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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. schvaľuje  

 
1. Rámec na podporu rozvoja športovej infraštruktúry mesta Žilina do 31.12.2023 - časť 

Školské športové areály. 
 

II. žiada 
 

1. Prednostu mestského úradu, aby sa pri príprave programového rozpočtu pre každý 
nasledujúci rozpočtový rok uplatnila zásada zaradenia realizácia 1 projektovo 
pripraveného školského športového areálu do rozpočtu mesta a zásada zaradenia 1 novej 
projektovej dokumentácie na školský športový areál.  

 
 
 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
Tento materiál sa predkladá ako iniciatívny s cieľom doplniť rámec podpory športy v meste Žilina 
o kapitolu športová infraštruktúra, časť školské športové areály. Uznesením č. 132/2020 bol schválený 
rámec pre podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom Žilina do 31.12.2023. Tento rámec 
obsahuje zásady, podľa ktorých by mali byť rozdeľované finančné prostriedky pre podporu športovej 
činnosti mládeže a profesionálnych športovcov v športových kluboch. Tento rámec však nezachytáva 
podporu rozvoja športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta Žilina, čo je však podľa §  64 zákona č. 
440/2015 Z. z.o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov jednou z hlavných povinností obce.  
 
§ 64 
Obec 
Obec pri výkone samosprávy 
 

a) vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce, 
b) podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej 

infraštruktúry v obci v spolupráci so športovými organizáciami, 
c) zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je 

zriaďovateľom, a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe obce na šport pre 
všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené, 

d) môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko na vykonávanie 
športu pre všetkých so zameraním na mládež pod vedením športového odborníka, 

e) podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v obci, 
f) podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne 

postihnutých v obci, 
g) oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v obci. 

 
Vytvorenie rámca na podporu rozvoja športovej infraštruktúry mesta Žilina do 31.12.2023 - časť 
Školské športové areály je v súlade s víziou, ktorá je v športovej koncepcii mesta Žilina na roky 2017-
2022.   
 
Ciele športovej politiky mesta Žilina: 
 

1. Vytvárať podmienky pre spojenie vzdelávania a športu – rozvoj školského športu  
2. Podporovať voľnočasové aktivity detí a mládeže  



 

 
 

3. Zlepšiť podmienky pohybovej a rekreačnej kvality života v Žiline  
4. Spolupracovať so športovými klubmi a podporovať ich činnosť  
5. Zaistiť efektívnu finančnú podporu rozvoja športu v Žiline  
6. Vytvoriť podmienky pre sociálnu inklúziu formou športových programov  
7. Propagovať mesto prostredníctvom športových udalostí   
8. Vybudovať modernú, dostupnú a otvorenú športovú infraštruktúru  
9. Spolupracovať so všetkými aktérmi pôsobiacimi v oblasti športu na miestnej, ako aj národnej 

úrovni 
 
Materiál má nasledujúci dopad na rozpočet v mesta. V prípade, že pri príprave programového rozpočtu 
mesta Žilina bude uplatnená zásada podľa bodu II., časť 1. uznesenia, tak dopad takéhoto kroku bude 
vo výške realizácie 1 športového areálu (podľa doterajších skúseností cca. 250 000 – 450 000€) a vo 
výške financií na projektovú prípravu 1 športového areálu (podľa doterajších skúseností cca. 5 000€).  
 
Stanoviská komisií: 
Komisia školstva a mládeže  
I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí schváliť  
1. rámec na podporu rozvoja športovej infraštruktúry mesta Žilina do 31.12.2023 – časť Školské 
športové areály.  
 
II. požiadať  
2. prednostu mestského úradu, aby sa pri príprave programového rozpočtu pre každý nasledujúci 
rozpočtový rok uplatnila zásada zaradenia realizácie 1 projektovo pripraveného školského športového 
areálu do rozpočtu mesta a zásada zaradenia 12 novej projektovej dokumentácie na školský športový 
areál.  
 
Stanovisko komisie športu: 
Komisia športu s predloženým návrhom súhlasí a odporúča ho MZ prerokovať a schváliť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MATERIÁL 
 
Rámec na podporu rozvoja športovej infraštruktúry mesta Žilina do 31.12.2023 - časť Školské 
športové areály. 
 
1. Športová infraštruktúra vo vlastníctve mesta Žilina 
 
Mesto Žilina má vo svojom majetku nasledovnú športovú infraštruktúru v areáloch základných škôl 
(spracoval Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja MsÚ Žilina): 
 

ŠKOLA Vnútorné športoviská  Vonkajšie športoviská  

 
ZŠ Jarná  

 
Telocvičňa  - oprava 
spŕch, umyvárne, 
palubovky, 
elektroinštalácie – 
v súčasnosti situácia 
riešená cez investičný 
odbor   

 
Futbalové ihrisko – nesúmerné bránky, zlý povrch 
Bežecká dráha – potreba malých úprav  
Volejbalové ihrisko - starý zarastený povrch, 
potreba napínacieho zariadenia na sieť 
a volejbalová sieť 
Basketbalové ihrisko - OK 
Rozbehová dráha s doskočiskom - opravené 
Exteriérový ping – pongový stôl - doplnené 
 

ZŠ Karpatská  Telocvičňa – je nové 
osvetlenie, okná, 
odovzdaný projekt na 
rekonštrukciu spŕch  
Gymnastická hala- je 
nutné vyriešiť 
vybavenie z rozpočtu 
školy, mesta  

Multifunkčné ihrisko – rok 2017, OK 
Multifunkčné ihrisko -  rok 2015, OK 

 
- absencia atletických plôch, napr. 

doskočisko 
 
väčšina športového areálu školy bola v minulosti 
odpredaná súkromnej osobe, nedokončená 
výstavba 
 

ZŠ Lichardova  Telocvičňa - OK 
 
 

Multifunkčné ihrisko pred budovou školy- 
opravené oplotenie, položená zámková dlažba, 
vypadnuté dlaždice na konci chodníka 
Doskočisko – rok 2013, upravené od prebytočnej 
trávy, doplnenie piesku 
 

ZŠ Limbová  Telocvičňa - staré 
drevené okná, mnohé 
nefunkčné, vysoká 
energetická náročnosť 

Multifunkčné ihrisko s umelou trávou - úplne 
zmodernizované a zrekonštruované s kamerovým 
systémom 
 
 

ZŠ Martinská  Telocvičňa potrebná 
výmena palubovky v II. 
telocvični (plán v 
marci) 
Bazén – realizovaná 
komplexná 
rekonštrukcia 
vonkajšieho plášťa 

Atletická dráha – potrebná revitalizácia, príprava 
projektovej dokumentácie 
Basketbalové asfaltové ihrisko 
-  popraskané,  potreba nového asfaltového poťahu 
Multifunkčné ihrisko - revitalizované 
Rozbehová dráha, doskočisko - OK 
 



 

 
 

Bazén – realizovaná 
rekonštrukcia 
osvetlenia 
a vzduchotechniky, 
Bazén -  potreba 
kontroly strechy 
 

ZŠ Nám. 
mladosti  
 

Telocvičňa veľká – - 
havarijný stav 
palubovky, problém 
s odtokom v sprchách, 
potreba 
bezbariérového 
vstupu a toaliet  
Telocvičňa malá - 
palubovka v norme 
Multifunkčná 
miestnosť (zrkadlová 
telocvičňa) – opravená 
palubovka 
 

- bez vonkajších atletických športovísk 
Vonkajšie detské ihrisko  pre ŠKD – opravy podľa 
poslednej revízie  
Outdoorové cvičisko – stav dobrý 
Vonkajšie detské ihrisko - v správe MŠ 
 

ZŠ Slov. 
dobrovoľníkov  
 
 

Telocvičňa veľká – 
nutná oprava 
palubovky, výmena 
okien 
Telocvičňa  malá -  OK 
 

Rozbežisko s doskočiskom - OK  
plánované  multifunkčné ihrisko v priestoroch školy, 
pozemok nepatrí Mestu Žilina (vo vlastníctve štátu) 
Detské ihrisko s 2 drevenými zostavami (preliezky, 
hojdačky, šmykľavky) 
 

ZŠ V. Javorku  
 
 

Telocvičňa - OK 
športová hala – OK 
 

Vonkajšie multifunkčné ihrisko – OK 
Fitpark -  OK  
Bežecká dráha – nutná rekonštrukcia 
Basketbalové ihrisko (asfaltové) – potreba 
rekonštrukcie 
Relaxačná zóna (staré detské ihrisko, lavičky) – 
potreba rekonštrukcie, nové lavičky 
Atletická dráha – potreba revitalizácie 
Doskočisko - nové 
 

ZŠ s MŠ 
Brodňanská 
 
 

Telocvičňa - OK Dve futbalové štrkové ihriská – nutná revitalizácia, 
prípadná zmena menšieho ihriska na tenisový kurt 
Malé volejbalové antukové ihrisko - OK  
Malé betónové basketbalové ihrisko – rozrušený 
povrch 
100m bežecká antuková dráha – nutná revitalizácia 
Výseč na vrh guľou - OK 
Doskočisko - OK 
Ihrisko pre MŠ - OK 
 

ZŠ s MŠ Do 
Stošky 
 

Telocvičňa – nemá  
 

Multifunkčné ihrisko - OK 
 



 

 
 

ŽILBYT - 
Elokované 
pracovisko 
Hollého 
 

Dve telocvične -  nutná 
rekonštrukcia 
priestorov 
 

ZŠ s MŠ Dol. 
Trnovská 

Telocvičňa – 
vymaľovaná, nie je 
potrebná akútna 
rekonštrukcia 
 

Multifunkčné ihrisko - vo fáze rekonštrukcie, 
výmena trávnika 
Bežecká dráha  - nutná rekonštrukcia 
Ihrisko pre deti MŠ s umelou trávou a preliezkami 
– potreba rekonštrukcie, opravené preliezky 
opravené, doplnené  a tráva vyčistená;  
Areál školskej záhrady - potreba výstavby 
oplotenia pri potoku – cca 20 m. 
 
 

ZŠ s MŠ 
Gaštanová  
 
 
 
 
Elokované 
pracovisko 
Bytčica  
 

Telocvičňa – 
palubovka v zlom 
stave 

Klasická atletická dráha – zaburinená 
Viacúčelové hokejbalové ihrisko s osvetlením - OK 
Futbalové a volejbalové ihrisko - bez údržby – 
zaburinené 
rozbežisko na skok do diaľky 
 
Trávnatý veľký areál s preliezačkami - OK 
Betónové ihrisko, v zime ľadová plocha - OK 
Doskočisko s pieskoviskom – chýba piesok 
 

ZŠ s MŠ 
Školská  
 

Telocvičňa - OK 
Školská sauna - OK 
Školská posilňovňa - 
OK 
 

Ihrisko s umelou trávou – rok 2005, poškodený 
povrch trávnika – havarijný stav, poškodené siete  
Ihrisko s prírodnou trávou – kvalitný trávnik so 
zavlažovaním, poškodené oplotenie 
Detské  ihrisko – poškodené prvky, nutná 
rekonštrukcia 
voľne prístupné trávnaté ihrisko - nerovné, 
čiastočne bez trávnatého povrchu, plánovaná 
zmena na betónové ( asfaltové ) ihrisko 
s možnosťou prevádzkovania ako zimného klziska. 
Workoutové vonkajšie ihrisko - (11 prvkov), OK 
 

ZŠ s MŠ ul. Sv. 
Gorazda 

Telocvičňa veľká  – OK 
Telocvičňa malá  - OK  
Telocvičňa 
gymnastická - OK 

Futbalové ihrisko - nové bránky,  nerovný povrch, 
zlé odvodňovanie, častá tvorba mlák, diery pri 
plote. 
Basketbalové ihrisko – iba jeden kôš 
Volejbalové ihrisko - asfaltový povrch 
Antukové ihrisko - starý a prašný povrch, 
nevyužívané, bez mantinelov  
 

 
Okrem toho mesto Žilina vlastní športovú infraštruktúru mimo areálov základných škôl 

 Zimný štadión 
 Mestská krytá plaváreň (1 vnútorný bazén, sauna, 3 vonkajšie bazény) 
 Sídliskové športové plochy (asfaltové, basketbalové, škvárové a multifunkčné ihriská; 

pinpongové stoly) 



 

 
 

 Lanový park 
 Kurty na plážový volejbal (Stavbár) 
 Tenisové kurty pri plavárni 
 Telocvične a vonkajšie športoviská pri školách 
 ďalšie drobné športoviská. 

 
 

2. Financovanie športu v meste Žilina 
 
2.1 Rok 2018 (rozpočet 3 456 800 €/ vyčerpaných 2 805 469,99  €) 

 
Financovanie športu, športových aktivít a zariadení v meste Žilina bolo v roku 2018 financované 
z programu Šport. Jednotlivé financie sa rozdeľovali podľa podprogramov. Zodpovedným za 
prerozdeľovanie bol Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. 

 
Financovanie ihrísk a športovísk nájdeme v programe Prostredie pre život, podprogram Detské ihriská 
a športoviská. Zodpovedným bol Odbor dopravy. 
 

2.1.1 Mestská krytá plaváreň – 871 290 € / 748 067,57 € 
Cieľom podprogramu je zabezpečiť chod, prevádzku a zvýšiť kvalitu Mestskej krytej 
plavárne spolu s vonkajšími nekrytými bazénmi. Taktiež vytvoriť priestor pre aktívnych ale 
aj rekreačných plavcov. 

 
2.1.2 Zimný štadión – 1 379 500 € / 1 325 190,21 € 

Cieľom podprogramu je zabezpečiť prevádzku Zimného štadióna spolu s tréningovou halou 
na požadovanej úrovni. Z toho: 

 
 955 270,01 € - prevádzkové náklady štadióna MsHK, MsHKM a športovú činnosť 
 369 920,20 € - výdavky na energie 

 
2.1.3 Podpora športových podujatí v meste – 65 000 € / 43 139,70 € 

Organizácia vlastných podujatí a podpora podujatí, na ktorých sa mesto podieľa ako 
spoluorganizátor, za účelom podpory a rozvoja športu v meste. 

 
 10 vlastných podujatí 
 16 podporených podujatí ako spoluorganizátor 
 

2.1.4 Podpora športu grantovým systémom – 506 000 € / 464 381,75 € 
Finančné prostriedky použité na bežné výdavky, na podporu športových aktivít pre deti, 
mládež a dospelých cez grantový systém mesta, na podporu aktivít športových klubov . 
Z toho:  

 
A) Príspevok primátora 

- 3 900 € -  
 4 subjekty 

 
B) Granty na podporu podujatí 

- 27 641,86 € - grantový systém na podporu organizácie výnimočných, pravidelných 
podujatí, ktoré svojim prínosom sa podieľajú na rozvoji športu 

 40 projektov 
C) Dotácia Paraolympionikom SR 

- 40 000 € - mimoriadna dotácia  



 

 
 

 
D) Podpora aktivít športových klubov 

- 357 839,89 € - systém Športových dotácií, rozdelenie financií podľa platných 
pravidiel, kritérií a podmienok pre žilinské športové kluby 

 72 športových klubov 
 
E) Podpora aktivít športových klubov – príspevok MZ  

- 35 000 € - mimoriadna dotácia v roku 2018 na základe podnetu Mestského 
zastupiteľstva 

 4 športové kluby 
 
2.1.5 Detské ihriská a športoviská – 635 010 € / 224 690,76 € 

Cieľom podprogramu je pravidelná údržba existujúcich detských ihrísk 
a športovísk, ako aj výstavba nových ihrísk a športovísk na území mesta. 

 
 V roku 2018 išlo o výstavbu Pumptruckovej dráhy na Vodnom diele, bežeckej 

dráhy a hokejbalového ihriska pri ZŠ Gaštanová, workout ihriska na Vlčincoch, 
začiatok výstavby tartanovej dráhy pri ZŠ Oravská. 

 
2.2 Rok 2019 (rozpočet 3 561 310 €/ vyčerpaných 3 104 633,34  €) 

 
Financovanie športu, športových aktivít a zariadení v meste Žilina bolo v roku 2019 financované 
z programu Šport. Čerpanie uvádzame za celý kalendárny rok k 31.12.2019 Jednotlivé financie sa 
rozdeľovali podľa podprogramov. Zodpovedným za prerozdeľovanie bol Odbor kultúry, športu, 
cestovného ruchu a miestneho rozvoja. 
 
Financovanie ihrísk a športovísk nájdeme v programe Prostredie pre život, podprogram Detské ihriská 
a športoviská. Zodpovedným bol Odbor dopravy. 
 

2.2.1 Mestská krytá plaváreň – 539 579  € / 539 577,80 € 
Cieľom podprogramu je zabezpečiť chod, prevádzku a zvýšiť kvalitu Mestskej krytej 
plavárne spolu s vonkajšími nekrytými bazénmi. Taktiež vytvoriť priestor pre aktívnych ale 
aj rekreačných plavcov. 

 
2.2.2 Zimný štadión – 1 643 412 € / 1 467 127,10 € 

Cieľom podprogramu je zabezpečiť prevádzku Zimného štadióna spolu s tréningovou halou 
na požadovanej úrovni. Z toho: 

 
 390 000 € - náklady MsHK na športovú činnosť 
 60 000 € - náklady MsHKM na športovú činnosť 

 
2.2.3 Podpora športových podujatí v meste – 50 000 € / 49 657,59 € 

Organizácia vlastných podujatí a podpora podujatí, na ktorých sa mesto podieľa ako 
spoluorganizátor, za účelom podpory a rozvoja športu v meste. 

 
 12 vlastných podujatí 
 13 podporených podujatí ako spoluorganizátor 
 
 
 
 
 



 

 
 

2.2.4 Podpora športu grantovým systémom – 450 000 € / 445 801,23 € 
Finančné prostriedky použité na bežné výdavky, na podporu športových aktivít pre deti, 
mládež a dospelých cez grantový systém mesta, na podporu aktivít športových klubov . 
Z toho:  

 
A) Príspevok primátora 

- 6 951, 25 €  
 7 subjektov 

 
B) Granty na podporu podujatí 

- 27 508,98 € - grantový systém na podporu organizácie výnimočných, pravidelných 
podujatí, ktoré svojim prínosom sa podieľajú na rozvoji športu 

 38 projektov 
 

C) Dotácia Paraolympionikom SR 
- 15 000 € - mimoriadna dotácia  
 

D) Podpora aktivít športových klubov 
- 396 341, € - systém Športových dotácií, rozdelenie financií podľa platných pravidiel, 

kritérií a podmienok pre žilinské športové kluby 
 69 športových klubov 

 
2.2.5 Detské ihriská a športoviská – 873 319 € / 602 469,62 € 

Cieľom podprogramu je pravidelná údržba existujúcich detských ihrísk 
a športovísk. 

 
 V roku 2019 išlo o dokončenie osvetlenia na Pumptruckovej dráhe na Vodnom 

diele, rekonštrukciu viacerých detských ihrísk na území mesta, investície na 
futbalových ihriskách v Bytčici a Vraní, výstavbu workout ihriska na Vlčincoch, 
najvýznamnejšia bola výstavba multifunkčného športoviska pri ZŠ Oravská 
(tartanová dráha spolu s doskočiskom, workout ihriskom a pumptrackom), taktiež 
začiatok projektovej dokumentácie atletickej dráhy pri ZŠ Martinská 

 
2.3 Rok 2020 (rozpočet 2 187 000 €) 

 
Financovanie športu, športových aktivít a zariadení v meste Žilina je roku 2020 financované z programu 
Šport. Jednotlivé financie sú rozdelené podľa podprogramov. Zodpovedným za prerozdeľovanie je 
Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. 

 
Financovanie ihrísk a športovísk nájdeme v programe Prostredie pre život, podprogram Detské ihriská 
a športoviská 
 

2.3.1 Mestská krytá plaváreň – 656 000  € 
Cieľom podprogramu je zabezpečiť chod, prevádzku a zvýšiť kvalitu Mestskej krytej 
plavárne spolu s vonkajšími nekrytými bazénmi. Taktiež vytvoriť priestor pre aktívnych ale 
aj rekreačných plavcov. 

 
2.3.2 Zimný štadión – 1 075 000 € 

Cieľom podprogramu je zabezpečiť prevádzku Zimného štadióna spolu s tréningovou halou 
na požadovanej úrovni prostredníctvom vlastnej spoločnosti Žilbyt. Z toho: 

 
 100 000 € - náklady MsHK na športovú činnosť 



 

 
 

 60 000 € - náklady MsHKM na športovú činnosť 
 

2.3.3 Podpora športových podujatí v meste – 70 000 € 
Organizácia vlastných podujatí a podpora podujatí, na ktorých sa mesto podieľa ako 
spoluorganizátor, za účelom podpory a rozvoja športu v meste. 

 
 Plánovaných 12 vlastných podujatí 
 Plánovaná podpora približne 15 podujatí ako spoluorganizátor 
 

2.3.4 Podpora športu grantovým systémom – 245 000 € 
Finančné prostriedky použité na bežné výdavky, na podporu športových aktivít pre deti, 
mládež a dospelých cez grantový systém mesta, na podporu aktivít športových klubov . 
Z toho:  

 
A) Príspevok primátora 

- 7 000 € -  
B) Granty na podporu podujatí 

- 33 000 € - grantový systém na podporu organizácie výnimočných, pravidelných 
podujatí, ktoré svojim prínosom sa podieľajú na rozvoji športu 

C) Podpora aktivít športových klubov 
- 225 000 € - systém Športových dotácií, rozdelenie financií podľa platných pravidiel, 

kritérií a podmienok pre žilinské športové kluby 
 
2.3.5 Detské ihriská a športoviská – 150 000 €  

Cieľom podprogramu je pravidelná údržba existujúcich detských ihrísk 
a športovísk. 

 
Pozn.: (spracoval Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja MsÚ Žilina): 
 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že rokmi zaužívanou praxou v meste Žilina bolo, že hlavnými 
prijímateľmi financií určených pre šport v meste Žilina boli:  

1. Zimný štadión a mestské hokejové kluby,  
2. Mestská krytá plaváreň,  
3. Športové dotácie a grantový systém v oblasti športu. 

 
Úplne absentuje rozpočtová kapitola pre rozvoj športovej infraštruktúry, konkrétne pre 
rekonštrukciu a modernizáciu školských športových areálov. Tieto športoviská sa začali realizovať až 
v roku 2019 z prostriedkov rezervného fondu. V roku 2020 sa ešte žiadne športovisko 
nerekonštruovalo. Jedným z cieľov tohto materiálu je na financovaní športu poukázať na fakt, že 
v rozpočte mesta chýba kapitola, ktorá by garantovala minimálne financie do rekonštrukcie 
športových areálov, keďže kapitola Detské ihriská a športoviská je určená na údržbu najmä detských 
ihrísk, resp. opravu asfaltových sídliskových plôch. Preto je základným návrhom tejto koncepcie, aby 
sa pri príprave programového rozpočtu mesta pre daný rok počítalo s rekonštrukciou aspoň 1 
školského areálu a prípravou minimálne 1 projektovej dokumentácie. Týmto spôsobom by bola 
zaručené, že do 14 rokov sa zrekonštruujú všetky športové areály škôl. 
 
Hlavným argumentom pre prioritizáciu školských športových areálov v rámci rozpočtu na šport je 
fakt, že tieto  areály slúžia najmä mládeži, sú dostupné bezplatne a môžu ich denne využívať stovky 
športovcov. Problémom je však ich neutešený stav, ktorý bráni ich masovému využívaniu 
verejnosťou. 
 
 



 

 
 

3. Otvorené športové školské areály 
 
Cieľom rekonštrukcie školských športových areálov je premena školy na centrum nielen vzdelávania 
ale aj športu. Naším cieľom je vytvoriť zo škôl komplex, ktorý bude poskytovať zázemie na voľnočasové 
aktivity širokej verejnosti.  
 
V dnešnej dobe v ktorej mládež trávi veľa času za počítačmi mobilnými telefónmi a pozeraním televízie 
je potrebné vytvárať podmienky na pohyb v školskom prostredí a na plnohodnotné využívanie voľného 
času. Nevytváranie podmienok na strategických miestach ako sú školské areály prispieva k 
patologických javov ako alkoholizmus, drogová závislosť, šikana a ďalšie negatívne javy, ktoré 
spôsobujú neplnohodnotný vývoj mládeže. 
 
Celosvetovým problémom súčasného spôsobu života je pohybová inaktivita, sedavý spôsob života 
a z nich vyplývajúce časté problémy so zdravím.  Pohybová inaktivita je v globálnom pohľade 
považovaná za štvrtý najdôležitejší rizikový faktor predčasných úmrtí To, že fyzická aktivita bola 
v minulosti integrálnou súčasťou ich každodenného života, už dnes neplatí. Pohybová inaktivita sa dnes 
považuje za niečo úplne normálne.     
 
Tým,  že zlepšíme priestorové aj objektové možnosti pre výučbu telesnej a športovej výchovy 
vytvárame proces, ktorý je pre žiakov podnetnejší a tým sa aj záujem žiakov o telesnú výchovu zvyšuje 
a ich motivácia k pohybu narastá. 
 
Treba brať do úvahy, že dnes sa záujem žiakov od tradičných športov posunul aj k netradičným. Deti 
v školách sú najcitlivejšie na vonkajšie podnety, ktoré by mali spĺňať štandardy 21. storočia. V 
súčasnosti je stav športových školských areáloch v Žiline veľmi zlý pretože sa dlhodobo nevytvárali 
investície na tento účel.   
 
Z pohľadu športového odbornosti a vývoji dieťaťa je dôležité, aby tieto školské areály boli zamerané na 
všeobecnú pohybovú prípravu (atletika, gymnastika, rozvoj kolektívnych športov, basketbal, futbal 
a ďalšie podľa potreby a zamerania školy.)  
 
V súčasnosti rozvoj telesnej a športovej výchovy a školských areálov je veľká výzva a veľmi kľúčová vec 
pre rozvoj pohybových schopností mladej generácie.  V okolitých Štátoch sú hodiny telesnej výchovy 
aj s dvojnásobne vyššou dotáciou (Maďarsko 5). Ale pokiaľ sa neskvalitní športová infraštruktúra pri 
školách tak sa nedokáže navýšiť počet hodín TV. 
 
Mnohé deti nevedia správne chodiť, behať, urobiť kotúľ alebo šplhať. Správne zvládnutie týchto 
techník je zároveň aj prevenciou proti úrazom. Aj spadnúť z bicykla treba vedieť, aby sa dieťa nezranilo 
alebo aby taký pád mal čo najmenšie dôsledky. Nezvládnutie plávania môže byť oveľa tragickejšie. 
Telesná výchova na školách by mala naučiť žiakov nielen zvládnuť základné osvojenie si pohybových 
návykov. Mala by ich naučiť súťaživosti, motivovať dosiahnutým víťazstvom, naučiť sa k férovosti a 
vedieť aj prehrávať. Ak deti budú od malička vedené k pohybu a k športovaniu, je predpoklad, že 
v športových aktivitách budú pokračovať aj v dospelosti. Takýto prístup určite uvíta sektor 
zdravotníctva, pretože osvojenie si zdravého životného štýlu pestovaním športových a pohybových 
aktivít počas celého života sa výrazne prejaví na celkovom zdraví populácie. A to by malo byť hlavným 
cieľom školskej telesnej výchovy. 


