podujatia nielen v meste, ale aj mimo mesta
(napr. reprezentačné zápasy, ligové zápasy),
zvýšením propagácie slovenských športovcov a športu (besedy so športovcami z mesta,
s reprezentantmi SR, olympionikmi a pod.),
uskutočňovaním športových campov,
motiváciou z pohľadu mesta – benefity, daňové bonusy atď.,
organizovaním masovejších akcií s účasťou škôl - behy, maratóny s prepojením na iné
sprievodné aktivity (koncert, propagácia zdravej výživy a zdravého životného štýlu formou
prednášok a degustácií),
sprístupnením športovísk vo voľnom čase (napr. víkend) za výhodnejších podmienok,
spoluprácou so športovými klubmi v meste a poskytnutím priestorov telocviční ako aj
vonkajších priestorov pre tréningové procesy prípravky a mládežníckych družstiev zdarma,
organizovaním športových súťaží pod záštitou mesta, zameraných na deti a mládež,
osvetou: šport – lepšie zdravie, menej chorôb, lepšia kondícia, uplatnenie, profesionalita –
zdroj obživy pre talentovaných jedincov.
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Príloha č. 2
A n k e t a - vyhodnotenie
Znenie anketovej otázky:
Ktorý šport by malo mesto Trebišov najviac finančne podporovať?
Graf 4 Odpovede na anketovú otázku - študenti stredných škôl
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Zdroj údajov: Anketa, vlastné spracovanie

Graf 5 Odpovede na anketovú otázku - verejnosť
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Zdroj údajov: Anketa, vlastné spracovanie

Pre iný, žiadny šport boli odovzdané hlasy pre hokejbal, bedminton, inline korčuľovanie, akrobatický
rockandroll, balet, bojové umenie MMA, freerun.
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