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1) Dôvodová správa 

 

(1) Dôvodom návrhu Koncepcie rozvoja športu v meste Stará Turá je potreba jej 

aktualizácie na ďalšie obdobie rokov 2022 – 2027 

 

(2) Hlavným cieľom Koncepcie rozvoja športu v meste Stará Turá je zmapovať a 

zanalyzovať súčasnú situáciu v oblasti športu, poukázať na aktuálny stav úrovne 

organizovaného športu a športu pre všetkých, športu na školách, v športových 

kluboch, zmapovať reálny stav športovej infraštruktúry. Na základe zistených 

skutočností sú v návrhovej časti nastavené aspoň základné priority a opatrenia na 

zlepšenie podmienok v oblasti organizovaného športu a športu pre všetkých, v súlade 

s aktuálnymi podmienkami samosprávy, potrebami našich občanov ako aj športových 

klubov.   

 

(3) Príprava a spracovávanie koncepcie sa začalo už v októbri 2020 a následne počas roku 

2021 prebehlo viacero pripomienkovaní návrhu, ktoré doplnili a upravili koncepciu.  

Návrh koncepcie pripomienkovali: 

- vedenie mesta  

- poslanci MsZ  

- členovia príslušných komisií 

- vedenie jednotlivých škôl a školských zariadení 

- zástupcovia športovej verejnosti 

- športové kluby, MŠA, s. r. o. a ďalší zainteresovaní. 

 

(4) Koncepcia rozvoja športu v meste Stará Turá je strednodobý strategický dokument 

mesta spracovávaný v súlade s § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a v súlade s § 64 Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. v 

znení neskorších predpisov. 

 

(5) Koncepcia rozvoja športu v meste Stará Turá je otvorený dokument, ktorý je možné 

podľa potreby aktualizovať. Podnety k aktualizácii dokumentu môžu vyplývať z 

požiadaviek subjektov zapojených do tvorby koncepcie, športových organizácií, 

klubov ako aj príslušnej komisie. Všetky následné aktualizácie podliehajú schváleniu 

mestského zastupiteľstva. 

 

(6) Koncepcia rozvoja športu v meste Stará Turá je vypracovaná na obdobie rokov 2022 - 

2027 

 

2) Stanovisko  komisií 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej 

schváliť návrh Koncepcie rozvoja športu v meste Stará Turá na roky 2022 - 2027.  

 

Komisia pre šport odporúča MsZ v Starej Turej návrh Koncepcie rozvoja športu v 

meste Stará Turá na roky 2022 - 2027 schváliť. 
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3) Návrh uznesenia 
                                                

Mestské zastupiteľstvo mesta Stará Turá  schvaľuje  Koncepciu rozvoja športu v meste Stará 

Turá na roky 2022 – 2027. 

 

 

 

4) Príloha 
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1. ÚVODNÁ ČASŤ 

 
Šport a pohybové aktivity vôbec, sú neoddeliteľnou súčasťou životného štýlu 

moderného človeka súčasnosti a teda mali by byť aj všetkých občanov mesta Stará Turá. 
Súčasný šport predstavuje prostriedok rozvoja spoločnosti, upevňuje zdravie človeka, je 
prostriedkom boja proti rasizmu, drogám a intolerancii, zvyšuje národné povedomie a 
vlastenectvo, propaguje región, je prostriedkom trávenia voľného času a tiež dynamicky sa 
rozvíjajúcim ekonomickým odvetvím.  

Táto koncepcia si nekladie za cieľ dať komplexný a ucelený prehľad o veľmi širokej 
a pestrej škále športových aktivít, pretože to reálne ani nie je možné. Koncepcia má ambície 
poukázať na aktuálny stav úrovne športu na školách, športoviskách a v športových kluboch 
v Starej Turej s načrtnutím zámerov rozvoja pre najbližšiu budúcnosť. 
 
  Pravidelná telovýchovná a športová činnosť, či už v rekreačnej, výkonnostnej alebo vo 
vrcholovej podobe realizácie, vedie všetky vekové kategórie k vytváraniu si pozitívnych 
zdravotných, hygienických a sociálnych návykov, ktoré vedú k zdravému štýlu života a vyššej 
fyzickej zdatnosti a výkonnosti. To je dôvod, aby sme aj v našom meste venovali športu a jeho 
podmienkam mimoriadnu pozornosť. 
 
Pri tvorbe tejto koncepcie boli zohľadnené materiály: 

a) platná legislatíva v oblasti športu, 
b) koncepčné materiály v oblasti športu a mládeže, 
c) informácie o činnosti MŠA Stará Turá, s. r. o., 
d) informácie o činnosti škôl a školských zariadení, 
e) podnetné návrhy športových klubov, telovýchovných jednôt, zamestnancov MsÚ, 

škôl a školských zariadení, občanov mesta, 
f) zápisnice z Komisie pre šport pri Mestskom zastupiteľstve, 
g) názory vedenia mesta a kompetentných zamestnancov MsÚ, 
h) prejavený záujem o konkrétne druhy a spôsoby fungovania športových klubov, 
i) možnosti a schopnosti finančného zabezpečenia v rámci mesta. 

 
 

1.1. Zámer koncepcie 
 
Koncepcia rozvoja športu v meste Stará Turá na obdobie 5 rokov je strednodobý 

strategický dokument, ktorého cieľom je: 
- vytvoriť podmienky pre rozvoj športu v meste, t. j. využitie športových a voľno-

časových areálov, rozvoj aktivít klubov a zapojenie sa čo najširších vrstiev 
obyvateľstva mesta Stará Turá do športových a pohybových aktivít, 

- vytvoriť priestor pre partnerstvo medzi verejným, súkromným a mimovládnym 
sektorom v oblasti rozvoja športu, 

- podporovať trvalo udržateľný rozvoj mesta v oblasti športu. 
 

Ide o otvorený dokument, ktorý rieši základné fungovanie mesta a zainteresovaných 
subjektov v oblasti športu. Stratégia je vypracovaná na obdobie rokov 2022 – 2027. 
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1.2. Právna úprava 
 

Základným legislatívnym rámcom v oblasti športu je zákon č. 440/2015 Z. z. o športe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje pôsobnosť obce v oblasti športu 
nasledovne: 

- 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 pre zdravotne 
postihnutých v obci,  

- podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu pre 
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.  
 

Vytvárať podmienky na zabezpečovanie telesnej kultúry a športu ukladá obciam aj zákon 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 

Realizovanie rozvoja športu v meste Stará Turá sa zabezpečuje v súlade s ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a územnej samosprávy:  
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- Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,  

- 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 Stará Turá č. 2/2021 – Nar. o dotáciách na 
podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta, 

- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá č. 2/2014 – Nar. o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta Stará Turá, 

- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá č. 1/2014 – Nar. o organizovaní 
verejných športových podujatí na území mesta Stará Turá, 

- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ 
a školských zariadení so sídlom v meste Stará Turá, 

- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá č. 5/2021 o určení výšky 
mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach, 

- rozpočet mesta Stará Turá na príslušný kalendárny rok. 
 

Dôležitým dokumentom Slovenskej republiky v oblasti športu je Koncepcia štátnej 
politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020. 
 

 
2. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 
 

Naša spoločnosť prechádza neustále štrukturálnymi zmenami, ktoré sa dotýkajú 
všetkých oblastí spoločenského života, teda aj oblasti telesnej výchovy a športu, ktorá je 
organickou súčasťou spoločnosti. Sociálna transformácia má za následok zmenu hodnotového 
systému spoločnosti, čo sa prejavuje aj v záujme o telovýchovu a šport. Dôležitými prvkami 
ovplyvňujúcimi hodnotovú orientáciu občana sú jeho ekonomické možnosti, majetkové 
pomery, vzdelanie, zdravotná a fyzická spôsobilosť a ďalšie faktory, ktoré majú vplyv na záujem 
občana o vykonávanie športových aktivít a činností. Sprievodným javom každého 
ekonomického a sociálneho pohybu je nárast kriminality a drogovej závislosti ľudí v mladom a 
strednom veku.  

Zhoršovanie sociálnych podmienok sa týka vždy najviac mladých ľudí s rodinami a 
dôchodcov. Práve tieto sociálne skupiny z prirodzených dôvodov obmedzujú svoje výdavky na 
telovýchovu a šport, pričom športová aktivita je pre nich najhodnotnejšou náplňou voľného 
času, ktorá formuje pozitívne vôľové a osobnostné vlastnosti, ktoré chránia najmä mládež pred 
negatívnymi javmi.  

Pozitívne návyky vykonávania pravidelnej športovej činnosti u detí a mládeže 
pretrvávajú spravidla aj v ďalšom období, a majú tak pozitívny vplyv na človeka počas celého 
života. Preto nedostupnosť športu a s ním spojených služieb pre tieto sociálne vrstvy môže mať 
ďalekosiahle negatívne dôsledky na ich rodinný život a ich zdravotný a fyzický stav. Sociálne 
postavenie mladých rodín má za následok pokles záujmu o platené športové a telovýchovné 
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aktivity a služby, respektíve záujem len o finančne nenáročné aktivity. Tu by malo významnú 
úlohu zohrávať mesto, ktoré má tiež vo vzťahu k týmto skupinám prevziať na seba rozumnú 
mieru kompenzácie nákladov na športovanie, hlavne v prípade mladej a strednej generácie, 
aby bola zabezpečená dostupnosť telovýchovy a športu pre túto skupinu. Okrem toho je 
potrebné, aby mesto ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení zabezpečilo dostupnosť 
telovýchovných a športových aktivít pre školopovinnú mládež, ale aj študentov stredoškolákov, 
vysokoškolákov a širokú verejnosť mesta Stará Turá. Alarmujúci stav mladej generácie je dnes v 
oblasti zdravotnej a fyzickej zdatnosti, čo možno považovať za daň súčasnej doby. 
 

Samotné miesto tiež utvára podmienky pre športové vyžitie svojich obyvateľov, a to 
prostredníctvom VZN č. 2/2021 - Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z 
rozpočtu mesta a VZN č. 1/2014 - Nar. o organizovaní verejných športových podujatí na jeho 
území. Mesto sa tiež dlhodobo venuje realizácii multifunkčných ihrísk v meste, ale aj menších 
ihrísk s detskými prvkami. Financovanie športu v meste je zabezpečované najmä 
prostredníctvom rozpočtu mesta. V roku 2021 bolo v programovom rozpočte mesta 
naplánovaných v bežných výdavkoch na šport 100 400 €. Cez grantový program na podporu 
športu sa financovali jednotlivé športové kluby a podujatia, ale aj prevádzkovanie športového 
areálu na štadióne. Toto všetko bezprostredne ovplyvňuje záujem obyvateľstva o vykonávanie 
športových aktivít v meste.  

V súčasnosti došlo u časti populácie k zníženiu záujmu o platené športové aktivity alebo 
k presunu na finančne menej náročné športové aktivity. Zníženie počtu športovcov má aj hlbšie 
korene, je to dané predovšetkým výchovou detí, ktorá je v tomto smere nedostatočná. Je 
potrebné dbať na zmenu pohľadu rodičov a škôl na úlohu športu v aktivitách detí. Veľkú úlohu 
musí pri výchove detí k športu zohrávať aj škola. Okrem toho je potrebné, aby mesto ako 
zriaďovateľ veľkej väčšiny škôl a školských zariadení zabezpečilo dostupnosť telovýchovných 
a športových aktivít pre školopovinnú mládež, ale aj študentov stredoškolákov.  
 
 

2.1.  Školské zariadenia 
 

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 formou 
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. Súčasťou 
telesnej výchovy na základných školách je aj základný plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, atď. 
Plavecké, lyžiarske, turistické a iné školy v prírode sa stali pre žiakov nepovinnými, preto sa 
konajú na základe záujmu rodičov. Okrem povinnej telesnej výchovy majú žiaci možnosť 
navštevovať v popoludňajších hodinách nepovinné predmety so športovým zameraním, tzv. 
športové krúžky. Materiálno-technická vybavenosť MŠ, ZŠ a SŠ, najmä v oblasti vybavenia 
športovými pomôckami je v značne obmedzenej forme. Stav niektorých športovísk na školách 
prešiel čiastočnými rekonštrukciami (napr. v rámci rekonštrukcie ZUŠ - telocvičňa (2012), 
rekonštrukcia telocvične v ZŠ Komenského, čiastočná rekonštrukcia telocvične ZŠ Hurbanova 

http://www.staratura.sk/item/vzn-2-2015/
http://www.staratura.sk/item/vzn-2-2015/
http://www.staratura.sk/item/vzn-1-2014/
http://www.staratura.sk/item/vzn-1-2014/
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(2018/2019) i telocvičňa SOŠ (2020 - 2021). Avšak je potrebné pokračovať a dokončiť 
rekonštrukcie jednotlivých starších objektov a zariadení škôl. Rekonštrukcie sú spravidla 
financované z 3 zdrojov – kapitálové výdavky mestského rozpočtu, eurofondy alebo dotácie 
ministerstva. Školy vynakladajú vlastné zdroje na potrebné rekonštrukcie športových zariadení 
len v minimálnej miere. Niektoré školy však i tak nedisponujú potrebnými športoviskami a 
multifunkčnými športovými ihriskami (ZŠ Stará Turá – pri budovách Komenského a Hurbanova).   
 
Mesto Stará Turá v súčasnosti zriaďuje: 

Typ školy Sídlo Počet žiakov* 

Základná škola 
budova na Komenského ul. č. 320/1 

740 
budova na Hurbanovej ulici č. 128/25 

Základná 
umelecká škola 

budova na Ul. SNP č. 293/31 
376 (z toho 107 individuálna forma 
vyučovania, 269 – skupinová forma 

vyučovania) 

Materská škola 

budova na Hurbanovej ul. 153/62 

262 
budova na Hurbanovej ul. 142/46 

budova na Komenského ulici 320/1 
v areáli ZŠ 

Centrum voľného 
času 

budova na Ul. gen. M. R. Štefánika 355/4 238  (174 detí do 15 rokov) 

*Počet žiakov k 15.9.2020 (EDUZBER), počet členov CVČ k 30.6.2020 

 
Na území mesta však pôsobí aj Stredná odborná škola (SOŠ), ktorej zriaďovateľom je 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK). 
 

Typ školy Sídlo Počet žiakov* 

Stredná odborná škola Ul. Športová 675 306 
*Počet žiakov k 15.9.2020  

 
Súčasťou školy je budova telocvične na Ul. Športovej. 

 
 
2.1.1. Materská škola 

Obsah vzdelávania v materskej škole je štruktúrovaný do vzdelávacích oblastí, pričom 
jednou z nich je vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb. Jej hlavným cieľom je poskytovať základné 
informácie súvisiace so zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení viesť 
dieťa k osvojeniu a zdokonaľovaniu pohybových schopností, zručností a vytváranie vzťahu k 
aktívnemu pohybu. 

V materskej škole sa telesná výchova realizuje vo viacerých organizačných formách: 
pohyb vonku, pohybové a relaxačné cvičenia. 

Pohyb vonku – počas pobytu vonku sa realizujú pohybové aktivity, ktoré sú zamerané na 
pohyb s využitím ihriskových zostáv na školskom dvore, ako i rozličného športového náradia a 
náčinia (lopta, švihadlo, lano, kruhy...). Pravidelne sa zaraďujú vychádzky do okolia materskej 
školy a  turistické vychádzky. 

Pohybové a relaxačné cvičenia – pozostávajú zo zdravotných cvikov, rozmanitých 
pohybových hier a rôznych pohybových činností, ktoré sú zamerané na rozvoj lokomočných 
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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. 

Materská škola má vypracovaný školský program prevencie obezity, v rámci ktorého sa 
organizujú turistické vychádzky do blízkeho prírodného okolia, Šarkaniáda, súťaže, športové 
dopoludnia, jesenná a jarná predplavecká príprava, kurz ľadového korčuľovania. Vyvrcholením 
športových aktivít je Regionálna športová olympiáda materských škôl nášho regiónu – 
„Hviezdičky“. Podujatie sa stalo športovou  tradíciou, v ktorej materská škola bude naďalej 
pokračovať.  

Areály materských škôl boli v posledných rokoch revitalizované, sú vybavené novými 
ihriskovými prvkami, ktoré sú pravidelne kontrolované, udržiavané, vykonávaná je aj povinná 
pravidelná ročná revízia ihrísk.  
  
 
2.1.2. Základná škola  

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 základnej škole v našom meste je 
priemerný počet hodín telesnej výchovy u žiakov na I. stupni 2 hodiny týždenne, na II. stupni 
tiež 2 hodiny týždenne. Na hodine telesnej výchovy sa využívajú najmä vlastné telocvične a 
vlastné vonkajšie priestory (ihriská, doskočiská, dráhy a pod.). Iné možnosti telesnej a športovej 
výchovy sú v základnej škole 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 sú hradené rodičmi, čo je pre mnohých rodičov 
finančne náročnejšie. Na lyžiarske výcviky a školy v prírode poskytuje od roku 2016 finančné 
prostriedky Ministerstvo školstva SR, čo umožňuje zúčastniť sa uvedených aktivít každému 
žiakovi. Školské výlety organizujú všetky školy. 

V Základnej škole Stará Turá nefungujú v súčasnosti žiadne športové prípravky. Deti sa 
však môžu zapojiť do 2 popoludňajších krúžkov florbalu. V projekte Podpora rozvoja športu na 
rok 2018 bolo na podnet mesta Stará Turá vybudované detské ihrisko v areáli ZŠ na 
Komenského ulici, ktoré využívajú deti základnej i materskej školy. V roku 2019 v projekte 
rovnakého názvu, na podnet základnej školy, prebehla realizácia údržby športovej infraštruktúry 
– rekonštrukcia šatní základnej školy na ulici Hurbanovej (12.199,24 €) a výstavba detského 
ihriska na Komenského ulici pre deti ŠKD (12.420,00 €).  
 
 
2.1.3 Centrum voľného času 

Centrum voľného času Stará Turá 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, mládeže a iných 
účastníkov. Je zriadené a funguje ako školské zariadenie s celoročnou prevádzkou. Mesto Stará 
Turá podporuje športovanie detí, mládeže a iných účastníkov cez CVČ uskutočňovaním, 
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organizovaním a spolufinancovaním pohybových záujmových krúžkov a príležitostných aktivít 
na miestnej úrovni. Celá športová činnosť je realizovaná v mestských a školských športových 
zariadeniach či v exteriéri. Personálne sú športové aktivity zabezpečované prostredníctvom 
interných a externých zamestnancov, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné a odborné 
predpoklady.  

V rámci telesnej výchovy a športu sa môžu aktuálne deti, mládež, ale aj dospelí zapojiť 
do 11 záujmových útvarov: 

- Športovo-pohybová prípravka  
- Gymnastika 

- Minizumba I. a II. 
- Aerobikmix 

- Stepaerobik a posilňovacie cvičenie 

- Kondičný tréning 

- Cvičením proti bolesti I. a II. (cvičenie zamerané na správne držanie tela, prevencia 
skoliózy) 

- Kalanetika 

- Cvičme v rytme 

V prípade záujmu je možnosť otvoriť i iné záujmové krúžky: plavecký, kolky, Lentilky 
(tanečná prípravka pre dievčatá predškolského a mladšieho školského veku) a iné. 

Každoročne v oblasti telovýchovy a športu je v CVČ organizovaných približne 5 
športových podujatí s počtom účastníkov 500 a 2 týždne letných aktivít zameraných na 
pohybové aktivity (Týždne plné pohybu).  

Podpora rozvoja telesnej zdatnosti sa prostredníctvom CVČ každoročne uskutočňuje aj 
pre deti v predškolskom veku a deti primárneho vzdelávania základných škôl, formou 
spoluorganizovania a realizovania rôznych športových podujatí.  

V školskom roku 2019/20 sa otvorilo v CVČ 26 záujmových krúžkov. 
 
 
2.1.4  Stredná odborná škola Stará Turá 

Na území mesta Stará Turá je zriadená jedna stredná škola – Stredná odborná škola 
Stará Turá, ktorej zriaďovateľom je TSK. Šport na stredných školách, rovnako ako na základných 
školách, je zabezpečovaný aj mimo školskej výučby najmä súťažami alebo športovými 
krúžkami. Študenti SOŠ Stará Turá sa pravidelne zúčastňujú podujatí organizovaných mestom 
Stará Turá.  

Škola sa zúčastňuje mnohých medziškolských športových súťaží. Termíny pre jednotlivé 
kolá v športových disciplínach, či iných podporných aktivitách sú zasielané na jednotlivé školy. 
Medzi tieto dlhodobé športy patria: floorbal, futsal, nohejbal, stolný tenis.  

 
Škola má vlastnú telocvičňu, ktorú v poobedných hodinách prenajíma aj iných subjektom 

(vzhľadom na množstvo žiakov ubytovaných v školskom internáte a športových krúžkov - 
obmedzene). 
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Prehľad športových krúžkov na Strednej odbornej škole: 
Názov krúžku Počet žiakov/členov 

Športové hry 60 

Strelecký 25 

 
 

2.2. Športoviská 
 

Z pohľadu členenia športovísk na šport organizovaný a rekreačný je stav na území mesta 
nasledovný:  
 

2.2.1. Športoviská pre organizovaný šport: 
Názov športoviska Prevádzkovateľ Typ športu 

Hlavné trávnaté futbalové ihrisko  
(súčasť futbalového štadióna) 

MŠA Stará Turá, s. r. o. Organizovaný 
šport 

Tréningové trávnaté futbalové ihrisko* 

Futbalové ihrisko s umelou trávou 

Futbalová tribúna so šatňami, hygienickým 
zariadením a sprchami 

Kolkáreň s kolkárskou a bowlingovou dráhou 

Športová hala  
(basketbalová hala, menšia stolnotenisová hala, 
krytá plaváreň, sauna, posilňovňa) s ubytovacím a 
pohostinským zariadením  

Športové centrum Priemyslovka  

Atletická dráha a atletické doskočisko 

Ihrisko na plážový volejbal 

Tenisové dvorce Tenisový klub Oskoruša 

*vlastníkom pozemku futbalového tréningového ihriska je mesto Stará Turá 
 

2.2.2. Športoviská určené predovšetkým na rekreačné využitie, ktoré sú takmer všetky 
pod správou Technických služieb mesta Stará Turá: 
 
- viacúčelové ihrisko na Hurbanovej ulici – pre verejnosť otvorené v roku 2009. 

Financované bolo vďaka prostriedkom z Nadácie SPP. Ihrisko nebolo dosiaľ zverené 
do správy inému subjektu, ale starajú sa oň Technické služby mesta Stará Turá, 
Základná škola Stará Turá a Detská mládežnícka atletika Stará Turá, 

- multifunkčné ihrisko na Ul. Dibrovovej – realizácia v roku 2011 (prostredníctvom 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry poskytnutý nenávratný finančný príspevok). 
Multifunkčné ihrisko pozostáva zo športového ihriska a z detského ihriska, 

- multifunkčné ihrisko na Ul. SNP  – budované z vlastných prostriedkov v roku 2013 s 
prvkami pre menšie deti, 

- multifunkčný priestor v miestnej časti Topolecká – vybudované v roku 2014, 
osadené i detské prvky, 

- malé ihrisko s fitnes prvkami pre seniorov pri Zariadení opatrovateľskej služby – 
vybudované v roku 2014,  
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- exteriérové ihrisko s fitnes prvkami v medzibytovkom priestore Ul. Mierovej a Ul. 
Hurbanovej – v roku 2015 z vlastných zdrojov,  

- Workout ihrisko v medzibytovkom priestore Ul. Mierovej a Ul. Hurbanovej – 
vybudované v roku 2016 z vlastných prostriedkov, 

- detské ihrisko v miestnej časti Drgoňova Dolina – realizácia  v rokoch 2018 a 
2019 (položená štiepka ako podklad), okrem detských prvkov obsahuje aj dva 
cvičiace prvky, 

- detské ihrisko v miestnej časti Papraď – realizácia v roku 2018, 
- posilňovňa v KD Papraď – v roku 2015 zakúpené vybavenie pre cvičenie (2 stroje 

z Nadácie Život) 
- detské ihrisko v areáli ZŠ Ul. Komenského – vybudované v roku 2018 z dotácie 

z Úradu vlády SR z programu rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na výstavbu 
detských ihrísk, 

- ihrisko v medzibytovkovom priestore na Ul. Hurbanovej – vybudované v roku 2019 
z vlastných prostriedkov mesta,  

- drevené hracie prvky v sídlisku medzi Ul. Hurbanova a Ul. Mýtna – vybudované 
v roku 2019 v rámci výzvy Zelené oči z Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

- menšie detské ihriská s osadenými prvkami pre deti nižšieho veku: 
o v medzibytovkom priestore medzi Ul. Mierovou a Ul. Hurbanovou, 
o medzi obchodnými domami BILLA a TESCO,  
o v priestore na Námestí slobody,  
o na Ul. Mýtnej oproti čerpacej stanici,  
o na sídlisku Kujanovec (Družstevná ulica),  
o v mestskej časti Trávniky.  
 

Menšie detské ihriská sú pravidelne udržované, ale väčšina z nich potrebuje rozsiahlu 
rekonštrukciu.  

 
Všetky vyššie spomínané ihriská sú pre verejnosť otvorené bezodplatne. V meste je žiaľ 

stále i pár nevyhovujúcich starých ihrísk, ktoré postupne technické služby mesta likvidujú. Je to 
však finančne náročné, likvidácia jedného starého betónového ihriska stojí približne 2 000 €. 
V meste je už však väčšina takýchto nevyhovujúcich plôch zlikvidovaná.  

Vláda SR sa v závere roku 2020 rozhodla navrhnúť zrušenie zákona o pravidlách pre 
detské ihriská a tak sa zdá budú možnosti rekonštrukcií takýchto ihrísk jednoduchšie aj vďaka 
tomuto legislatívnemu uvoľneniu.  

 
Okrem tradičných športovísk sú na území mesta a v jeho okolí vyznačené i turistické, 

cykloturistické a bežkárske trasy. Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina vybudovala tiež 
v roku 2012 v rámci projektu „Chodníčky za poznaním slovensko-moravského pohraničia“ na 
území mesta náučný chodník Drgoňova – Durcova Dolina, Stará Turá (ako podporu turistiky). 
V roku 2018 sa v rámci vnútrobloku na Hurbanovej ulici zrealizovala prvá časť cyklochodníka od 
mestského úradu smerom na Dubník I. V roku 2020 sa realizovalo značenie a rekonštrukcia 
cyklochodníka v lokalite Topolecká – Hlavina – Nárcie.  
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2.2.3. Prehľad jednotlivých športovísk pri školských zariadeniach v majetku mesta: 
Typ školy Lokalita Vlastník 

Základná škola 

samostatne stojaca telocvičňa v areáli na Komenského 
ulici 

Mesto Stará Turá telocvičňa v budove školy na Hurbanovej ulici, 

ihrisko s detskými prvkami v areáli na Komenského 
ulici 

Materská škola 

malé ihrisko s detskými prvkami v areáli budovy na 
Hurbanovej ul. č. 153/62 

Mesto Stará Turá 
malé ihrisko s detskými prvkami v areáli budovy na 
Hurbanovej ul. č. 142/46 

malé ihrisko s detskými prvkami v areáli budovy na 
Komenského ulici  

ZUŠ telocvičňa v areáli školy Mesto Stará Turá 

 
 

2.2.4. Športovisko v majetku  Trenčianskeho samosprávneho kraja: 
Typ školy Lokalita Vlastník 

SOŠ 
samostatne stojaca telocvičňa ako súčasť areálu SOŠ 
Stará Turá na Ul. Športovej 

TSK 

 
 
2.2.5. Súkromné športoviská: 
- budova Fitnes & Relax (posilňovňa) 

 
 
2.2.6. Technický stav športových zariadení 
V oblasti prevádzky telovýchovných objektov je situácia taká, že základná škola 

a základná umelecká škola potrebujú nutné opravy svojich objektov. V prípade telocviční, tie 
prešli väčšou i menšou rekonštrukciou. Školy však nemajú dostatok finančných prostriedkov na 
údržbu a potrebné opravy týchto zariadení. Pritom obdobie školského veku a práve školská 
telesná výchova je kľúčovým obdobím na získanie dobrej východiskovej úrovne telesnej 
zdatnosti a pohybovej výkonnosti detí a mládeže. Pre mládež a dospelých, ktorí sa venujú 
bežeckým disciplínam a atletike, chýba tiež atletická dráha i atletické doskočisko, ktoré sú 
súčasťou areálu na štadióne, ale v súčasnosti už nie sú vo vyhovujúcom stave. Nutnú 
rekonštrukciu potrebuje i viacúčelové ihrisko na Hurbanovej ulici, ktoré využívajú na hodiny 
telesnej výchovy deti z 2. stupňa ZŠ, ale aj OZ Detská a mládežnícka atletika Stará Turá.  

 
Mestský športový areál na štadióne si vzhľadom na vek niektorých budov a intenzívne 

využívanie vyžaduje taktiež rozsiahlejšiu údržbu (opravy izolácii proti vlhkosti, oprava interiérov, 
rekonštrukcia technologických zariadení plavárne – klimatizácia, bazénová technológia a pod). 
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Technický stav ako aj predpokladané náklady na opravy jednotlivých športových zariadení/ihrísk 
sú uvedený v nasledovnom prehľade: 
 

Názov športoviska Súčasný stav 
Predpokladané náklady 

(v tis. €) 
hlavné trávnaté futbalové ihrisko – súčasť 
futbalového štadióna  

dobrý stav  

futbalová tribúna so šatňami, hygienickým 
zariadením a sprchami 

nutná čiastočná rekonštrukcia 
vybavenia – predovšetkým 

zázemie pre divákov (lavičky, 
zastrešenie, osvetlenie a pod.) 

30 – 50 

atletická dráha a atletické doskočisko  nutná rekonštrukcia 100 – 150 

tréningové trávnaté futbalové ihrisko nutné oplotenie ihriska 20 – 25 

futbalové ihrisko s umelou trávou  dobrý stav  

športová hala s ubytovacím a pohostinským 
zariadením, s veľkou basketbalovou halou, 
menšou stolnotenisovou halou, krytou 
plavárňou, saunou a posilňovňou  

nutná rekonštrukcia (opravy 
plavárne a sauny –  vysoká 

vlhkosť,  oprava izolácie 
rekonštrukcia technologických 

zariadení, klimatizácia, 
bazénová technológia a pod.) 

70 – 100 

kolkáreň s kolkárskou a bowlingovou dráhou  dobrý stav  

športové centrum Priemyslovka  
dobrý stav  

(chýba rekonštrukcia 
komunikácii a vchodu) 

20 – 30 

tenisové dvorce  dobrý stav  

telocvičňa ZŠ Hurbanova  
nutná vonkajšia rekonštrukcia 

(najmä výmena okien, 
zateplenie) 

 

telocvičňa ZŠ Komenského  
dobrý stav (dokončenie len 

čiastkových vnútorných úprav 
po rekonštrukcii – chodba...) 

30 – 50 

telocvičňa ZUŠ  
nutná vnútorná rekonštrukcia 
(najmä vnútorné vybavenie) 

30 – 50 

telocvičňa SOŠ Stará Turá  dobrý stav  
viacúčelové ihrisko na Hurbanovej ulici 
a atletická dráha pri ihrisku  

nutná rekonštrukcia 80 – 120 

multifunkčné ihrisko na Ul. Dibrovovej  nutná oprava oplotenia 10 

multifunkčné ihrisko na ulici SNP  
dobrý stav – malé opravy na 

oplotení 
 

exteriérové ihrisko s fitnes prvkami 
v medzibytovkom priestore Ul. Mierovej a Ul. 
Hurbanovej 

dobrý stav  

workoutové ihrisko v medzibytovkom 
priestore Ul. Mierovej a Ul. Hurbanovej  

dobrý stav  

multifunkčný priestor v miestnej časti 
Topolecká  

dobrý stav  



 KONCEPCIA ROZVOJA ŠPORTU 2022 – 2027 
 STARÁ TURÁ   

 
 

 
 
 

S t r a n a  14 | 41 

 

ihrisko v medzibytovkovom priestore na Ul. 
Hurbanovej zľava od mestského úradu  

dobrý stav  

menšie detské ihrisko v medzibytovkom 
priestore medzi Ul. Mierovou a Hurbanovou  

potrebná obnova prvkov, 
výmena driev okolo ihriska, 

nahradenie štiepky gumovým 
povrchom 

20 – 30 

detské ihrisko v medzibytovkovom priestore 
na Ul. SNP 

nutná výmena umelej trávy za 
gumový povrch 

20 

menšie detské ihrisko medzi obchodnými 
domami BILLA a TESCO  

oplotenie ihriska, nahradenie 
štiepky gumovým povrchom, 
oprava niektorých detských 

prvkov 

30 

menšie detské ihrisko na Námestí slobody  
výmena dopadových plôch za 

gumové 
20 

menšie detské ihrisko na Ul. Mýtnej oproti 
čerpacej stanici  

dobudovanie ďalších detských 
prvkov, gumový povrch na 

dopadové plochy 
20 – 30 

menšie detské ihrisko na sídlisku Kujanovec 
(Družstevná ulica) 

dobrý stav  

menšie detské ihrisko v mestskej časti 
Drgoňova Dolina  

dobrý stav  

menšie detské ihrisko v mestskej časti Papraď  dobrý stav  

menšie detské ihrisko v mestskej časti Trávniky  

dobudovanie ďalších detských 
prvkov, gumový povrch na 
dopadové plochy, osadenie 

lavičiek 

20 – 30 

 
Celkové potrebné náklady na opravy sú 570 – 800 tis. €.  Znamená to, že počas platnosti tejto 
koncepcie je potrebné zabezpečiť pravidelnú investíciu 100 – 150 tis. €, ktorá musí byť 
navrhnutá v rozpočte mesta Stará Turá, aby bolo možné uvažovať o realizácii opráv a údržby 
športových zariadení/ihrísk v dostatočnej miere. 
 
    

2.3  Športové kluby, športové krúžky a športová činnosť 
 
 V meste Stará Turá je zo športového hľadiska zastúpený vrcholový šport, výkonnostný 
šport, ale aj rekreačný šport pre všetkých. Tieto všetky športové aktivity sú sústredené do 
jednotlivých športových klubov, centier a krúžkov. V Starej Turej pôsobí viacero športových 
klubov, združení a zväzov, ich zloženie sa každoročne mení. V roku 2020 fungovalo v Starej 
Turej aktívne viacero subjektov. 
 
Jedná sa o nasledovné: 
Mestský futbalový klub Stará Turá, Mestský basketbalový klub Stará Turá, Mestský kolkársky 
klub Stará Turá, WUSHU centrum Stará Turá, Stolnotenisový klub Stará Turá, Tenisový klub 
Stará Turá, Detská organizácia Fénix Stará Turá, Občianske združenie Santosha (jogacentrum), 
Bežecký klub toRun Stará Turá, OZ Detská organizácia Žihadielka, OZ Detská a mládežnícka 
atletika Stará Turá.   
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Mestský futbalový klub Stará Turá 
Futbalový klub datuje svoj vznik v roku 1929. Na podnet futbalistu pána Jána Mačicu bol 

založený pod názvom Športový klub Javorina Stará Turá. Prvým predsedom bol zvolený Jozef 
Kúdelka. Názvy klubu sa počas rokov menili a od roku 2003 je vedený pod názvom Mestský 
futbalový klub (MFK) Stará Turá.  

V roku 2020 v klube súťažne pôsobilo 6 tímov - 2 tímy dospelých (A-mužstvo, B-mužstvo) 
a 4 mládežnícke (prípravka U9, prípravka U11, mladší žiaci U13 a dorast U19) v ktorých bolo 
evidovaných celkovo 112 hráčov. Z tohto počtu bolo viac ako 80 hráčov do 26 rokov. Pre hráčov 
v klube je pripravovaný počas týždňa kvalitný tréningový proces pod dohľadom kvalifikovaných 
trénerov. Jednotlivé tímy klubu nastupujú k dlhodobým (majstrovským) a krátkodobým 
(turnajovým) súťažiam. Počas súťažných prestávok sa v letných mesiacoch hráči zúčastňujú 
sústredení alebo zahraničného turnaja. Súťaže sa môžu po ukončenom ročníku meniť, 
vzhľadom na postupy a zostupy mužstiev. 

V roku 2020 mužstvá nastupovali v týchto majstrovských súťažiach: 

 7. liga JUH (A-mužstvo) 

 8. liga NM (B-mužstvo) 

 liga SZ ZsFZ (dorast U19) 

 liga MŽ – JUH (mladší žiaci U13) 

 Prípravka U11 – sk. JUH - ObFZ TN (prípravka U11) 

 Prípravka U9 – sk. JUH - ObFZ TN (prípravka U9) 

Súčasťou Mestského futbalového klubu je aj tím „BAF“ Stará Turá, ktorý združuje 
bývalých aktívnych futbalistov klubu. Títo hráči sa ojedinele a rekreačne zúčastňujú turnajových 
súťaží. 
 
Mestský basketbalový klub (MBK) Stará Turá 

MBK Stará Turá sa venuje výhradne dievčenskému a ženskému basketbalu. V súčasnosti 
(údaj k novembru 2020) má klub 60 aktívnych registrovaných hráčok, všetky do 26 rokov 
a ďalších približne 30 dievčat v basketbalových prípravkách, ktoré sa pripravujú na aktívnu 
činnosť v roku 2021.  

V sezóne 2020/2021 klub prihlásil do celoslovenských súťaží družstvá junioriek (U19) a 
kadetiek (U17). Družstvá  žiačok (U14), mladších žiačok (U13), starších mini (U12), mladších mini 
(U11) a mikroliga (U10), sú zaradené do regionálnych súťaží Západ alebo Stred, odkiaľ spravidla 
2 družstvá postupujú na záverečný turnaj Majstrovstiev SR. 

 
V poslednom ročníku 2019/2020, kedy bola súťaž poznačená výpadkom z dôvodu 

pandémie, sa na záverečných finálových turnajoch družstvá MBK umiestnili nasledovne: 

 1. liga žien a junioriek  - 2. miesto 

 1. liga kadetiek (U17)  - 5. miesto 

 1. liga starších žiačok (U15) - 9. miesto 

 1. liga mladších žiačok (U13) - 8. miesto 

 1. liga starších mini (U12)  - 4. miesto 

 1. liga mladších mini (U11) - 1. miesto, skupina Západ 

 (súťaž pre pandémiu nepokračovala finálovým turnajom) 
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Klub má aj dlhoročnú tradíciu v organizovaní mládežníckych turnajov. V tejto činnosti 
získal dobré meno kvalitou organizácie, a preto je záujem o účasť z radov významných 
basketbalových klubov na ich turnajoch veľká.  

Z poverenia Slovenskej basketbalovej asociácie je klub častým organizátorom finálových 
turnajov Majstrovstiev SR v mládežníckych dievčenských kategóriách. Družstvá za zúčastňujú 
rôznych turnajov na Slovensku, v Českej republike a v iných krajinách Európy. Tradičná je účasť 
na medzinárodnom turnaji vo švédskom Lunde, odkiaľ v mnohých prípadoch basketbalistky 
prinášajú cenné poháre a medaily. V posledných dvoch ročníkoch bolo družstvo kadetiek 
účastníkom európskej mládežníckej ligy EGBL. 
 
Mestský kolkársky klub Stará Turá  

Mestský kolkársky klub (MKK) Stará Turá má v meste dlhoročnú tradíciu a reprezentuje 
Starú Turú na domácich i zahraničných súťažiach a turnajoch. Jeho členskú základňu tvorí v r. 
2020 76 členov, z toho 24 členov tvorí dorast, juniori a žiaci do 26 rokov. Mestský kolkársky klub 
má v dlhodobých súťažiach Slovenského kolkárskeho zväzu zaradené 4 družstvá a do krajskej 
súťaže boli v r. 2020 prihlásené štyri družstvá. V MKK pôsobia družstvá A, B, C a dorast. 
A mužstvo hrá I. kolkársku ligu západ, B a C družstvá hrajú II. kolkársku ligu západ. Dorastenci 
hrajú v 1. lige západ a  štyri družstvá krajskú súťaž. V klube sú traja reprezentanti Slovenska. 
Mestský kolkársky klub organizoval v r. 2020 Majstrovstvá kraja v kategórii seniori U 50. 
Každoročne organizujú Mestskú kolkársku ligu a medzinárodný turnaj Turancup. 11. ročníka 
Turancupu sa v r. 2020 zúčastnilo až 448 účastníkov. Turnaja sa zúčastnilo niekoľko 
reprezentantov zo Slovenskej ako aj Českej republiky. Súťažilo sa v kategóriách muži, ženy, dorast 
a neregistrovaní hráči. Budúcnosť vidí klub v mládeži, preto organizujú každý rok v spolupráci s 
CVČ turnaj o majstra ZŠ a pravidelné tréningy 2-krát za týždeň pre mladých záujemcov o 
kolkársky šport.  
 
WUSHU centrum Stará Turá 

V Starej Turej sa WUSHU cvičí od roku 1990. Samostatná organizácia WUSHU centrum 
Stará Turá vznikla už v roku 1994 pod názvom Spoločenstvo priateľov čínskych bojových umení, 
od roku 2001 funguje pod názvom WUSHU Centrum Stará Turá. Približne v roku 2003 sa 
členovia WUSHU centra Stará Turá spolu s ďalšími klubmi zo Slovenska rozhodli založiť aj 
Slovenskú asociáciu čínskeho WUSHU, združujúcu kluby wushu (kungfu) a rozvíjajúcu toto 
bojové umenie a šport na profesionálnejšej úrovni. WUSHU centrum Stará Turá eviduje v roku 
2020 viac ako 40 členov do 26 rokov, z ktorých je väčšina v rozmedzí 5-12 rokov. V rámci 
pravidelných tréningov sú cvičenci rozdelení do rôznych štýlov čínskych bojových umení 
napríklad – mladšie deti, staršie deti, sadna, taiji a tréningy pre zmiešaných cvičencov. Počas 
roka sa zúčastňujú mnohých súťaží a turnajov najmä v SR a ČR, ale niektorí z členov i na iných 
európskych či svetových súťažiach. I oni ako klub organizujú juniorské súťaže pre slovenské 
a české kluby. V minulom roku 2019 sa zúčastnili súťaží Národný pohár vo WUSHU (Brno, CZ), 
Majstrovstvá SR vo WUSHU (Bratislava), Juniorská liga (Brno, CZ), Acropolis Wushu Open 
Tournament (Atény, Grécko), Open Wushu Polish Cup (Krakov, Poľsko).V júni a novembri 
zorganizoval klub dve kolá juniorskej ligovej súťaže Kungfu Deti. Počas celého roka 2019 klub 
získal 67 medailí, z toho 17 zlatých, 32 strieborných a 18 bronzových. Klub okrem pravidelných 
tréningov a organizovania a zúčastňovania sa turnajov dbá aj na voľný čas svojich najmenších 
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členov. Pravidelne pre nich pripravuje opekačky, karnevaly, skúšky vyspelosti či sústredenia a 
semináre. 
 
Tenisový klub Oskoruša Stará Turá  

Tenisový oddiel Stará Turá (ďalej TO) bol založený v roku 1958, no aktívnejšie sa začal 
tenis v Starej Turej hrať až začiatkom  šesťdesiatych rokov. V sedemdesiatych rokoch boli 
tenisové dvorce „prerobené“ na futbalové ihrisko, a to vrátane likvidácie pôvodného oplotenia 
ihriska, stĺpov na siete, odrazovej steny a príslušného inventára. Teda 6 rokov TO nemohol 
fungovať. 
Nové dejstvo v histórii tenisového oddielu začalo až v roku 1982. Pôvodný výbor TO sa dal 
opätovne dohromady, a na jeho opakovanú žiadosť dal centrálny výbor TJ Chirana príkaz dať 
tenisové dvorce do pôvodného stavu, nakoľko sa medzičasom vybudovalo nové tréningové 
futbalové ihrisko. Vlastná činnosť TO zahŕňa v týchto rokoch  rekreačný tenis a oddielové a 
podnikové turnaje. 
Od roku 1987 sa TO prihlásil do okresnej tenisovej súťaže dospelých v kategórii zmiešaných 
družstiev, kde pôsobil do roku 2003. Nasledujúce roky znamenali návrat  k rekreačnému tenisu.  
V  r. 2001 sa TO zmenil na Združenie tenistov Oskoruša (ďalej ZT). V roku 2018 sa ZT zmenilo na 
dnešný názov klubu, ktorým je Tenisový klub Oskoruša Stará Turá. 
Momentálne sa venujú predovšetkým deťom, kde v klube trénuje spolu 41 detí a 1 študentka 
VŠ pod vedením 2 trénerov. Deti pravidelne trénujú v letnej sezóne 2 až 3-krát do týždňa, 
v zimnej sezóne v telocvični ZŠ Hurbanova 1 až 2-krát týždenne. Organizujú predovšetkým 
turnaje pre deti, v lete 4 turnaje, ktoré sú súčasťou Oskoruša tour, v zime je to vianočný turnaj 
detí a na jar Veľkonočný turnaj. Ďalej v letných mesiacoch organizujú už štvrtý rok 2 denné 
tábory, športovo-tenisový v júli a tenisový camp v auguste. 
 
Stolnotenisový klub Stará Turá 

STK Stará Turá predtým Chirana-Prema a ešte predtým Chirana, má dlhodobú tradíciu. 
Nemalou mierou vždy prispieval a prispieva  k rozvoju športu v Starej Turej, k výchove mládeže 
a k reprezentácii svojho mesta. Teraz je to menší klub, počet členov sa pohybuje okolo 20, 
z toho 3 členovia sú do 26 rokov. V súčasnosti má dve mužské družstvá a jedno žiacke.  
Družstvo mužov "A"  hrá  III. ligu Trenčianskeho kraja. Družstvo mužov "B"  hrá V. ligu - oblastnú 
súťaž Trenčianskeho kraja. Družstvo žiakov hrá oblastnú súťaž Trenčianskeho kraja.  
Každoročne organizuje klub Mestskú stolnotenisovú liga družstiev, ktorá sa hrá od roku 1997 na 
štadióne v stolnotenisovej herni. Súčasťou ligy je turnaj o majstra MSTL jednotlivcov. 
Každoročne stolní tenisti končia rok Vianočným turnajom mužov, žiakov a niekedy aj rodičov s 
deťmi. 
 
Detská organizácia Fénix 

Detská organizácia Fénix vznikla 5. apríla 1991 ako občianske združenie detí, mládeže a 
dospelých s cieľom pomáhať deťom a mladým ľuďom zmysluplne využívať svoj mimoškolský 
čas. Hlavným cieľom organizácie je vytvárať deťom a mládeži podmienky na aktívne, 
obohacujúce a prospešné trávenie voľného času. Zámerom DO Fénix je pomáhať deťom a 
najmä mladým ľuďom, aby sa naučili využívať svoj voľný čas pre dobro všetkých naokolo i pre 
napredovanie seba samých. V Starej Turej začala organizácia fungovať v r. 2004 pod vedením 
Ing. Petra Ištoňu. V súčasnosti majú 34 členov, ktorí sa v najväčšej miere venujú turistike, 

http://www.pinec.info/htm/tabulka/?soutez=2079
http://www.pinec.info/htm/tabulka/?soutez=2092
http://www.pinec.info/htm/tabulka/podrobna/?soutez=1699
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cykloturistike a spoznávaniu Slovenska. Okrem turistiky a cykloturistiky sa venujú aj iným 
voľnočasovým činnostiam. Starajú sa o partizánsky bunker vo Vetešovom járku, pripravujú 
rôzne projekty zamerané na ochranu životného prostredia, zachovávanie historických 
exponátov a tradícii, pripravujú fotosúťaže a iné.  
 
toRun Stará Turá 

Bežecký klub toRun (čítaj TURAN)  bol založený v roku 2014 tromi bežcami s cieľom 
zveľadiť povedomie o tomto športe a prilákať ľudí k pohybu. Spočiatku sa klub rozbiehal 
pomaly, ale časom sa povedomie o nich roznieslo medzi ľudí a bežcov začalo pribúdať. V roku 
2015 sa rozhodli, že sa pustia do organizácie akcie s názvom Beh Dubníkom, ktorý sa podarilo 
v roku 2016 aj prvýkrát usporiadať. Od roku 2016 je toto charitatívne športové podujatie 
každoročne súčasťou športového kalendára v Starej Turej. Výťažok z Behu Dubníkom sa 
každoročne odovzdáva Nadácii ŽIVOT.  

toRUN Stará Turá funguje iba ako neformálne združenie bežcov, bez právnej formy. 
Združuje bežcov, ktorí behávajú od pár stoviek metrov až po tých, ktorí majú za sebou viaceré 
maratóny. Toto združenie nadšencov behu v tejto chvíli počíta vo svojich radoch necelých 300 
bežcov z nášho mesta a okolia. Každoročne sa zúčastňujú mnohých bežeckých podujatí, medzi 
obľúbené patria Kuchynský Rundál, Bratislavský Marathon, Čachtický polmaratón, Štafetový 
Beh Od Tatier k Dunaju, kde mal toRun už druhý rok svoj vlastný tím, samozrejme Beh 
Dubníkom, ktorý je domácim behom, ďalej maratón v Prahe, Medzinárodný Maratón Mieru 
Košice a tiež náročný horský beh - Čachtický Krvák. Ich cieľom je naďalej sa venovať behu pre 
radosť, podporovať začínajúcich bežcov  a tešiť sa ak sa im podarí v ich hobby komunite 
dosiahnuť akýkoľvek dobrý výsledok. 

 
OZ Detská organizácia ŽIHADIELKA (od roku 2021 Klub športového aerobiku Stará Turá) 

Organizácia vznikla neformálne pred 12 rokmi, kedy ju založili bývalí aj súčasní aktívni 
športovci – nadšenci v rôznych športoch. Cieľom bola a aj je podpora amatérskej športovej 
činnosti detí predškolského a školského veku, ale i dospelých v okolitom regióne, organizovanie 
pravidelných i nepravidelných aktivít v aeróbnych športoch a turistických podujatí pre všetky 
vekové kategórie v meste a okolí so zmyslom budovania ich vzťahu k športu a turistike vo 
voľnom čase, OZ sa tiež venuje charitatívnej činnosti prostredníctvom jednorazových 
športových akcií. 

Od roku 2017, okrem uvedeného, ako súčasť organizácie začala formálne činnosť 
Aerobik klubu Stará Turá, ktorá je aktívna v každom mesiaci v roku. Každoročne združuje OZ do 
70-90 členov. V roku 2020 evidovali 89 členov, z toho 78 detí do 15 rokov, deti od 4- 15 rokov 
združujú v troch skupinách, ktoré navštevujú pravidelné tréningové aktivity športového 
aerobiku a gymnastiky 2-3 krát týždenne, pre mládež od 15 rokov – 74 rokov 4 hodiny týždenne 
aeróbne cvičenia v rôznych formách.  

S deťmi Aerobik klubu navštevujú pravidelne celoročne súťaže jednotlivcov i skupín. Tím 
Aerobik klubu Stará Turá sa v roku 2019 stal objavom roka v ČR. Hlavný tréner bol ocenený za 
prácu s mládežou Federáciou za aktívnu účasť a výsledky počas roka, deti získali množstvo 
ocenení a medailí za jednotlivé súťaže už od útleho veku i celoskupinové. Pre deti OZ organizuje 
počas každého roka v júni a decembri aj klubové aerobik súťaže vo vekových kategóriách, kde 
sú motivované pripraviť si vlastnú choreografiu, počas víkendov deti aktívne dotvárajú 
atmosféru vystúpeniami počas basketbalových ligových zápasov v Starej Turej, prezentujú sa 
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v regióne počas víkendov na rôznych otváracích športových podujatiach. Počas pandémie sa 
deti v roku 2020 pripravovali na ONline aerobik súťaže konané v ČR, prvýkrát i v kategórii STEP.  

Pre svoju tréningovú činnosť využívajú OZ stolnotenisovú halu v Starej Turej, kde majú 
hlavné zázemie, mestskú športovú a športové centrum Priemyslovka. V lete využívajú vonkajšie 
športoviská pre kondičné tréningy, čo je ale pre technické tréningy nedostačujúce. Pre deti 
organizujú športové sústredenia min 2-krát do roka. 

Počas leta organizujú (nielen pre členov) v každom mesiaci počas prázdnin detské denné 
zážitkové a športovo-turistické tábory a každoročne na prelome júla a augusta pobytové  
turisticko-športové tábory vždy na inom mieste SR v horských prostrediach. Počas roka okrem 
leta organizujú nepravidelné Potulky po okolí pre celé rodiny s cieľom udržovať ľudské 
a priateľské vzťahy aj takto. 

Tréningy by klub potreboval realizovať aj častejšie, ale trénujú v rámci možností úhrady 
za nájmy za telocvične z poplatkov členov, príspevkov 2 – 3 % daní z príjmov. Súťaže v aerobiku 
prebiehajú 12-kolovo v každej sezóne (teda 3 mesiace), kde si štartovné, dopravu a ostatné 
výdavky na každé kolo hradia väčšinou rodičia, čo nie sú zanedbateľné čiastky a teda zúčastňujú 
sa súťaží podľa dohôd a možností.  
 
Detská a mládežnícka atletika Stará Turá 

Projekt Detská atletika (DA), ktorý Slovenský atletický zväz rozbehol v roku 2015, 
priniesol kráľovnej športov viaceré pozitíva. Vďaka nemu sa rozrástol počet atletických klubov 
a krúžkov, zvýšila sa členská základňa atletiky. Detská atletika je určená pre najmenších adeptov 
kráľovnej športov od 5 do 12 rokov, ktorí  na pravidelných tréningoch hravou formou rozvíjajú 
svoje pohybové schopnosti. Snahou detskej atletiky je priviesť deti k pravidelnému športovaniu, 
aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu. Je jedno, či budú neskôr pokračovať v atletickej 
kariére, alebo sa uplatnia v inom športe. Počet zapojených detí do roku 2018 je na Slovensku 
21 615 a klubov detskej atletiky je 141. V rámci pravidelných tréningov aj počas prázdnin sú 
atléti rozdelení do vekových skupín pod dohľadom trénerov. Počas roka sa atléti zúčastňujú 
rôznych atletických súťaží ako sú, Detská P-T-S, Detská štafetová liga, Detský štafetový kros, 
Spajkyho krajský pohár, Korešpondenčná súťaž, Detské atletické hry, Cezpoľné behy, Moravsko-
Slovenský bežecký pohár (MSBP), Preteky SAZ.  

V Starej Turej sa detská atletika cvičí od začiatku leta roku 2020. Detská a mládežnícka 
atletika Stará Turá funguje ako samostatná nezisková organizácia, ktorá má aktívnych 30 členov 
vo veku od 5 do 12 rokov. Deti pod dohľadom vyškolených atletických trénerov rozvíjajú svoje 
základné pohybové schopnosti – rýchlosť, výbušnosť, vytrvalosť, koordináciu, ohybnosť, 
obratnosť. Tréningový proces pre najmenších je v rámci Detskej atletiky rozpracovaný na 
vysokej odbornej úrovni. 

V roku 2020  získala staroturianska atletika na MSBP krásne štyri prvé miesta, štyri druhé 
miesta, päť tretích miest, spolu za 9 pretekov, čo je perfektná bilancia klubu za tak krátky čas od 
svojho vzniku. Trénujú bez prestávky počas celého roka, cieľom klubu je vychovať zdravých 
atlétov,  ktorí raz budú reprezentovať SR. Už teraz sú deti registrované v Slovenskom atletickom 
zväze. 

Ambíciou klubu je zorganizovať aj v našom meste dvakrát do roka preteky so zameraním 
na detskú atletiku a jej disciplíny a pozvať na preteky aj iné kluby. Klub okrem pravidelných 
tréningov a organizovania a zúčastňovania sa pretekov dbá aj na voľný čas svojich členov. 
Pravidelne pre nich pripravuje opekačky, turistiky, sústredenia, plán je aj rodinná dovolenka. 
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OZ Centrum Santosha 
OZ Centrum Santosha vzniklo za účelom podpory aktivít pre všestranný rozvoj osobnosti, 

s cieľom napomáhať človeku žiť plnohodnotný a spokojný život. Vedie ľudí k pozitívnej zmene 
životného štýlu, k aktívnej starostlivosti a zodpovednosti za svoje zdravie, zodpovednosti voči 
sebe, spoločnosti, prírode a životnému prostrediu. Tieto ciele napĺňajú najmä prostredníctvom 
jogových techník, vychádzajúcich z tradičného učenia jogy, prispôsobených potrebám 
súčasného človeka a spoločenskému a kultúrnemu prostrediu.  

Cvičenia  jogy vedú v Starej Turej, Novom Meste nad Váhom a okolitých dedinách. Cvičia 
podľa systému Joga v dennom živote. Okrem toho poskytujú pomoc a poradenstvo v oblasti 
zdravého životného štýlu a výživy, organizujú stretnutia priateľov prirodzenej rastlinnej (tzv. 
živej) stravy a rôzne ďalšie prednášky a semináre v oblasti  zamerania občianskeho združenia. 
V Starej Turej cvičenia v roku 2021 prebiehali v Centre Santosha v Dome kultúry Javorina.  

 
V meste Stará Turá samozrejme funguje ešte oveľa viac menších, neformálnych 

združení, venujúcim sa športu a telesnej výchove našich občanov. Snažili sme sa vymenovať tie 
najaktívnejšie. Materiál koncepcie rozvoja športu je živým dokumentom, čo znamená, že 
jednotlivé športové kluby a subjekty vznikajú, ale aj súčasne zanikajú a pretože ide vo väčšine 
o občianske združenia, nie je jednoduché tieto s konečnou platnosťou úplne zosumarizovať.  
 
Nepravidelná športová činnosť: 

V meste Stará Turá funguje okrem klubovej činnosti aj nepravidelná športová činnosť 
pre rôzne vekové kategórie.  

 GoFIT s Ivou: 
Tanečné a posilňovacie cvičenia s inštruktorkou pre ženy všetkých vekových kategórií. 

Cvičenia sa realizujú pravidelne každý utorok a štvrtok v telocvični ZUŠ Stará Turá.  

 Športové aktivity v MC Žabka: 
V Materskom centre Žabka Stará Turá sa venujú tiež športovej činnosti. Jedenkrát do 

týždňa pripravujú členky združenia pre deti do 3 rokov pohybové hry zamerané na rozvoj 
motoriky a budovanie vzťahu k pohybu už v útlom detstve. V poobedných hodinách realizujú 
cvičenia pre mamičky: 1-krát do týždňa powerjogu pre dospelých a 1-krát do týždňa bodywork 
– posilňovacie a tvarovacie cvičenia.  

 Cvičenie vo Fitness & Relax 
V samostatnom súkromnom zariadení Fitness & Relax je na 1. poschodí zriadená 

posilňovňa a realizujú sa tu rôzne druhy cvičení pre dospelých (kruhové tréningy, zumba a iné).  
 
 

2.4. Mestský športový areál (MŠA) Stará Turá, s. r. o.  
 
Spoločnosť MŠA, s. r. o., Stará Turá, vznikla za účelom rekonštrukcie športového areálu 

na štadióne. Potom, ako sa združenie Športové kluby ukázalo byť nespôsobilé zabezpečovať 
prevádzku športového areálu vo svojej réžii, muselo MŠA prevziať na seba aj prevádzku 
niektorých zariadení. V spoločnosti sú spoločníkmi spoločnosť EUR-MED Slovakia, s. r. o. 
a menšinový spoločník mesto Stará Turá. Počas niekoľkých posledných rokov sa podiel mesta 
Stará Turá investíciami spoločnosti EUR-MED Slovakia do rekonštrukcii zariadení v areáli 
neustále znižoval. Podľa údajov obchodného registra je v súčasnosti podiel mesta v spoločnosti 

http://www.yogaindailylife.org/
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vo výške 23 %, podiel EUR-MED Slovakia 77 %. Spoločnosť EUR-MED Slovakia, s. r. o., dlhodobo 
javí záujem o odpredaj svojho podielu v spoločnosti. Mesto by malo hľadať strategického 
partnera na prevzatie podielu spoločnosti od spoločnosti EUR-MED Slovakia, s. r. o.  
 

Spoločnosť Mestský športový areál s.r.o. v spolupráci s Mestom Stará Turá zrenovovala v 
roku 2019 prvý objekt v rámci areálu bývalej elektrotechnickej priemyslovky. Jedná sa o novo 
zrekonštruovanú športovú halu na Ul. gen. M. R. Štefánika 41 – športové centrum Priemyslovka.  
V roku 2019 spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá, s. r. o. vykonala okrem iného 
potrebné opravy a údržbu areálu, opravu dverí a okien a revízie elektrických a plynových 
zariadení. V roku 2021 spoločnosť neplánovala okrem bežnej údržby žiadne ďalšie investičné 
aktivity.  
 
 

2.5. Športové objekty v správe MŠA Stará Turá, s. r. o. 
 
V správe MŠA, s. r. o., sú športové objekty, ktorých vlastníkom je MŠA, s. r. o., Stará 

Turá, kde sú spoločníkmi od mája 2016 spoločnosť EUR-MED Slovakia, s. r. o., a menšinový 
spoločník mesto Stará Turá.   
 
Ide o tieto športové objekty: 

a) futbalový štadión - hlavné trávnaté futbalové ihrisko a futbalová tribúna, 
atletická dráha a doskočisko 

b) tréningové trávnaté futbalové ihrisko 
c) futbalové ihrisko s umelou trávou  
d) ihrisko na plážový volejbal 
e) športová hala s ubytovacím a pohostinským zariadením, s veľkou basketbalovou 

halou, menšou stolnotenisovou halou, krytou plavárňou, saunou a posilňovňou  
f) kolkáreň s kolkárskou a bowlingovou dráhou 
g) športové centrum Priemyslovka 

 
2.5.a Futbalový štadión – Hlavné trávnaté futbalové ihrisko a futbalová tribúna, 
atletická dráha a doskočisko 
Trávnaté futbalové ihrisko na štadióne slúži najmä pre potreby Mestského futbalového 

klubu Stará Turá, ktorý má ihrisko v dlhodobom prenájme. Okrem pravidelných tréningov sa na 
ihrisku hrávajú zápasy A mužstva MFK Stará Turá a tiež zápasy mládežníckych tímov. Ojedinele 
sa na ihrisku konajú i oblastné turnaje, ale i medzinárodné zápasy. Ihrisko je vybavené 
komplexným automatickým zavlažovacím zariadením s vlastným zdrojom vody, ktoré zvyšuje 
komfort pri údržbe trávnika. V súčasnosti na ihrisku chýba kvalitné osvetlenie.   

 
Futbalová tribúna poskytuje sociálne a spoločenské zázemie pre MFK Stará Turá. Sú tu 

miestnosti pre zasadnutie členov klubu, šatne, sprchy a toalety. Tribúna potrebuje 
rekonštrukciu, v nevyhovujúcom stave sú lavičky, ktoré by bolo potrebné nahradiť modernými 
sedadlami.  
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Súčasťou štadióna je aj atletická dráha a doskočisko. Tieto sú však v súčasnosti 
v nevyhovujúcom stave a potrebujú nutnú rekonštrukciu a opravu.  
 

2.5.b Tréningové trávnaté futbalové ihrisko  
Tréningové trávnaté futbalové ihrisko je umiestnené za futbalovou tribúnou hneď vedľa 

hlavného futbalového ihriska. MŠA v minulosti nahradilo v tomto mieste pôvodné škvarové 
ihrisko trávnatým a dobudovalo zavlažovanie. Ostatné doplnky ihriska si MFK Stará Turá 
vybudovalo svojpomocne. Sú tu osadené i bránky a sieť na lopty, ako aj jednoduché 
automatické zavlažovanie. Je určené pre tréningový proces MFK Stará Turá. Pre bezproblémové 
využívanie ihriska by bolo potrebné ihrisko ohradiť.  
 

2.5.c Futbalové ihrisko s umelou trávou  

Futbalové ihrisko s umelou trávou bolo vybudované spoločnosťou MŠA Stará Turá, s. r. 

o., v roku 2015, dokončené bolo začiatkom roku 2016. Ihrisko má vysoko trvanlivý povrch, ktorý 

môže byť využívaný za každého počasia, jeho výhodou je aj to, že je identické s prírodnou 

trávou. Na ihrisku nevzniká blato po daždi a je vhodné aj na vysoko-frekventované využitie. 

Ihrisko si vyžaduje minimálnu údržbu, pre prípad potreby je tu umiestnené i osvetlenie. Ihrisko 

v najväčšej miere využívajú hráči MFK Stará Turá, ktorí tu trénujú za zvýhodnenú cenu 

prenájmu.  

 
2.5.d Ihrisko na plážový volejbal 
Ihrisko na plážový volejbal je situované v areáli futbalového štadiónu. Je bezplatne 

prístupné pre verejnosť a počas teplejších dní ho využíva mladšia i staršia generácia, ktorá si 
sem v skupinách chodí zahrať volejbal. Ihrisko je pieskové a je tu natiahnutá volejbalová sieť. 
V okolí sú lavičky, kde si volejbalisti môžu posedieť.  
 

2.5.e Športová hala s ubytovacím a pohostinským zariadením, s veľkou basketbalovou 
halou, menšou stolnotenisovou halou, krytou plavárňou, saunou a posilňovňou  

Športovú halu na štadióne prevádzkuje MŠA Stará Turá, s. r. o. Jednotlivé časti haly sú 
prenajaté športovým klubom, iným právnickým osobám alebo ich spravuje sama spoločnosť 
MŠA Stará Turá, s. r. o. Správu areálu a ostatných priestorov zabezpečuje spoločnosť MŠA. 
 

Basketbalová hala 
Basketbalovú halu má v prenájme Mestský basketbalový klub Stará Turá. Basketbalová 

hala je najviac využívaná MBK a jeho jednotlivými dievčenskými družstvami na realizáciu 
tréningového procesu a na uskutočňovanie majstrovských zápasov. Halu tiež využíva OZ Detská 
organizácia Žihadielka k nácviku zostáv aerobiku, verejnosť i firmy, a to hlavne v popoludňajších 
hodinách – individuálne na hratie basketbalu. Hráva sa tu aj mestská futbalová liga. 
Basketbalový klub tu pravidelne organizuje basketbalové turnaje s celoslovenskou 
pôsobnosťou. Prebiehajú tu aj prípravné športové sústredenia hosťujúcich športových klubov 
a združení. Výška nájmu je 15 € na hodinu, pričom pri opakovanom prenájme sa poskytuje 
zľava.                 
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Stolnotenisová hala 
Stolnotenisovú halu má v prenájme Stolnotenisový klub Stará Turá. Rovnako tento klub 

patrí k hlavným užívateľom priestoru. V hale sú rozkladacie stolnotenisové stoly, ktoré využívajú 
na tréningy všetky družstvá Stolnotenisového klubu Stará Turá. Počas zimných mesiacov sa tu 
koná aj mestská stolnotenisová liga.  

Hala je v poobedných hodinách využívaná pre potreby cvičenia a pre OZ Detská 
organizácia Žihadielka. 

 
Fitnescentrum 
Fitnescentrum bolo vybudované pred pár rokmi nadstavbou športovej haly. V súčasnosti 

sú tieto priestory dlhodobo prenajaté a prevádzkuje ich súkromná osoba (pán Nemec). Sú tu 
moderné fitnes a posilňovacie stroje, bežiace pásy a rotopedy. Je možné zakúpiť si jednorazové 
vstupenky alebo permanentky na pravidelné cvičenie vo fitnescentre. Centrum využívajú 
domáce športové kluby, ale aj občania mesta či návštevníci z iných miest. 

Plaváreň + sauna   
 Krytá plaváreň zabezpečuje v plnom rozsahu potreby pre nepravidelné i pravidelné 
plávanie. Mesto nemá plavecký klub ani oddiel, takže ho využíva verejnosť alebo organizované 
skupiny, prípadné návštevníci, ktorí sú ubytovaní v Šport Penzióne. Pravidelne tu prebieha 
plavecký výcvik detí zo základných škôl a CVČ.  
 

2.5.f Kolkáreň s kolkárskou a bowlingovou dráhou 
Od júla 2015 je k dispozícii pre verejnosť aj zrekonštruovaná kolkáreň s kolkárskou 

a bowlingovou dráhou. Kolkársku dráhu má v prenájme Mestský kolkársky klub Stará Turá, 
bowlingovú dráhu má v prenájme Penzión ŠPORT, s. r. o.  

V novopostavenej budove nájdete dve bowlingové dráhy a kolkársku 4-dráhu, taktiež aj 
bar a recepciu pre celý Penzión ŠPORT. Penzión ŠPORT má ubytovanie v dvoch budovách, 
v športovej hale i na poschodí v kolkárni. Na bowlingových dráhach organizujú bowlingové 
turnaje jednotlivcov a tiež tímovú súťaž – Podjavorinskú Bowlingovú Ligu Amatérov. 
Bowlingovú dráhu si môže prenajať i verejnosť. Na kolkárskych dráhach trénuje Mestský 
kolkársky klub Stará Turá, hrajú sa tu zápasy jednotlivých družstiev tohto klubu. Už tradičnou 
kolkárskou športovou udalosťou je medzinárodný turnaj Turancup a mestská kolkárska liga pre 
kolkárov – amatérov. 

Verejnosť má možnosť si po dohode prenajať dráhu v novej automatizovanej 4-dráhovej 
kolkárni. K dispozícii sú tu šatne, občerstvenie i WC. 
 

2.5.g Športové centrum PRIEMYSLOVKA 
Spoločnosť Mestský športový areál, s. r. o. v spolupráci s Mestom Stará Turá zrenovovala 

v roku 2019 prvý objekt v rámci areálu bývalej elektrotechnickej priemyslovky. Jedná sa o novo 
zrekonštruovanú športovú halu na Ul. gen. M. R. Štefánika č. 41.  

V rámci rozsiahlej rekonštrukcie boli vymenené všetky okná a dvere, zateplená fasáda, 
vymenené vnútorné rozvody kanalizácie, vody, plynu a elektriny, zrekonštruované šatne a 
sociálne zariadenia, zriadená nová kotolňa a osadené nové vykurovacie telesá a plynové žiariče, 
vymenená kompletná palubovka, dodané nové osvetlenie a ozvučenie haly ako aj svetelná 
tabuľa.  
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Športové centrum Priemyslovka je určené pre potreby športových klubov, 
z organizovaných športov tu pôsobí WUSHU Centrum, ako aj MBK Stará Turá a tréningovo 
využívajú priestory i OZ DO Žihadielka. Ďalej sú priestory využívané aj pre širokú verejnosť na 
tréningové, športové a regeneračné účely, prípadne na kultúrne alebo spoločenské podujatia. 

 
Súčasťou športového centra je telocvičňa s dreveným športovým povrchom s rozmermi 

32 m x 18 m, 3 šatne pre športovcov a 1 šatňa pre rozhodcov so sprchami a WC, hľadisko s 
kapacitou pre 120 sediacich divákov, terapeutická miestnosť ako aj zasadacia miestnosť – 
klubovňa. Budova je kompletne zariadená nábytkom a potrebným športovým vybavením.  

 
Náklady na rekonštrukciu dosiahli čiastku 240 tis. € bez DPH. Na investícii do 

rekonštrukcie sa podieľalo Mesto Stará Turá vkladom vo výške 100 tis. € a spoločnosť EUR-MED 
Slovakia, s. r. o. finančným príspevkom 150 tis. €.  

 
 

2.6 Športové objekty v správe škôl a školských zariadení 
 

Telocvičňa na Komenského ulici v správe ZŠ Stará Turá 
Telocvičňa na Komenského ulici slúži najmä pre potreby vyučovacieho procesu žiakov 1. 

stupňa základnej školy. V poobedňajších hodinách je využívaná verejnosťou.  
 

Telocvičňa na Hurbanovej ulici v správe ZŠ Stará Turá 
Telocvičňa na Hurbanovej ulici slúži primárne pre potreby vyučovacieho procesu žiakov 

2. stupňa základnej školy. V poobedňajších hodín je využívaná verejnosťou.  
 

Telocvičňa na Ul. SNP v správe ZUŠ Stará Turá 
Telocvičňa na Ulici SNP slúži v prvom rade pre potreby vyučovacieho procesu žiakov 

základnej umeleckej školy. Využíva ju tanečný odbor na pravidelné vyučovacie hodiny.  
V poobedňajších hodinách sú jej priestory využívané verejnosťou.  

 
 

2.7 Športové objekty v správe iných subjektov 
 

  Telocvičňa SOŠ Stará Turá na Ul. Športovej 
Telocvičňa v areáli na štadióne je v majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja 

a v správe ju má Stredná odborná škola Stará Turá. Škola ju využíva na hodiny telesnej výchovy 
pre svojich žiakov. V poobedných hodinách je využívaná na rôzne krúžky, ktoré v škole po 
vyučovaní fungujú. Vo večerných hodinách si ju môže prenajímať i verejnosť. V roku 2020 sa 
realizovala komplexná rekonštrukcia s dôrazom na zníženie energetickej náročnosti: výmena 
podláh, výmena sanitárnej techniky a rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení so sprchami 
a výmena okien.  
 
      Tenisové kurty na štadióne 

Tenisové kurty na štadióne sú v súčasnosti v rukách súkromných firiem. Kurty je možné 
si prenajať na hranie tenisu.  
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2.8.  Financovanie športových klubov a aktivít z rozpočtu mesta 
 
 Financovanie športových subjektov v Starej Turej je viaczdrojové. Mestský rozpočet je 
len jedným zo zdrojov. Ďalšie možné zdroje príjmov v oblasti športu sú: Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, Trenčiansky samosprávny kraj, nadácie, sponzori, štrukturálne 
fondy, národné športové zväzy a pod. Športové kluby považujú finančné dotácie od mesta za 
nedostatočné. 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. 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. 

 
Finančná podpora športu z rozpočtu mesta by mala mať určite koncepčný charakter 

a mala by stimulovať športové organizácie k vyššej aktivite na získavanie financií z iných zdrojov. 
Podiel mesta na financovaní prevádzkových výdavkov športu by mal byť zadefinovaný dlhodobo 
vo výške 2 % z bežných výdavkov rozpočtu. Takto je možné, že by sa šport podieľal  na lepších aj 
horších časoch svojím dielom. Spolufinancovanie projektov zo strany organizácií pri čerpaní 
dotácií na prevádzku je zabezpečené na úrovni minimálne 30 % prostriedkov, v ojedinelých 
a výnimočných prípadoch na 10 %, čo je uvedené v platnom VZN. Kapitálové výdavky je možné 
riešiť podľa priorít a harmonogramu realizácie schváleného v tejto koncepcii športu. 

 

Finančná podporu športu z rozpočtu mesta  je možné realizovať prostredníctvom VZN č. 
2/2021 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta.  

V tomto VZN sú zadefinované tri druhy športových dotácii. 
 

- na základe § 5 odsek 1 tohto VZN po prerokovaní žiadostí a bodového hodnotenia 
žiadateľov v príslušnej komisii rozhoduje o schválení dotácie pre športové kluby 
mestské zastupiteľstvo. V roku 2021 sme v rámci tejto možnosti mali v rozpočte na 
prerozdelenie sumu 35 000 €. Táto suma samozrejme nepokryje žiadosti jednotlivých 
klubov a nie je ani stavaná na to, aby pokrývala všetky náklady v rozpočtoch jednotlivých 
žiadateľov. Financie na svoje fungovanie musia zabezpečovať kluby i z iných zdrojov.  

 
- na základe § 5 odsek 2 tohto VZN po prerokovaní žiadostí príslušná komisia odporúča 

primátorovi, ktoré projekty a akou sumou budú podporené na športové podujatia. 
Žiadosti o dotáciu pre športové projekty sa podávajú po vyhlásení výzvy, ktorej súčasťou 
sú presné náležitosti, ktoré musí žiadosť spĺňať i kritériá posudzovania projektov. Výzva 
je vyhlasovaná spravidla raz ročne na webovom sídle mesta a v novinách Staroturiansky 
spravodajca. Po prerokovaní žiadostí v príslušnej komisii rozhoduje o schválení alebo 
krátení i neposkytnutí dotácie primátor mesta. V roku 2021 vzhľadom na pandémiu 
neboli športové podujatia realizované ani podporené. 

 
- na základe § 5 odsek 3 tohto VZN má možnosť prideliť priamu dotáciu aj primátor 

mesta. Tento druh dotácie je vhodný v prípade, že sa niektorý z klubov dostane do zlého 
finančného stavu alebo na podporu športovcov – jednotlivcov alebo malých kolektívov, 
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ktoré idú reprezentovať alebo reprezentovali mesto na uznávanom športovom podujatí 
alebo na pomoc pri organizácii pre mesto výnimočného športového podujatia. 
O pridelení tejto dotácie rozhoduje primátor mesta. V r. 2021 nebola táto forma dotácie 
použitá. 

 

Prehľad poskytnutých dotácií v roku 2021 športovým klubom – žiadateľom o dotáciu z 
rozpočtu mesta je uvedený v tabuľke nižšie: 
 
Dotácie boli poskytnuté v zmysle VZN č. 2/2021 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste 
Stará Turá z rozpočtu mesta. Spolu sa prerozdelila jednotlivým žiadateľom – športovým klubom 
v roku 2021 suma 35.000 €. 
 
 
Poskytnuté dotácie podľa § 5 odsek 1 VZN č. 2/2021 – Nar. o dotáciách na podporu športu v 
meste Stará Turá z rozpočtu mesta – dotácia pre športové kluby: 
 

Športové kluby/žiadateľ 
Pridelená dotácia  

(1. polrok - sezóna 2021/2022) 

 WUSHU centrum Stará Turá 3.738 € 

 Klub športového aerobiku Stará Turá 6.615 € 

 Tenisový klub Oskoruša Stará Turá 3.034,50 € 

 Mestský basketbalový klub Stará Turá 13.667,50 € 

 Mestský futbalový klub Stará Turá 7.945 € 

CELKOM 35.000 € 
 

- dotácia pre športové kluby na 2. polrok sezóny 2020/2021 nebola udelená, nakoľko 
v predchádzajúcom roku 2020 neboli prijímané žiadosti o dotáciu, čo bolo zapríčinené 
stále pretrvávajúcou pandémiou COVID-19 (koronavírus) 

 
Poskytnuté dotácie podľa § 5 odsek 2 VZN č. 2/2021 – Nar. o dotáciách na podporu športu v 
meste Stará Turá z rozpočtu mesta – dotácia pre športové projekty: 
 

- dotácia pre športové projekty vzhľadom na pandémiu COVID-19 (koronavírus) nebola 
pre tento rok 2021 udelená. Organizácia športových projektov/podujatí bola vzhľadom 
na prijaté opatrenia ÚVZ SR v nerealizovateľnom režime. 

 
Poskytnuté dotácie podľa § 5 odsek 3 VZN č. 2/2021 – Nar. o dotáciách na podporu športu v 
meste Stará Turá z rozpočtu mesta – priame dotácie: 
 

- priama dotácia vzhľadom na pandémiu COVID-19 (koronavírus) nebola taktiež pre tento 
rok 2021 udelená. 
 
Mesto ďalej pravidelne finančne podporuje športové aktivity prostredníctvom podujatí 

organizovaných mestom (priamo alebo v spolupráci s iným subjektom). Mesto 
spoluorganizovalo a finančne sa podieľalo na príprave rôznych športových podujatí, ktoré 
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pripravila Základná škola v Starej Turej, Centrum voľného času v Starej Turej, Klub turistov Stará 
Turá, Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu, OZ Detská organizácia Žihadielka či 
dobrovoľné hasičské zbory v Drgoňovej doline, Papradi a v Topoleckej. 
 

Poslednou formou pomoci je priama dotácia spoločnosti MŠA Stará Turá, s. r. o. 
Každoročne sú v programovom rozpočte naplánované finančné prostriedky vo forme dotácie na 
prevádzku športového areálu na štadióne. V roku 2021 boli naplánované finančné prostriedky 
v sume 63 000 €. Dotácia je na základe zmluvy s MŠA, s. r. o. použitá výhradne na úhradu 
nákladov na spotrebované energie (elektrická energia, teplo, teplá voda, vodné, stočné 
a dažďová voda), na úhradu poplatkov za komunálne odpady v budovách kolkárne, futbalovej 
tribúny, futbalového ihriska a ihriska s umelou trávou v športovom areáli na štadióne v Starej 
Turej, ktoré má vo vlastníctve MŠA Stará Turá, s. r. o., na úhradu nákladov na spotrebované 
energie (elektrická energia, teplo, teplá voda, vodné, stočné a dažďová voda), na úhradu 
poplatkov za komunálne odpady v budove športovej haly v priestoroch, ktoré slúžia športovým 
klubom pôsobiacim v meste Stará Turá a občanom Starej Turej na športové aktivity a neslúžia 
na podnikateľskú činnosť a v poslednom rade na úhradu opráv a údržbu budov v športovom 
areáli, ktoré slúžia športovým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá a občanom Starej Turej na 
športové aktivity.  

Spoločnosť MŠA, s. r. o. tým zabezpečuje prevádzku športového areálu pre potreby 
občanov mesta. Od roku 2020 pribudla do správy MŠA Stará Turá, s. r. o. budova Športového 
centra Priemyslovka. 

 
Čo sa týka údržby ostatných športovísk, zodpovednosť je rôzna. Školy a školské 

zariadenia si zabezpečujú údržbu svojich športovísk, ale rekonštrukcie telocviční sa realizujú 
prostredníctvom rozpočtu mesta, zdroje poskytlo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu a na riešenie havarijného stavu sa čerpali tiež eurofondy.  

Exteriérové ihriská sú v správe Technických služieb mesta Stará Turá a ich údržba je 
súčasťou ich programového rozpočtu. Iba viacúčelové ihrisko na Hurbanovej ulici a jeho údržba 
a opravy sú súčasťou rozpočtu mesta.  
 
 

2.9. Anketa – vyhodnotenie dotazníka 
 

Mesto Stará Turá v rámci aktualizácie Koncepcie rozvoja športu distribuovalo jeho 
obyvateľom v termíne od 21.10. – 4.11.2020 dotazník, kde prostredníctvom viacerých otázok 
sledovalo požiadavky v rámci športových aktivít občanov v meste Stará Turá.  

Na otázky v dotazníku odpovedalo 151 respondentov (96 mužov a 55 žien), ktorí boli 
rozdelení do 5 vekových kategórií.  

Väčšina odpovedajúcich konštatovala, že sa športu venuje, pričom takmer polovica (49,7 
%) deklarovala aktívnu formu športovania. Z jednotlivých športov boli najviac preferované 
cyklistika, futbal, atletika.  

Z konkrétnych športovísk boli popri plavárni najčastejšie uvádzané mulitfunkčné ihriská. 
Z dotazníka zároveň vyplynula najčastejšia požiadavka na rekonštrukciu práve týchto športovísk. 
Významným problémom je podľa respondentov absencia cyklotrás, skateparku, resp. 
pumptrekovej dráhy, či bikeparku.  
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Medzi najznámejšie športové kluby a odvetvia zaradili respondenti MFK Stará Turá, 
MBK Stará Turá, MKK Stará Turá.  

Ohľadne dostatočného športového využitia vyjadrilo viac ako 60 opýtaných súhlas, 
naopak, približne 20 % si myslí, že športové využitie v meste je nedostatočné.  

V poslednej otázke mohli občania zanechať odkaz Mestu Stará Turá. Napriek tomu, že 
táto otázka nebola povinná, odpovedalo na ňu takmer 70 % respondentov. Množstvo odpovedí 
bolo pozitívnych a hovorilo o dobrom stave športu a športových aktivít v meste. 

Detailné výstupy z dotazníka sú uvedené v samostatnej prílohe, ktorá je súčasťou tejto 
koncepcie. 
 
 

2.10. Zhrnutie analytickej časti 
  

Z uvedeného vyplýva, že každá oblasť, resp. každý druh športu v našom meste má svoje 
špecifiká. Vo všeobecnosti však korene úspechov, resp. problémov športu ako takého, vznikajú 
často na spoločnom podklade.  

 
Úspechy športových klubov, resp. konkrétnych jednotlivcov v Starej Turej pramenia z viacerých 
faktorov: 

 dlhodobá tradícia športov a športových podujatí, 

 adekvátna škála športovej ponuky, rôznorodosť zamerania športových klubov, 

 dosahovanie kvalitných výsledkov športových klubov na domácej aj medzinárodnej 
úrovni, 

 existencia krúžkov na školách a záujmových útvarov v centre voľného času 

 vznik nových i netradičných športových odvetví, 

 pomerne dobrá dostupnosť športovísk, športových hál a plôch na športovanie, 

 záujem obyvateľov o športové aktivity, 

 pravidelná finančná podpora prostredníctvom dotácií z mesta. 
  
Na druhej strane sú však faktory, ktoré viac-menej negatívne vplývajú na rýchlejší rozvoj 
a športové využitie v mesta: 

 zlá infraštruktúra niektorých športovísk, 

 zastarané, príp. absentujúce materiálno-technické vybavenie športovísk, 

 absencia športových tried na základnej škole pre najpopulárnejšie športy v meste, 

 lepšia kooperácia športových klubov so záujmovými krúžkami (byť partnerom, nie 
konkurentom), 

 slabšia dostupnosť športových aktivít pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, 

 preťaženosť športovísk (športové haly), 

 poddimenzované finančné možnosti klubov, 

 nezáujem a chýbajúca podpora potenciálnych lokálnych sponzorov, 

 slabá možnosť motivácie kvalifikovaných trénerov, 

 slabá finančná podpora zo strany štátu a športových zväzov. 
Okrem vplyvov na miestnej úrovni ovplyvňujú športové dianie v meste faktory, ktoré 

vychádzajú z okolitého prostredia, resp. centrálnej úrovne. V tom pozitívnom zmysle sú to 
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vplyvy zvyšujúcej sa životnej úrovne, resp. zlepšenia ekonomickej situácie obyvateľstva, 
možnosť získania dotácií z mimomestských zdrojov (VÚC, MŠVVaŠ...), zvyšujúci sa záujem 
obyvateľov o zdravý spôsob života a pod. Naopak, treba byť obozretný pri faktoroch, ako sú 
pokles záujmu detí a mládeže o športovú činnosť, pretrvávanie nedostatočného financovania 
športových klubov zo strany miestnych podnikateľov, znižovanie členskej základne klubov 
odlevom odchovancov, zhoršujúci sa zdravotný stav populácie, nepriaznivý demografický 
vývoj, slabá finančná podpora zo strany štátu a športových zväzov, či neprajná legislatíva zo 
strany štátu. 
 

3. NÁVRHOVÁ ČASŤ 
 

3.1. Voľba stratégie 
 

Stratégie sú postupy, ktorými bude dosiahnutý stanovený cieľ. Pri určení stratégie mesta 
Stará Turá v oblasti zdravého využívania voľného času občanov mesta, prevencie a riešenia 
závislostí a zdravého vývoja nášho obyvateľstva, sme zohľadňovali najmä danosti mesta, vplyv 
vonkajších faktorov, aktuálny stav športovej infraštruktúry (objekty, zariadenia, inštitúcie, 
aktivity), výsledky dotazníkového prieskumu a reálne možnosti samosprávy. Návrh je založený 
na využití silných stránok a potlačení slabých stránok mesta v oblasti športu pri uvedomení si 
možných príležitostí a rizík. Jedným z rizík je aj potreba neustálej aktualizácie koncepcie v čase, 
kedy dochádza k úprave a novelám zákona o športe, príp. iných príslušných zákonov, tak, aby 
reflektovala na aktuálne možnosti.  

  
Navrhované postupy v oblasti podpory športu sa orientujú tromi smermi: 
1. dodržiavanie transparentných pravidiel finančnej podpory športových klubov 

a aktivít z rozpočtu mesta, 
2. vybudovanie dostupných športových zariadení a voľno–časových plôch pre občanov, 
3. vytvorenie partnerských vzťahov medzi subjektmi pôsobiacimi v oblasti športu, 

zlepšenie komunikácie a informovanosti o športových kluboch a podujatiach. 
 

Výsledkom spoločného pôsobenia mesta, inštitúcií, rodiny a školy by mali byť moderné a 
dostupné športové areály, lepšie výsledky športovcov, väčšie zapojenie obyvateľov do 
športových a pohybových aktivít a zvýšenie kvality života obyvateľov Starej Turej. Stratégia 
rozvoja športu v meste Stará Turá vychádza z faktu, že: 

- občan je zodpovedný za svoj zdravý telesný rozvoj a využitie voľného času, 
- úlohou mesta je vytvárať podmienky pre rozvoj športu a telesnej kultúry v meste. 

 

3.2. Financovanie športových klubov a aktivít z rozpočtu mesta 
 

Financovanie športu, či už vo forme organizovaného športu zastúpeného športovými 
klubmi a rekreačného športu vo forme rôznych občianskych združení alebo športovej verejnosti 
je poznačené nedostatkom finančných prostriedkov v rozpočte mesta. Bežné výdavky rozpočtu 
pre oblasť športu v minulom období stagnovali. Našim cieľom je aj v rámci rozpočtu priradiť 
športu rovnakú dôležitosť akú má v našej spoločnosti predovšetkým u mládeže a mladšej 
generácie a porovnateľnú s významom ako má aj kultúra.  
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 V Starej Turej pôsobí dostatočný počet športových klubov. V priebehu celého roka sa 
v Starej Turej organizuje množstvo športových podujatí organizovaného športu i rekreačného 
charakteru. 

Zabezpečenie financovania organizovaného športu na adekvátnej úrovni je dôležité pre 
kvalitné športové vyžitie. Predovšetkým zabezpečenie podmienok pre organizovaný šport 
mládeže je prioritou.  Ale aj športová reprezentácia mesta, ktorá podporuje dobré meno mesta 
v regióne a na Slovensku má nenahraditeľný význam. Športové kluby a organizácie sa financujú 
z viacerých zdrojov. Verejné zdroje predstavujú dotácie na šport z rozpočtu mesta, VÚC, 
štátneho rozpočtu, európskych fondov v prípade kapitálových investícií, športových zväzov 
a pod.  

Súkromné zdroje predstavujú financie z členských príspevkov, reklamných 
a sponzorských aktivít klubov a prípadne inej podnikateľskej činnosti. Objem súkromných 
zdrojov klub od klubu silne kolíše a je silne viazaný na vratkých sponzorov.  Verejných zdrojov je 
v športe veľký nedostatok a je žiaduce ich objem navýšiť. Rozhodujúcu úlohu tu hrá rozpočet 
mesta.  

Cieľom je dosiahnuť výdavky z mestského rozpočtu na podporu prevádzky klubov 
a športových zariadení vo výške 2 % bežného rozpočtu mesta, pričom na prevádzku mestským 
klubom by malo byť určených minimálne 50 % z tohto objemu. Táto podpora by mala byť 
viazaná spravidla  na vlastné príjmy klubov vo výške minimálne 25 % – 50 % vlastných výdavkov. 

 Uvedené mestské dotácie je potrebné rozdeľovať na základe objektívnych kritérií 
(bodovanie), tak aby bola podporovaná kvalitná, efektívna a systematická práca v kluboch 
s mládežou a športová reprezentácia mesta v podiele spravidla 80 % – 20 %. 

V minulosti boli občania zvyknutí, že športové aktivity môžu vykonávať zdarma alebo za 
minimálny poplatok. Keďže takto chýbajú zdroje pre športovú infraštruktúru, táto sa výrazne 
opotrebovávala a chátrala. Je preto nevyhnutné viesť občanov k tomu, že na šport je potrebné 
prispievať, aby ho mohli vykonávať v kvalitných podmienkach. Financovanie športu tak musí byť 
vždy viaczdrojové – z verejných zdrojov, zo súkromných zdrojov a aj od užívateľov. 

 
 

NÁVRH 
- podiel mesta na financovaní prevádzkových výdavkov športu zadefinovaný dlhodobo vo 

výške 2 % z bežných výdavkov rozpočtu.  
- pri čerpaní dotácií na prevádzku by mal klub zabezpečiť vlastné prostriedky na úrovni 

min. 30 % v ojedinelých a výnimočných prípadoch na 10 %  
- dodržiavať VZN o dotáciách z rozpočtu mesta, na základe ktorého sa posudzujú žiadosti 

jednotlivých subjektov a prerozdeľujú sa finančné prostriedky, 
- podporovať nové formy športového vyžitia detí a mládeže (workoutové ihriská, parkour, 

skateparky,...), 
- rozšíriť ponuku podujatí „pre všetkých“ – ponúkať podujatia celoročne, aj na sídliskách, 

organizovať dlhodobé súťaže pre školy a verejnosť, 
- podporovať spoluprácu športových klubov, škôl a školských zariadení a mesta s rodičmi, 
- prehodnotiť možnosť schválenia návrhu na navýšenie finančných prostriedkov 

v rozpočte pre šport. 
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3.3. Športoviská 
 

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.  

V Starej Turej je k dispozícii viacero športových objektov a lokalít pre pohybové aktivity. 
Tieto majú rôznych vlastníkov, odlišujú sa tiež technickým stavom a vybavením. Detailnejšia 
pasportizácia športových objektov a zariadení v meste Stará Turá zatiaľ nebola spracovaná.  

Dňa 15.5.2020 bola vykonaná obhliadka všetkých športovísk členmi Komisie MsZ pre 
šport. Bolo by však vhodné vytvoriť ucelený pasport športových objektov a zmapovať ich 
technický stav a možnosti ich postupného rekonštruovania.  
 
Mestské športové areály 

Mesto Stará Turá je spoluvlastníkom viacerých športových objektov.  
 
NÁVRH 

- spracovať pasportizáciu športových objektov a zariadení v meste Stará Turá, 
- dodržiavať zoznam priorít stanovený touto koncepciou a navrhnúť v súlade 

s možnosťami financovania harmonogram rekonštrukcie existujúcich športovísk 
a výstavbu nových 

- kapitálové výdavky na rekonštrukciu by sa riešili podľa priorít a harmonogramu 
realizácie schváleného v koncepcii športu v rozsahu 100 – 150 tis. € ročne,  

- spracovať projektový zámer a následne dokumentáciu na rekonštrukcie a výstavbu 
v súlade s prioritami a predpokladom možnosti financovania z cudzích zdrojov až do 
štádia stavebného povolenia tak, aby v prípade uvoľnenia zdrojov (zverejnenia výzvy) je 
možné urýchlene podať žiadosť o dotáciu (aspoň 2 projekty v zásobníku projektov) 

 
 
Školské športové areály 
 
NÁVRH 

- Pokračovať v modernizácii a rekonštrukcii školských športových areálov, vrátane 
vonkajších areálov:  

o multifunkčné ihrisko a atletická dráha na Ul. Hurbanovej – úplná rekonštrukcia 
s realizáciou bežeckého oválu 

o telocvičňa ZŠ Hurbanova – plášť budovy a okná,  
o telocvičňa ZŠ Komenského – interiér – chodba a vybavenie 
o telocvičňa ZUŠ – vnútorné vybavenie,  

 
 
Verejne prístupné športové a rekreačné zóny 

 
Neustále zaznamenávame pokles záujmu o pravidelné športové a telovýchovné aktivity 

občanov, najmä u dospelej populácie i detí. Hlavný dôvod je v tom, že mládež nie je dostatočne 
vedená k športu. Chýba lepší prístup ku športu v školách, u rodičov a lepšia propagácia športu 
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na verejnosti. V mnohých prípadoch to spôsobuje aj cena za využívanie športových zariadení, aj 
keď cenová hladina za služby v oblasti športu v meste Stará Turá je vzhľadom k iným mestám 
nízka. Stále však nie sú vytvorené dostatočné priestorové a materiálne podmienky, pritom 
cenovo prístupné, na realizáciu športu pre všetkých občanov mesta. 
 
 
NÁVRH 

- spracovať analýzu a následne vyhotoviť zoznam priorít v obnove i budovaní športovej 
infraštruktúry + oceniť jednotlivé návrhy do cenovej relácie 

- postupne v každej mestskej časti vybudovať multifunkčné ihriská – chýba v MČ Súš, 
v MČ Trávniky (dokončiť) 

- dobudovať detské ihriská v časti Stará Kórea, Nová Kórea 
- realizovať rekonštrukciu poškodených častí ihrísk, ktoré už sú vybudované v meste 

a v mestských častiach - viacúčelové ihrisko na Hurbanovej ulici – celková rekonštrukcia 
ihriska aj atletickej dráhy okolo ihriska, ostatné pravidelná údržba 

- postupne realizovať výstavbu nových športovísk, ktoré v Starej Turej ešte nemajú 
zastúpenie – skatepark,  parkour ihrisko, dopravné ihrisko pre deti, lezecká stena, lanové 
centrum, pumptrack, korčuliarsky chodník alebo cyklochodník do rekreačnej oblasti 
Dubník I. a do blízkych obcí 

- vytvoriť podmienky na pravidelnú údržbu turistického značenia a cykloznačenia v meste 
a jeho okolí, vytvoriť tiež podmienky na pravidelnú zimnú údržbu bežkárskych trás a ich 
značenia.  

- hlbšie analyzovať možnosť vybudovania letného kúpaliska vo vybranej vhodnej lokalite 
alebo v rámci mestského športového areálu na štadióne 

- vybudovať minigolfové ihrisko  
 
 
 

3.4. Spolupráca a informovanosť v oblasti športu 
 
Mesto nemá vypracovaný systém deľby a súčinnosti jednotlivých organizácii 

zaoberajúcich sa športovou činnosťou. Neexistujú vertikálne prepojenia medzi subjektmi štátnej 
správy, verejnej samosprávy, zväzmi, klubmi či ostatnými organizáciami športového hnutia.  

Chýba jednotný postup v ťažiskových témach, koordinácia a informovanosť medzi 
vyššími a nižšími článkami od ministerstva cez VÚC, mesto až po športový subjekt.  

Jednou zo základných podmienok pre efektívne riadenie, rozhodovanie a koordináciu 
aktivít v oblasti športu je fungujúci informačný systém. Informačný systém športu funguje 
v rámci mesta na webovom sídle mesta v sekcii Šport, tento systém je však neaktualizovaný, 
športové kluby neinformujú mesto o zmenách, ktoré sa v rámci klubov udejú. Preto nie sú k 
dispozícii komplexné aktuálne informácie o telesnej výchove a športe v meste pre samosprávu, 
odbornú ani širokú verejnosť.  

Mesto Stará Turá sa v spolupráci s Komisiou MsZ pre šport v roku 2019 rozhodlo 
oceňovať športovcov, ktorí sa zaslúžili o reprezentáciu mesta Stará Turá. Oceňovanie prvých 
športovcov sa malo uskutočniť v roku 2020 avšak z dôvodu protipandemických opatrení sa 
neuskutočnilo. 
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V ďalšom období sa uvažuje s každoročným oceňovaním športovcov a športových 
organizácii. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti sa bude postupovať v súlade s režimom, 
ktorý umožní ocenenie, hoci aj v obmedzených podmienkach. 
 
 
NÁVRH 

- Zlepšiť vzájomnú komunikáciu športových subjektov (pravidelné stretnutia) a spoluprácu 
najmä v oblasti projektov a aktivít 

- Pravidelne aktualizovať informácie o športových kluboch na webovom sídle mesta 
- Zlepšiť propagáciu športových aktivít organizovaných v meste 
- Popularizovať šport medzi deťmi a mládežou 
- Oceňovať športovcov a ich trénerov, učiteľov telesnej výchovy, inštruktorov, cvičiteľov, 

organizátorov športových podujatí 
- Podnietiť väčšiu aktivitu na školách v oblasti telesnej výchovy, rozšírenie vyučovania – 

pridať vyučovacie hodiny, skvalitniť obsah vyučovania, zmenšiť počet krúžkov bez 
odborného vedenia, zvýšiť kvalitu obsahovej náplne 

- Analyzovať a otvoriť diskusiu k otázke možnosti zriadenia športových tried v ZŠ 
- Nájsť nové komunikačné kanály s rodičmi ohľadne športových aktivít detí a ich prínosu 

pre zdravý rozvoj 
 
 
 

3.5. Akčný plán rozvoja MŠA 
 

Na základe správy o činnosti MŠA Stará Turá, s. r. o., za r. 2020 navrhujeme nasledovné 
priority, ktoré je  potrebné realizovať pre naplnenie cieľov a opatrení v rámci MŠA: 

 
NÁVRH 

Priorita č. 1 

Nájsť strategického partnera na prevzatie podielu spoločnosti od spoločnosti EUR-
MED Slovakia, s. r. o., ktorá dlhodobo javí záujem o odpredaj svojho podielu 
v spoločnosti MŠA. (Obchodný podiel spoločnosti EUR-MED Slovakia, s. r. o. 
predstavuje nominálne dnes 2,8 mil. €. S prípadným záujemcom je možnosť jednať 
o prípadnej zľave alebo splátkových možnostiach)  

Priorita č. 2 
Zabezpečiť prenájom všetkých priestorov v areáli tretím osobám  
(športovým klubom, podnikateľom) 

Priorita č. 3 

Docieliť čo možno najvyššiu úsporu energií v areáli (možné docieliť predovšetkým 
inštaláciou vykurovacích systémov z obnoviteľných zdrojov – napríklad solárne 
panely na vykurovanie bazéna, prípadne rozšírenia klimatizačného systému 
s rekuperáciou energie) 

Priorita č. 4 Analyzovať možnosť vybudovania letného kúpaliska v meste Stará Turá 

Priorita č. 5 
Využitie fondov EÚ alebo iných cudzích zdrojov na rekonštrukciu objektov MŠA so 
zreteľom na úsporu energií a na prípadnú výstavbu vonkajšieho kúpaliska 

Priorita č. 6 Vybudovanie moderného detského ihriska v športovom areáli 
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3.6 Podpora športu 
 

Mesto bude podporovať športové aktivity naďalej prideľovaním dotácii prostredníctvom 
VZN č. 2/2021 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá v rámci možností 
z rozpočtu mesta. Dotácie pre jednotlivé športové kluby prerokováva príslušná komisia 
a schvaľuje MsZ. Dotácie pre športové projekty sú po prerokovaní v príslušnej komisii  
odporučené primátorovi mesta, ktorý rozhoduje o ich pridelení. Priame dotácie prideľuje na 
základe rozhodnutia primátor mesta.   
 

Je nutné ďalej pokračovať v budovaní detských multifunkčných ihrísk v meste 
a mestských častiach, ktoré prispievajú k lepšej využiteľnosti voľného času detí na športové 
aktivity a tiež k budovaniu nových moderných športovísk, ako sú workout ihriská, fitnes ihriská, 
dopravné ihriská, skate a in-line parky, lezecké steny, pumptracky, korčuliarske chodníky 
a cyklochodníky. Výhľadovo sa pripraviť aj možnosti vybudovania vonkajšieho kúpaliska alebo 
minigolfového ihriska. 

 
Taktiež je potrebné zabezpečiť v rámci legislatívnych práv a noriem, podmienených 

možnosťami rozpočtu mesta výšku dotácií na športové aktivity aj pre základné a stredné školy 
súčasne s dotáciami pre CVČ a pre malé kluby, ktoré nefigurujú v žiadnych športových súťažiach 
a ligách a nemôžu žiadať o dotáciu cez VZN č. 2/2021 (napr. Klub slovenských turistov, 
Slovenský rybársky zväz a pod.).  
 
 
 

4. VÍZIA, CIELE, OBLASTI REALIZÁCIE, PRIORITY A OPATRENIA 
 

Vízia sa v plánovaní využíva na vyjadrenie predstavy o budúcnosti. Je to stručná 
formulácia toho, aká je predstava v danej oblasti v definovanom časovom horizonte, stanovuje 
zmysel a smer ďalšieho postupu. 

 
 

 
VÍZIA 

v oblasti rozvoja športu v meste Stará Turá 
 

V horizonte 5 rokov dosiahnuť cez fungujúci a transparentný systém podpory športu 
plnohodnotné využívanie zmodernizovaných športových areálov a voľno-časových 
priestranstiev pre športové kluby na všetkých úrovniach športovania ako aj pre všetky 
vrstvy obyvateľstva.  
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STRATEGICKÉ A ŠPECIFICKÉ CIELE 
mesta Stará Turá v oblasti rozvoja športu na obdobie 5 rokov 

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

1. Podporovať všetky formy športových a pohybových aktivít obyvateľov mesta, ktoré 
prostredníctvom príležitostnej alebo pravidelnej činnosti vedú k udržiavaniu alebo 
zvyšovaniu telesnej zdatnosti, duševnej pohody a zdravia, k vytváraniu zdravej a aktívnej 
spoločnosti, k tvorbe zdravého životného štýlu a k uspokojovaniu záujmov obyvateľov. 
 

2. Podporovať organizovaný šport v meste ako formu rozvoja športového nadania a 
talentu aj ako významný nástroj propagácie mesta. 

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

športu, spolupracovať pri vyhľadávaní, podpore a príprave športovo talentovanej 
mládeže. 
 

4. Zabezpečiť vybudovanie čo najširšej športovej a voľno-časovej infraštruktúry mesta a jej 
trvalú prevádzkyschopnosť a údržbu. 

 
 
Na dosiahnutie strategických cieľov si mesto stanovuje nasledovné špecifické ciele: 

 
1. Utvárať optimálne materiálne podmienky na uspokojovanie športových, pohybových a 

rekreačných aktivít obyvateľov mesta. Na tento účel rozvíjať existujúcu športovú 
infraštruktúru a dotvárať chýbajúcu infraštruktúru na území mesta. 
 

2. Zabezpečiť efektívnu správu športových zariadení a zariadení na využívanie voľného času 
vo vlastníctve mesta s cieľom optimalizácie výdavkov na športovú infraštruktúru. 
 

3. Podporovať iniciatívy a aktivity zamerané na užitočné využívanie voľného času formou 
pohybových aktivít a športu, spolupracovať s organizátormi športových 
a telovýchovných podujatí miestneho, regionálneho i širšieho významu, najmä aktivít, 
ktoré prispievajú k uspokojovaniu potrieb obyvateľov mesta. 
 

4. Finančne podporovať subjekty pôsobiace v oblasti športu a pohybových aktivít, ktoré 
majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo pôsobia či vykonávajú činnosť na 
území mesta a poskytujú služby obyvateľom mesta, najmä ak svoju činnosť zameriavajú 
na uspokojovanie potrieb mládeže, potrieb zdravotne postihnutých občanov a na 
zvyšovanie prestíže mesta a jeho občanov. 
 

5. Motivovať a podporovať záujem detí a mládeže o šport a pohybové aktivity, ako 
i záujem dobrovoľníkov a športových odborníkov – trénerov v oblasti športu. Na tento 
účel využívať aj súťaže a iné aktivity v gescii mesta či priamo organizované mestom a 
jeho organizáciami. 
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6. V rámci financovania škôl a školských zariadení v zmysle príslušných právnych predpisov 
zvážiť možnosť zriadenia športovej triedy na II. stupni ZŠ, podporovať športovú činnosť 
tried základných škôl a centier voľného času zameraných na rozvoj športového talentu 
detí a mládeže. 
 

7. Spracovanie projektového zámeru a následnej dokumentácie (až po stavebné povolenie) 
na projekty, ktoré sú na prvých priečkach zoznamu priorít, aby ich bolo možné v prípade 
náhleho vzniku možnosti financovania (napr. zo zdrojov EÚ) alebo vlastných začať ihneď 
realizovať.  
 

8. Rozpracovanie návrhu podpory pre športových odborníkov – trénerov mládeže pri 
organizovanom športe, ktorý zabezpečujú prípravu športovcov na týždennej báze a títo 
hráči sa zúčastňujú súťaží organizovaných pod záštitou NŠZ.  
 
   

Pri realizácii koncepcie chce mesto dodržiavať základné princípy, ktorými sú: 
 
1. Transparentnosť podpory:  

- podporovať subjekty a aktivity v oblasti športu podľa kritérií a pravidiel vopred 
stanovených záväzným dokumentom 
 

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

- pred poskytnutím finančnej a materiálnej podpory overiť, či účel a rozsah 
použitia požadovanej finančnej podpory spĺňa požiadavku efektívnosti, účinnosti 
a hospodárnosti a kontrolou použitia finančných prostriedkov vždy overiť, či 
finančné prostriedky boli použité v súlade s deklarovaným účelom 
 

3. Prístupnosť športovej infraštruktúry:  
- sprístupňovať verejné športové zariadenia a voľno-časové plochy obyvateľom 

mesta za vopred stanovených podmienok 
 

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

mestom s dôrazom na spoluprácu, efektívnu komunikáciu a informovanosť 
 

 
 

OBLASTI REALIZÁCIE KONCEPCIE  
v oblasti rozvoja športu v meste Stará Turá na obdobie 5 rokov 

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

oblasti: 
1. Podpora školského športu a školskej telesnej výchovy 
2. Podpora športovo talentovanej mládeže 



 KONCEPCIA ROZVOJA ŠPORTU 2022 – 2027 
 STARÁ TURÁ   

 
 

 
 
 

S t r a n a  37 | 41 

 

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

4. Podpora organizovaného športu 
5. Propagácia športu a oceňovanie úspešných športovcov a funkcionárov 

 
 

PRIORITY 
v oblasti rozvoja športu v meste Stará Turá na obdobie 5 rokov 

 
Priorita 1.   
Podieľať sa na financovaní športových klubov i aktivít z rozpočtu mesta a dosiahnuť podiel 
aspoň 2 % z bežných výdavkov mestského rozpočtu v rámci možností    
 
Cieľ: Mať prijaté VZN, kde budú jasne definované pravidlá pre financovanie športových klubov 
a aktivít z rozpočtu mesta. 
 

Opatrenie:  
- Dodržiavať systém financovania športu z rozpočtu mesta, prepracovať VZN podľa nových 

legislatívnych zmien 
 
Priorita 2.    
Dostupné športoviská pre občanov 
 
Cieľ: Nové a zrekonštruované športové zariadenia a rekreačné zóny dostupné pre širokú 
verejnosť. Investície do rekonštrukcie ročne min. 100 – 150 tis. € z kapitálového rozpočtu 
mesta. 
 

Opatrenie:  
- Modernizácia a rekonštrukcia existujúcich športových objektov 
- Budovanie nových športových a rekreačných zón 
- Pravidelná údržba a starostlivosť o športoviská 

 
 
Priorita 3.   
Spolupráca športových subjektov a informovanosť o športovom dianí v meste 
 
Cieľ: Vzájomne spolupracujúce a komunikujúce športové subjekty v meste, občania dobre 
informovaní o športovom dianí v meste. 
 
Opatrenie:  

- Vymenovanie nezávislého športového koordinátora mesta (mimo športových klubov) 
- Zlepšenie spolupráce športových subjektov 
- Pravidelná aktualizácia a zlepšenie informácií na webovom sídla mesta celkovo o športe 
- Spracovanie a príprava informačného materiálu o možnostiach športového vyžitia 

v meste 
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5. AKČNÝ PLÁN ROZVOJA ŠPORTU 2022 - 2027 
 
Akčný plán popisuje aktivity, ktoré je potrebné realizovať pre naplnenie cieľov a opatrení 

v priebehu rokov 2022 – 2027. Určuje termín realizácie, zodpovedné subjekty a ak je to možné 
aj financovanie. 

 
Priorita 1    

Podieľať sa na financovaní športových klubov a aktivít v rámci možností rozpočtu mesta 

Opatrenie 5.1.1.  Dodržiavať systém financovania športu z rozpočtu mesta 

 
Aktivita Termín Zodpovedný € (zdroj) 

5.1.1.a   
Dodržiavať platné právne normy a VZN o 
prerozdeľovaní dotácií z rozpočtu mesta   

každoročne MsÚ  

5.1.1.b 
Vyčleniť z rozpočtu mesta na športovú činnosť  
presne stanovené percento z celkového rozpočtu 

každoročne MsZ 
rozpočet 

mesta 

5.1.1.c 
Pokračovať vo financovaní prevádzky športovísk 
mesta súčasným spôsobom cez TSST 

každoročne MsZ 
rozpočet 

mesta 

5.1.1.d 
Spolupodieľať sa na prevádzkovaní športového 
areálu na štadióne formou dotácie na úhradu 
prevádzkových nákladov spoločnosti MŠA 

každoročne MsZ 
rozpočet 

mesta 

 
Priorita 2    

Dostupné športoviská pre občanov 

Opatrenie 5.2.1   Modernizácia a rekonštrukcia existujúcich športových objektov 

 
Aktivita Termín Zodpovedný € (zdroj) 

5.2.1.a   
Vykonať komplexnú pasportizáciu športových 
objektov a priestorov                 

2022 – 2023 MsÚ 
Komisia  

pre šport 

5.2.1.b 

Realizovať modernizáciu a rekonštrukciu 
športových objektov vo vlastníctve mesta  
(ihrisko na Hurbanovej ulici, atletická dráha  
mesta a doskočisko na štadióne, telocvičňa pri ZŠ  
Komenského, telocvičňa pri ZŠ Hurbanova) 

2022 - 2027 MsÚ 
ext. zdroje 
rozpočet 

mesta 

5.2.1.c 
Vytvoriť komplexný športový areál s bežeckým 
oválom pri ZŠ Hurbanova                                                                                                                  

2023 - 2027 MsÚ 
ext. zdroje 
rozpočet 

mesta 

Opatrenie 5.2.2  Budovanie nových športových a rekreačných zón 
Aktivita Termín Zodpovedný € (zdroj) 

5.2.2.a   
Vytypovať lokality vhodné na investície v oblasti 
športu 

2022 MsÚ  

5.2.2.b 
Dobudovať detské ihriská v mestských častiach 
Súš, Trávniky a na sídlisku Nová Kórea 

2022 - 2027 MsÚ 
ext. zdroje 
rozpočet 

mesta 

5.2.2.c Realizovať parkour ihrisko pre mládež  2023 - 2027 MsÚ 
ext. zdroje 
rozpočet 

mesta 

5.2.2.d Realizovať dopravné ihrisko pre deti 2022 - 2023 MsÚ 
ext. zdroje 
rozpočet 

mesta 

5.2.2.e Vybudovať skate a in-line park 2022 - 2025 MsÚ 
Ext. zdroje 

rozpočet mesta 



 KONCEPCIA ROZVOJA ŠPORTU 2022 – 2027 
 STARÁ TURÁ   

 
 

 
 
 

S t r a n a  39 | 41 

 

5.2.2.f 
Vybudovať cyklochodník do rekreačnej oblasti  
Dubník I. a zároveň v priestore vodnej nádrže           

2025 - 2027 MsÚ 
ext. zdroje 
rozpočet 

mesta 

5.2.2.g Vybudovať cyklochodník do obce Vaďovce             2025 - 2027 MsÚ 
ext. zdroje 
rozpočet 

mesta 

5.2.2.h 
Vybudovať cyklochodník do obce Lubina, Bzince 
pod Javorinou                 

2024 - 2027 MsÚ 
ext. zdroje 
rozpočet 

mesta 

5.2.2.i Vybudovať športovú zónu na Dubníku                               2024 - 2026 MsÚ 
ext. zdroje 
rozpočet 

mesta 

5.2.2.j Vybudovať v meste minigolfové ihrisko                             2024 - 2026 MsÚ 
ext. zdroje 
rozpočet 

mesta 

5.2.2.k Vybudovať v meste pumptrack                                          2022 - 2023 MsÚ 
ext. zdroje 
rozpočet 

mesta 

5.2.2.l 
Vybudovať v meste lezeckú stenu, lanové 
centrum           

2025 - 2027 MsÚ 
ext. zdroje 
rozpočet 

mesta 

Opatrenie 5.2.3  Pravidelná údržba a starostlivosť o športoviská   
Aktivita Termín Zodpovedný €  (zdroj) 

5.2.3.a   
Udržanie systému údržby a starostlivosti o 
športoviská 

2022 – 2027 TSST TSST 

5.2.3.b 
Vytvoriť podmienky na pravidelnú údržbu 
turistického značenia a značenia cyklotrás  
v meste a jeho okolí  

2022 – 2027 MsÚ 
rozpočet 

mesta 
ext. zdroje 

5.2.3.c 
Vytvoriť podmienky na pravidelnú zimnú údržbu 
bežkárskych trás a ich značenia   

2022 – 2027 MsÚ 
rozpočet 

mesta 
ext. zdroje 

5.2.3.d Vybudovanie jazdeckých tratí (hipoturistika) 2022 – 2027 MsÚ 
rozpočet 

mesta 
ext. zdroje 

 
 
Priorita 3    

Spolupráca športových subjektov a informovanosť a športovom dianí v meste 

Opatrenie 5.3.1   Zlepšenie spolupráce športových subjektov 
Aktivita Termín Zodpovedný € (zdroj) 

5.3.1.a 

Koordinovať športové aktivity v meste: 

 realizovať prieskum aktivít, ktoré sú 
organizované v meste /školy, kluby/, sledovať 
ich ohlas a navrhovať nové podujatia 

 rozšíriť ponuku podujatí „pre všetkých“ o 
celoročné podujatia, podujatia na sídliskách a 
súťaže pre školopovinné deti 

 spracovať kalendár športových podujatí 

1x ročne 
Komisia  

pre šport 
 

5.3.1.b 

Organizovať pravidelné stretnutia športových 
subjektov a škôl a školských zariadení v meste za  
účelom aktualizácie – Akčného plánu rozvoja 
športu pri príprave rozpočtu na ďalší rok a na 
účel výmeny skúseností 

1x ročne 
Komisia  

pre šport 
rozpočet 

mesta 
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5.3.1.c 
Oceňovať športovcov a ich trénerov, učiteľov 
telesnej výchovy, inštruktorov, cvičiteľov,    
organizátorov športových podujatí  

priebežne 
Komisia  

pre šport 
 

Opatrenie 5.3.2   Zavedenie informačného systému športu 
Aktivita Termín Zodpovedný € (zdroj) 

5.3.2.a 

Pravidelne aktualizovať webové sídlo mesta 
v oblasti športu (športoviská, športové subjekty, 
športové aktivity, financovanie športu z rozpočtu 
mesta...) 

priebežne MsÚ 
rozpočet 

mesta 

 
 

6. MONITOROVANIE A AKTUALIZÁCIA 
 

Realizácia Stratégie rozvoja športu pozostáva z vykonávania aktivít navrhnutých v akčnom 
pláne, ktorý sa môže každoročne aktualizovať.  
 

Medzi kľúčové úlohy bude preto patriť: 
- realizovať projekty, ktoré prinesú pre mesto želaný efekt a budú udržateľné 
- vyčleniť z rozpočtu mesta finančné prostriedky potrebné na realizáciu navrhnutých 

aktivít 
- podporovať spoluprácu medzi hlavnými aktérmi rozvoja mesta a koordinovať ich aktivity 
- pravidelne monitorovať aktivity a vyhodnocovať plnenie akčného plánu na základe 

vopred stanovených merateľných ukazovateľov 
 
 

7. ZÁVER 
 
Mesto Stará Turá si uvedomuje význam rozvoja a podpory telovýchovy a športu ako 

prostriedku rozvoja osobnosti a upevňovania zdravia. Pri športovej aktivite dochádza k rôznym 
procesom, ktoré majú vplyv na osobnosť športovca. Systematické športovanie ovplyvňuje 
osobnosť človeka a naopak, osobnosť človeka a jeho vlastnosti ovplyvňujú športové výsledky. 

 
Rozvoj športu je pre naše mesto jednou z priorít a svedčí o tom široké spektrum 

športových aktivít a podujatí organizovaných na území mesta. Mesto má záujem na tom, aby sa 
v jeho športovom živote zachovali  doterajšie  pozitívne  prvky  a  zaviedli  nové,  
progresívnejšie.   

Prvoradým  záujmom je  pomáhať  najmä  mládeži,  ktorá  je  pilierom  ďalšieho  
smerovania  mesta. 

Zmyslom  tejto Koncepcie  rozvoja  športu  v Starej Turej je  spoločný  program, ktorý 
bude mať čo najväčšie prieniky pre všetky zainteresované subjekty. Žiadna, ani najlepšie 
spracovaná stratégia športu nebude mať úspech, ak si jej zámery a ciele neosvoja všetky články 
v meste – poslanci MsZ, vedenie mestského úradu spolu s jednotlivými útvarmi, tiež všetky 
športové a telovýchovné združenia a kluby v meste, spoločnosť Mestský športový areál Stará 
Turá, s. r. o., športovci, tréneri, funkcionári a v neposlednom rade aj všetci fanúšikovia športu 
a občania v meste Stará Turá. Táto široká spolupráca je nevyhnutná v súvislosti so širokým 
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obsahom a komplikovanosťou otázok, ktoré je potrebné riešiť, aby sa vytvorila 
a implementovala naozaj dobrá politika mesta pri rozvoji športu. 

Táto koncepcia podpory a rozvoja športu v Starej Turej je strednodobým dokumentom. 
Okrem vytvárania podmienok pre športovcov sa snaží načrtnúť aj možnosti riešenia športovej 
infraštruktúry, rozpracúva pravidlá materiálnej a finančnej podpory športu v meste ako aj úlohy 
a činnosti jednotlivých odborných útvarov mestského úradu a komisií mestského zastupiteľstva.
  

Okrem definovaných zámerov a cieľov je jej ambíciou – v súlade s Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta – vytvoriť priestor na operatívne reagovanie na 
nové podnety a situácie s cieľom skvalitniť podmienky na rozvoj športu a pohybových aktivít 
obyvateľov mesta a uspokojiť ich potreby a záujmy v tejto oblasti. 
 

Koncepcia  je  otvorený  materiál,  ktorý  je  možné,  ale aj nevyhnutné dopĺňať 
a aktualizovať. Koncepcia bude po určitom čase opätovne zanalyzovaná, prehodnotená 
a novelizovaná tak, aby bola prispôsobená aktuálnym podmienkam a dianiu v športovej 
oblasti mesta Stará Turá.  

 
K tejto koncepcii prináleží aj samostatná príloha v ktorej sú vyhodnotené závery 

dotazníkovej ankety spolu s grafickou prílohou. 
  
 



Koncepcia rozvoja športu 
v meste Stará Turá 
na roky 2022 - 2027 

 
 
 
 
 

 
 

PRÍLOHA 
 
 

VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOVEJ ANKETY 
+ 

GRAFICKÁ PRÍLOHA  
 
 
 
 
 
 

Stará Turá 
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Mesto Stará Turá v rámci aktualizácie Koncepcie rozvoja športu v termíne od 21.10. – 

4.11.2020 distribuovalo občanom dotazník, kde prostredníctvom viacerých otázok sledovalo 
požiadavky v rámci športových aktivít občanov v meste Stará Turá. Celkovo sa vyplnenia 
dotazníka zúčastnilo 151 respondentov. 
 
 

Štruktúra respondentov 
 
Pohlavie: 

Muži – 96 (63,6 %) 
Ženy – 55 (36,4 %) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Vek: 
a) do 15 rokov – 19 (12,6 %)  

b) od 16 do 25 rokov – 30 (19,9 

%) 

c) od 26 do 35 rokov – 39 (25,8 

%) 

d) od 36 do 55 rokov – 54 (35,8 

%) 

e) 56 a viac rokov – 9 (6 %) 

 
 

 
 
 

Otázka: Ako často vykonávaš športovú aktivitu? 

 

Frekvencia Počet % 

Nešportujem 2 1,3 

Nepravidelne športujem 32 21,2 

Pravidelne športujem 42 27,8 

Aktívne športujem 75 49,7 
     n=151 
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Otázka: Uveď druhy športov, ktorým sa venuješ? 

(Možnosť výberu viacerých odpovedí) n=151 

 

 
 

Ako ostatné športy boli uvádzané: volejbal, hokej, beh, plávanie, fitness, stolný tenis, 

turistika, korčuľovanie, stenolezectvo, workout, aerobic, gymnastika, moderný šerm, šípky, 

domáce cvičenie, petanque, crossfit, lyžovanie... 

 

 

Otázka: Aké športoviská využívaš v meste Stará Turá?  

(Možnosť výberu viacerých odpovedí) n=151 
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Otázka: Ktoré z uvedených športovísk potrebuje rekonštrukciu alebo opravu? 

(Možnosť výberu viacerých odpovedí) n=151 

 

 
 

 

 

Otázka: Ktoré z uvedených športovísk nemá dostatočné vybavenie?  

(Možnosť výberu viacerých odpovedí) n=151 
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Otázka: Aké vybavenie Vám na daných športoviskách chýba?  

(Možnosť výberu viacerých odpovedí) n=83 

Na túto otázku v dotazníku odpovedalo len 83 respondentov. Z tohto počtu zhruba 4 % 

opýtaných sa vyjadrili, že na uvedených športoviskách chýbajú najmä nové detské prvky pri 

detských ihriskách, hygienické zariadenia, osvetlenie pri jednotlivých športoviskách, viac 

strojov na cvičenie vo vonkajšom prostredí. 3 % z tohto počtu respondentov na danú otázku 

odpovedali, že na športoviskách nič nechýba alebo sa nevedeli vyjadriť k danej otázke.  

Takmer 2 % respondentov sa vyjadrili, že im v priestoroch športovísk chýbajú kvalitné 

bežecké dráhy, parkovanie a prístupové chodníky a cyklotrasy. 

Ostatní, ktorí na danú otázku odpovedali hľadali márne na športoviskách chýbajúce siete na 

multifunkčnom ihrisku na Hurbanovej ulici, bránky na floorball v priestoroch telocvične a 

obetavých nadšencov, ktorí by mohli viesť mládež k športovým výkonom. 

 

 

Otázka: Aké druhy športu a športovísk v meste Stará Turá chýbajú?  

(Možnosť výberu viacerých odpovedí) n=151 

Z odpovedí respondentov vyplynulo, že v meste Stará Turá najviac chýbajú cyklotrasy a 

cyklochodníky (4 %), skatepark (4 %) a viacerí respondenti sa vyjadrili, že nemajú vedomosť o 

tom, čo by chýbalo a preto volili odpoveď neviem (2 %). Zostávajúci respondenti zaradili 

medzi chýbajúce športy a športoviská pumptrekovú dráhu (1,9 %) box (1,3 %), bikepark (1,3 

%), klzisko (1,3 %), lezeckú stenu (0,7 %), minigolf (0,7 %), dopravné ihrisko (0,7 %), ihrisko 

na hokejbal (0,7 %) a ostatné (0,4 %). 

 

 

Otázka: Aké iné športové odvetvia a kluby pôsobiace v meste Stará Turá poznáš? 

(Možnosť výberu viacerých odpovedí) n=151 

Respondenti sa v ankete vyjadrili, že nemajú vedomosť o iných a nových kluboch, ktoré v 

meste pôsobia, nakoľko najviac zaznamenaných odpovedí bolo neviem, nepoznám a žiadne, 

ktoré uviedlo takmer 4 % opýtaných.  

Medzi najznámejšie športové kluby a odvetvia zaradili MFK Stará Turá, MBK Stará Turá, MKK 

Stará Turá, Tenisový klub (2,1 %), ďalej atletika, toRun (1,3 %), Wu-shu centrum, Detská 

organizácia Žihadielka a Detská a mládežnícka atletika (0,7 %) a ostatné odvetvia/kluby ako 

rybárstvo, MO SRZ Stará Turá, lukostreľba i poľovníctvo (0,7 %). 
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Otázka: Je podľa teba v meste Stará Turá dostatok možností športového vyžitia?  

n=151 

Až 60,9 % opýtaných si myslí, že v meste Stará Turá je dostatok športového vyžitia, čo je 

veľmi pozitívne. Iba 20,5 % si myslí opak a 18,5 % situáciu nevie posúdiť. Tieto výsledky nám 

ukazujú, že snaha mesta podporovať ľudí v športe sa darí a ľudia sú s aktuálnymi možnosťami 

spokojní 

 
 

 

Otázka: Sú podľa teba športoviská v Starej Turej dostatočne využívané? 

n=151 

Na túto otázku odpovedalo 41,1 % respondentov „áno“ a iba 23,8 % „nie“. Zvyšní 

respondenti nevedia danú skutočnosť posúdiť. Tento pomer odpovedí môže byť spôsobený 

tým, že veľké množstvo ľudí v Starej Turej sa venuje individuálnym športom. 
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20,50% 
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Otázka: Aké športové podujatia v meste Stará Turá poznáš?  

Z odpovedí respondentov vyplýva, že najlepšie propagované podujatie v Starej Turej je Beh 

Dubníkom. Často sa spomínala futbalová a basketbalová liga. V odpovediach sa vyskytol tiež 

triatlon, ktorý je najstarším triatlonom na Slovensku. 

 

 

Otázka: Na akých športových podujatiach v meste Stará Turá sa zúčastňuješ?  

Na otázku ohľadne športových podujatí sa množstvo ľudí vyjadrilo, že podujatia v Starej Turej 

nenavštevuje, resp. sa zúčastňuje iba ako divák. Zvyšné odpovede boli: Beh Dubníkom a 

súťaže miestnych klubov. Zo zistených odpovedí teda vyplýva, že ľudia sa športu venujú viac 

menej rekreačne. Ak má niekto záujem o profesionálne športové súťaže v iných športoch, 

obyčajne vyhľadá kluby v iných mestách. 

 

 

Otázka: Čo by si chcel odkázať mestu v oblasti športu?  

V poslednej otázke mohli občania zanechať odkaz Mestu Stará Turá. Táto otázka nebola 

povinná, no napriek tomu odpovedalo zo 151 až 104 respondentov. Veľa odpovedí bolo 

pozitívnych a hovorilo o dobrom stave športu a športových aktivít. Zároveň sme dostali 

spätnú väzbu ako napr. podporiť horskú cyklistiku, veľa ľudí sa prihováralo za skatepark, aj za 

viac krúžkov pre deti, najmä chlapcov na prvom stupni ZŠ. 


