Koncepcia rozvoja športu
v meste Stará Turá
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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 a v športových kluboch
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 aj v našom meste sme športu a jeho podmienkam venovali mimoriadnu pozornosť.
Pri tvorbe tejto koncepcie boli zohľadnené materiály:
a/ Národný program rozvoja športu v SR
b/ Informácie o činnosti športových klubov pôsobiacich v meste
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
f/ zápisnice z Komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport
g/ názory vedenia mesta a kompetentných zamestnancov MsÚ
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.
Ide o otvorený dokument, ktorý rieši základné fungovanie mesta a zainteresovaných subjektov v oblasti
športu. Stratégia je vypracovaná na obdobie rokov 2016-2021. Povinnosť mesta Stará Turá vytvárať občanom
mesta adekvátne podmienky na šport a vytvárať koncepciu rozvoja športu v meste vyplýva mestu z §4 Zákona
NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, §10 zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, §7 Zákona o
telesnej kultúre č. 288/19997 Z .z. a §64 Zákona o športe č. 440/2015 Z. z.
2. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU
V Slovenskej republike došlo v r. 2015 k čiastočnej transformácii aj v oblasti športu. V dôsledku nového
Zákona o športe č. 440/2015 sa zmenil systém organizácie, riadenia a hlavne financovania športu. Samotné
miesto tiež utvára podmienky pre športové vyžitie svojich obyvateľov, a to prostredníctvom VZN č. 4/2016 - 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 území mesta Stará Turá. Mesto sa tiež dlhodobo venuje realizácii
multifunkčných ihrísk v meste, ale aj menších ihrísk s detskými prvkami. Financovanie športu v meste je
zabezpečované aj prostredníctvom rozpočtu mesta, v roku 2015 bolo v programovom rozpočte mesta
naplánovaných v bežných výdavkoch na šport 83 233 €. Cez grantový program na podporu športu sa financovali
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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. Tu by malo významnú úlohu zohrávať mesto, ktoré by vo vzťahu k týmto
skupinám malo prevziať na seba rozumnú mieru kompenzácie nákladov na športovanie, hlavne v prípade mladej
a strednej generácie a propagovať športové aktivity medzi deťmi. 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
Mesto v súčasnosti zriaďuje:
1. Základnú školu Stará Turá, budova na Komenského ul. č. 320/1 a budova na Hurbanovej ulici č.
128/25
2. Základnú umeleckú školu Stará Turá, budova na Ul. SNP č. 293/31
3. Materskú školu Stará Turá, budova na Hurbanovej ul. 153/62, budova na Hurbanovej ul. 142/46
a budova na Komenského ulici 320/1 v areáli ZŠ
4. Centrum voľného času Stará Turá, budova na Ul. gen. M. R. Štefánika 355/4

Sieť škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta
TYP
Základná škola Stará Turá
Materská škola Stará Turá
ZUŠ Stará Turá
CVČ Stará Turá

Počet
Žiakov *

689
274
340 (z toho 108 individuálna forma vyučovania,
232 – skupinová forma vyučovania)
327 (z toho 264 detí do 15 rokov)

*Počet žiakov k 15.9.2015 (EDUZBER), počet členov CVČ k 30.6.2016

Na území mesta však pôsobia aj ďalšie školy a školské zariadenia, ktoré majú iných zriaďovateľov:
-

Stredná odborná škola Stará Turá, Ul. Športová 675 - v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja, súčasťou školy je budova telocvične na Ul. Športovej
Súkromná hotelová akadémia, Ul. gen. M. R. Štefánika 375/63 - zriaďovateľ TBS, a.s., nemá žiadne
športovisko

V Základnej škole Stará Turá nefungujú v súčasnosti žiadne športové prípravky. Deti sa však môžu zapojiť do
popoludňajších krúžkov:
- turistický krúžok
- karate krúžok
- strelecký krúžok
- nohejbalový krúžok
- stolný tenis
- parkour
- futbalový krúžok
- florbalový krúžok
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V Centre voľného času sa deti môžu zapojiť do nasledujúcich športových krúžkov:
- plavecký krúžok
- kolkársky krúžok
- s rôznymi prvkami športu: breakdance, minizumba, stepaerobic, aerobicmix, kalanetika, tanečná
gymnastika, jóga, lentilky, športovo-pohybová prípravka pre chalanov
2.2. Športoviská
Na území mesta je stav nasledovný:
1) Športoviská pre vrcholový a výkonnostný šport:
Prevádzkovateľ : MŠA Stará Turá, s. r. o.
- 1 hlavné trávnaté futbalové ihrisko – súčasť futbalového štadióna
- futbalová tribúna so šatňami a sprchami
- atletická dráha a atletické doskočisko
- 1 pomocné trávnaté futbalové ihrisko
- 1 futbalové ihrisko s umelou trávou
- 1 ihrisko na plážový volejbal
- športová hala s ubytovacích a pohostinským zariadením, s veľkou basketbalovou halou, menšou
stolnotenisovou halou, krytou plavárňou, saunou a posilňovňou
- kolkáreň s kolkárskou a bowlingovou dráhou
Prevádzkovateľ : Forsten, s. r. o. a Ekomat, s. r. o.
- tenisové dvorce
2) Športoviská na území mesta pod správou Technických služieb Stará Turá:
- viacúčelové ihrisko na Hurbanovej ulici, ktoré bolo 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 Stará Turá i Základná škola Stará Turá.
- v roku 2011 sa začalo s realizáciou multifunkčného ihriska na Ul. Dibrovovej, kde nám bol
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou poskytnutý nenávratný finančný príspevok. Multifunkčné ihrisko
pozostáva zo športového ihriska a z detského ihriska.
- z vlastných prostriedkov mesto zrealizovalo v roku 2013 multifunkčné ihrisko na ulici SNP. Tu rovnako
pribudli aj prvky pre menšie deti.
- v r. 2015 mesto z vlastných zdrojov vybudovalo exteriérové ihrisko s fitnes prvkami v priestore medzi
bytovkami na Ul. Mierovej a Ul. Hurbanovej.
- v rámci mestských častí sa v r. 2014 vybudoval multifunkčný priestor v miestnej časti Topolecká a boli tu
osadené i detské prvky.
- v r. 2014 sa vybudovalo malé ihrisko s fitnes prvkami pre seniorov pri Zariadení opatrovateľskej služby.
- menšie detské ihriská sú vybudované v priestore medzi Ul. Mierovou a Hurbanovou, medzi obchodnými
domami BILLA a TESCO, na Námestí slobody, na Ul. Mýtnej oproti čerpacej stanici. Na menších
ihriskách sú osadené prvky pre deti nižšieho veku.
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 veľmi
náročné, likvidácia jedného starého betónového ihriska stojí približne 2 000 €. Každoročne technické služby
zlikvidujú jedno – dve takéto ihriská.
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
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poznaním slovensko-moravského pohraničia“ na území mesta náučný chodník Drgoňova - Durcovie Dolina,
Stará Turá (ako podporu turistiky).
3) Prehľad jednotlivých športovísk na základných školách:
- ZŠ Stará Turá, samostatne stojaca telocvičňa v areáli na Komenského ulici, telocvičňa v budove školy na
Hurbanovej ulici, ihrisko v areáli na Komenského ulici
- MŠ Stará Turá, malé ihrisko s detskými prvkami v areáli budovy na Hurbanovej ul. č. 153/62, malé ihrisko
s detskými prvkami v areáli budovy na Hurbanovej ul. č. 142/46, v areáli na Komenského ulici chýba detské
ihrisko
- ZUŠ Stará Turá, v budove školy je samostatná telocvičňa
4) Športoviská v majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja:
- telocvičňa v areáli bývalej strednej priemyselnej školy
- telocvičňa SOŠ Stará Turá na Ul. Športovej
Technický stav jednotlivých športových zariadení – ihrísk - je uvedený v nasledovnom prehľade:
-

1 hlavné trávnaté futbalové ihrisko – súčasť futbalového štadióna – dobrý stav
futbalová tribúna so šatňami a sprchami – dobrý stav
atletická dráha a atletické doskočisko – nutná rekonštrukcia
1 pomocné trávnaté futbalové ihrisko – dobrý stav
1 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 – dobrý stav
kolkáreň s kolkárskou a bowlingovou dráhou – dobrý stav
tenisové dvorce – dobrý stav
telocvičňa ZŠ Hurbanova – nutná vonkajšia rekonštrukcia (najmä výmena okien)
telocvičňa ZŠ Komenského – nutná vnútorná rekonštrukcia (najmä sociálne zariadenia, vnútorné
vybavenie), vyriešiť vykurovanie
telocvičňa ZUŠ – nutná vnútorná rekonštrukcia (najmä vnútorné vybavenie)
telocvičňa v areáli bývalej strednej priemyselnej školy – nutná veľmi rozsiahla rekonštrukcia /
prestavba
telocvičňa SOŠ Stará Turá – nutná rekonštrukcia palubovky, šatní a osvetlenia
viacúčelové ihrisko na Hurbanovej ulici a atletická dráha pri ihrisku – nutná rekonštrukcia
multifunkčné ihrisko na Ul. Dibrovovej – dobrý stav
multifunkčné ihrisko na ulici SNP – dobrý stav
exteriérové ihrisko s fitnes prvkami v medzibytovkom priestore Ul. Mierovej a Ul. Hurbanovej –
dobrý stav
multifunkčný priestor v miestnej časti Topolecká – dobrý stav

V oblasti prevádzky telovýchovných objektov je situácia taká, že základná škola a základná umelecká
škola potrebuje rekonštrukciu starých, nevyhovujúcich športových objektov - telocviční, pričom však školy nemajú
dostatok finančných prostriedkov na údržbu a 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 školopovinné deti chýba tiež atletická dráha a 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. Mestský športový areál na štadióne si vzhľadom na vek niektorých budov a intenzívne využívanie vyžaduje
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taktiež rozsiahlejšiu údržbu (opravy izolácii proti vlhkosti, oprava interiérov, rekonštrukcia technologických
zariadení plavárne – klimatizácia, bazénová technológia a pod).
2.3 Športové kluby
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.
Ide o nasledovné subjekty:
Mestský futbalový klub Stará Turá, Mestský basketbalový klub Stará Turá, Mestský kolkársky klub Stará
Turá, Wushu centrum Stará Turá, Stolnotenisový klub Stará Turá, Strelecký klub Stará Turá, Tenisový klub Stará
Turá, Klub slovenských turistov Stará Turá, Detská organizácia Fénix Stará Turá, Karate klub Stará Turá,
Občianske združenie Horné Húštie 3 D lukostreľba, Občianske združenie Santosha (jogacentrum).
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.
Mestský futbalový klub Stará Turá
Mestský futbalový klub Stará Turá mal ku dňu 18.7.2016 165 hráčov, z toho počet členov do 26 rokov: 131
hráčov. Mužstvá sa zúčastňujú rôznych súťaží a stretnutí. Dlhodobé súťaže (forma celého ročníka, obdobie
jeseň – jar): prípravka U11: názov ligy: PRÍPRAVKA MIX II Juh, žiaci U15: názov ligy: 4. liga STARŠÍ ŽIACI ,
dorast U19 názov ligy: 5. liga SEVER, muži "B" názov ligy: 7. liga JUH, muži "A" názov ligy: 5. liga SEVER.
Súťaže sa môžu po ukončenom ročníku meniť, vzhľadom na postupy a zostupy mužstiev.
Krátkodobé súťaže (formou turnajov):
- žiaci U15 - krátkodobá súťaž (turnaj):
- zahraničný turnaj podľa ponuky - naposledy Wroclav Trophy v Poľsku
- sezónny turnaj (vyplnenie prestávky v zimnom a letnom období – napr. Bošáca Cup,...)
- muži „A“ – krátkodobá súťaž (turnaj):
- letný turnaj (organizátor TJ Lubina Kopanice - memoriál o pohár kpt. Uhra)
- letný turnaj (organizátor obec Kostolné)
- letný turnaj (organizátor TJ Jednota Brestovec)
- mužstvo „BAF“ Stará Turá (súčasť klubu Bývalí aktívni futbalisti)
- letný turnaj (organizátor TJ Slovan Hrašné – memoriál Petra Hučka)
Mestský basketbalový klub Stará Turá
Mestský basketbalový klub Stará Turá vznikol v roku 2003 transformáciou z bývalého mládežníckeho
oddielu basketbalistiek ešte pod hlavičkou Chirany. MBK Stará Turá sa venuje dievčenskému a ženskému
basketbalu. V súčasnosti má basketbalový klub 62 zaregistrovaných členiek, z toho všetky sú do 26 rokov.
V MBK Stará Turá sú do súťaže prihlásené na sezónu 2015/2016 družstvá – juniorky, mladšie žiačky,
staršie mini a mladšie mini. Družstvá mladšie žiačky, staršie mini a mladšie mini sú zaradené do súťaží
v rámci západoslovenského regiónu /kraje Trnava, Nitra, Bratislava/, kde spravidla najlepšie 2 družstvá
postupujú na záverečný turnaj MSR. Juniorky hrajú 1. ligu. Okrem toho má klub ešte prípravku, v ktorej
trénujú najmenšie basketbalistky.
V poslednej sezóne 2015/2016 postúpili kadetky na záverečný turnaj Final Four MSR, kde získali výborné
3. miesto.
Tradícia mládežníckych turnajov v Starej Turej je dlhoročná, klub získal v tejto činnosti dobré meno kvalitou
organizácie a preto majú vždy veľa záujemcov o účasť z radov významných basketbalových klubov.
Pravidelne ich Slovenská basketbalová asociácia poveruje konaním finálových turnajov Majstrovstiev S R
v mládežníckych kategóriách. Prebiehajú tu aj prípravné športové sústredenia hosťujúcich športových klubov a
združení. Každoročne sa družstvá MBK Stará Turá zúčastňujú rôznych turnajov v SR i v ČR. Tradičná je
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tiež účasť na medzinárodnom turnaji vo Švédsku v Lunde, odkiaľ v mnohých prípadoch dievčatá prinesú
i cenné kovy.
Mestský kolkársky klub Stará Turá
Členskú základňu MKK Stará Turá tvorilo v r. 2016 50 členov, z toho 19 členov tvorí dorast, juniori a žiaci do 26
rokov. Mestský kolkársky klub má v dlhodobých súťažiach Slovenského kolkárskeho zväzu zaradených už 5
družstiev a do krajskej súťaže boli v r. 2016 prihlásené dve družstvá. V MKK Stará Turá pôsobia družstvá A, B, C,
ženy, Dubnica, Myjavany a dorast. A mužstvo postúpilo v r. 2015 do celoslovenskej Extraligy, B družstvo
vybojovalo 1. kolkársku ligu západ, do 2. kolkárskej ligy západ nastupuje mužstvo Myjavany, družstvo žien bude
hrať v novej sezóne 2015/2016 najvyššiu súťaž Extraligu žien, dorastenci v 1. lige západ a 2 družstvá krajskú
súťaž. MKK organizovali v r. 2015 v novej kolkárni MSR v kategórii senioriek a MSR Mestských kolkárskych líg.
Každoročne organizujú Mestskú kolkársku ligu a medzinárodný turnaj Turancup. 8. ročníka Turancupu sa v r.
2016 zúčastnilo až 403 účastníkov. Turnaja sa zúčastnilo niekoľko reprezentantov zo Slovenskej ako aj Českej
republiky a bolo zdolaných aj niekoľko rekordov kolkárne v Starej Turej. Súťažilo sa v kategóriách muži, ženy,
dorast a neregistrovaní hráči. Budúcnosť vidí klub v mládeži, a preto v spolupráci s Centrom voľného času Stará
Turá organizujú pravidelné pondelkové tréningy pre 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 Wu-shu 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 r. 2016
64 členov, z toho 50 členov je do 26 rokov. V rámci pravidelných tréningov sú cvičenci rozdelený do rôznych
štýlov bojového umenia a cvičenia – deti wushu, strašie deti, sadna, taiji a tréningy sú i pre zmiešaných
cvičencov. Počas roka sa zúčastňujú mnohých súťaží a turnajov v SR i ČR a i oni ako klub organizujú súťaže pre
slovenské a české kluby. V minulom roku sa zúčastnili Juniorskej ligy v Českej republike, odkiaľ si priniesli krásne
umiestnenia. Malí bojovníci zabojovali o medaily na Národnom turnaji vo Wushu, ktorý usporiadal klub v St. Turej
v apríli. Boli tiež účastníkmi Medzinárodného wushu festivalu v Prahe, kam i tento rok zavítali súťažiaci
z mnohých okolitých krajín, ako je Nemecko či Poľsko, ale aj z Talianska a Číny. V júni zorganizoval klub I. kolo
detskej súťaže Kungfu Deti. V októbri sa konali druhé kolá hneď dvoch súťaží. Najprv v Česku II. kolo Juniorskej
ligy a potom sa najmenší cvičenci predviedli na II. kole súťaže Kungfu Deti v Starej Turej. Počas celého roka
2015 klub získal 77 medailí, z toho 25 zlatých, 34 strieborných a 18 bronzových. Klub okrem pravidelných
tréningov a organizovania a zúčastňovania sa turnajov dbá aj na voľný čas svojich najmenších členov. Pravidelne
pre ne pripravuje opekačky, karnevaly, skúšky vyspelosti či sústredenia a semináre.
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. Je to
malý klub, počet členov sa pohybuje od 20 do 50, z toho 8 členov do 26 rokov. V súčasnosti má tri mužské
družstvá a jedno žiacke. Žiaci sa zúčastňujú bodovacích turnajov, z ktorých sa vyhodnotí poradie družstiev v
oblastnej súťaži starších žiakov.
Družstvo mužov "A" hrá III. ligu Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja. Vedúci družstva Erik MALEK.
Družstvo mužov "B" hrá V. ligu oblastnú súťaž Trenčianskeho kraja. Vedúci družstva Jaroslav DZURO a Erik
MALEK.
Družstvo starších žiakov hrá 1. ligu - oblastnú súťaž Trenčianskeho kraja - turnajový systém. Tréneri Erik MALEK
a Jaroslav DZURO. Vedúci družstva p. Erik MALEK.
K masovosti stolného tenisu prispieva Mestská stolnotenisová 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 rodičov a detí.
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Strelecký klub Stará Turá
Strelecký klub Stará Turá mal v r. 2016 85 členov, z toho do 26 rokov boli 2 členovia. Okrem toho pri klube
pôsobí strelecký krúžok ZŠ Stará Turá, ktorého sa zúčastňuje pravidelne 18 žiakov do 14 rokov.
Klub sa pravidelne zúčastňuje s deťmi zo streleckého krúžku týchto súťaží:
- postupové Majstrovstvá okresu, kraja i Slovenska pre žiakov zo vzduchovej pušky S-631
- Podolská desina
- cezhraničná spolupráca s družobnou školou v Kunoviciach
- strelecká súťaž družstiev stredných škôl v Trenčíne (organizuje vojsko)
- strelecké súťaže v spolupráci so SOŠ Stará Turá
- Slovenská strelecká liga – historické zbrane
Klub organizuje pre deti a mládež tieto súťaže:
- Medzinárodný strelecký pretek žiakov a dorastencov na strelnici v Starej Turej
- strelecké tréningy v sobotu od 12.00 do 16.00 hod. na strelnici SK v Starej Turej
- Majstrovstvá okresu v športovej streľbe žiakov
- Mikulášsky strelecký pretek žiakov a dorastencov
- Vianočný strelecký pretek- strelecký súboj s laserovými puškami
- Novoročný strelecký pretek pre žiakov streleckého krúžku
- súťaž o kráľa strelcov a najlepšieho strelca
- rôzne súťaže na plavárni v Starej Turej
- klub sa pravidelne zúčastňuje Valentínskeho streleckého preteku v SOŠ Stará Turá
- pravidelne súťažia o najlepšieho futbalistu.
Zaujímavosťou streleckého krúžku je i to, že pracujú s deťmi už niekoľko rokov nepretržite i počas prázdnin bez
prerušenia.
Občianske združenie Horné Húštie 3D lukostreľba
Občianske združenie Horné Húštie 3 D lukostreľba je jeden z najmladších klubov v Starej Turej. V roku 2016
v ňom pôsobilo 30 členov, z toho 13 detí do 26 rokov. Počas roka organizujú tieto súťaže: West cup - Pohár
západného SR, jedno kolo Slovenského poháru a jedno kolo Zimnej ligy - medzinárodný turnaj v zimnom období.
Na všetkých týchto pretekoch sa členovia klubu i zúčastňujú (spolu je to so všetkými kolami približne 40 pretekov
za rok). Okrem toho sa členovia klubu zúčastňujú každoročne Majstrovstiev SR a taktiež Majstrovstiev Európy.
Niektorí členovia i Majstrovstiev sveta.
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. Naším
zámerom 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. Jej členovia sa stretávajú každú stredu o 16:00 hodine v Dennom
centre v Starej Turej. 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.
Väčšina športových klubov si každoročne podáva žiadosť o dotáciu z grantového systému mesta na podporu
športu. Súčasťou žiadostí sú komplexné informácie o kluboch. Spracovatelia tohto materiálu očakávajú
doplňujúce informácie od subjektov – klubov a združení, ktoré tieto žiadosti nepodávajú - na vytvorenie
komplexného pohľadu na športové kluby v meste, vrátane počtu členov, súťaží, akcií, podriadenosti jednotlivým
zväzom, ich právnej subjektivity, vybavenia, využívania športovísk atď.
2.4. Mestský športový areál 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 ako nespôsobilé zabezpečovať prevádzku športového areálu v svojej réžii,
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musela 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 vo výške 17 %, podiel EUR-MED
Slovakia 83 %. 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 EURMED Slovakia, s. r. o.
Správa o činnosti MŠA Stará Turá, s. r. o., za rok 2015
V roku 2015 spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá, s. r. o., hospodárila s dlhodobým majetkom vo výške
2.750 tisíc EUR. Z toho stavby tvorili 2.228 tisíc EUR oproti 1.614 tisíc EUR z predchádzajúceho roka. Rozdiel je
spôsobený kolaudáciou rekonštruovanej stavby kolkárne. Hnuteľný majetok predstavoval 147 tis. EUR, čo je
nárast o 37 tis. oproti predchádzajúcemu roku a súvisí so zariadením predmetnej kolkárne. V roku 2015 bola
taktiež z väčšej časti zrealizovaná výstavba nového futbalového ihriska s umelou trávou, ktorého kolaudácia
prebehne v prvom polroku 2016.
Pohľadávky spoločnosti tvorili k 31.12.2015 čiastku 113 tis. EUR, čo predstavuje pokles o 88 tis. oproti
predchádzajúcemu roku. Pohľadávky sú tvorené predovšetkým nedobytnou pohľadávkou voči združeniu
Športových klubov z minulých rokov. Na začiatku roku 2014 MŠA spoluprácu so Športovými klubmi o.z. ukončil
a prevádzku zabezpečil iným spôsobom.
Záväzky spoločnosti z obchodného styku a voči spoločníkom (EUR-MED, a. s.) tvorili k 31.12.2015 čiastku 883
tis. EUR oproti 525 tisíc EUR z minulého roku. Jedná sa predovšetkým o krátkodobú finančnú výpomoc na
výstavbu kolkárne a pokrytie straty spoločnosti a existujúcich pohľadávok. Tieto záväzky budú v zmysle
rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti z novembra 2015 kompenzované navýšením základného imania
spoločnosti v celkovej výške 940 tis. EUR, pričom spoločnosť EUR-MED, a. s., sa podieľa na navýšení ZI
čiastkou 800 tis. EUR a mesto Stará Turá čiastkou 140 tis. EUR.
V roku 2015 Mestský športový areál, s. r. o., dosiahla celkové výnosy 133 tis. EUR oproti 83 tis. EUR z roku
2014, predovšetkým z prevádzky plavárne a sauny, z prenájmu kaviarne, bowlingu a ubytovne podnikateľskému
subjektu a prenájmu nehnuteľností športovým klubom. Mimoriadne sa do tržieb premietol výnos z predaja
autobusu.
Náklady (okrem odpisov) predstavovali čiastku 173 tisíc EUR, pozostávali predovšetkým z nákladov na energie
vo výške 50 tis., odmeny zamestnancom plavárne vo výške 32 tis., nákladov na nákup materiálu vo výške 33 tis.,
na nákup služieb vo výške 22 tis, daň z nehnuteľností vo výške 5 tis. a ďalšie položky. Odpisy tvoria zo rok 2015
čiastku 77 tis. EUR.
Celkovo dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok - stratu vo výške 116 tisíc EUR, čo je výrazný nárast oproti
roku 2014, kedy strata dosiahla 77 tis. EUR. Tento nárast je daný predovšetkým viacerými jednorazovými
nákladmi pri spúšťaní prevádzky kolkárne a futbalového ihriska.
Pre rok 2015 spoločnosť uzavrela dohodu s mestom, kde náklady na energie pri verejných športoviskách
využívaných občanmi a niektoré náklady na údržbu uhrádzalo mesto priamo spoločnosti prostredníctvom
príspevku. Tento príspevok dosiahol výšku 49. tis EUR.
Na zabezpečenie činností MŠA zamestnával vo vedľajšom pracovnom pomere 5 plavčíkov – záchranárov
a zabezpečuje cez spolupracujúce osoby správu areálu.
V rámci investícií bola v roku 2014 zahájená plánovaná rekonštrukcia kolkárne. V roku 2015 prebehla kolaudácia
a objekt bol zaradený do užívania. V prevádzke sú 4 kolkárske dráhy, 2 dráhy na bowling a 4 apartmány pre
hostí. V druhej polovici roku bola zahájená prestavba plochy klziska na futbalové ihrisko s umelou trávou na
základe projektu, pripraveného mestom Stará Turá. Do konca roku 2015 boli ukončené všetky zemné práce
a položená technológia, zostáva dokončiť ešte osvetlenie ihriska, ktoré dočasne funguje s 50% intenzitou
v skúšobnej prevádzke.
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Pre rok 2016 spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá, s. r. o. plánuje ukončiť výstavbu futbalového ihriska
s umelou trávou (dokončenie osvetlenia), vykonať potrebné opravy a údržbu (oprava časti povrchu parkovisku,
rekonštrukcia časti oplotenia areálu, zbúranie bývalej hokejovej šatne, iné drobné opravy).
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 - 1 hlavné trávnaté futbalové ihrisko a futbalová tribúna, atletická dráha a doskočisko
b) pomocné trávnaté futbalové ihrisko
c) 1 futbalové ihrisko s umelou trávou
d) 1 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
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, ktoré hrá v súčasnosti V. ligu SEVER a tiež zápasy dorastencov a žiakov. 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.
Využitie ihriska jednotlivými subjektmi je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Využitie
MFK Stará Turá - muži
MFK Stará Turá - dorast
MFK Stará Turá - žiaci
MFK Stará Turá - prípravka
Verejnosť - prenájom

Počet
hodín/týždenne
10 hod.
9 hod.
8 hod.
4 hod.
4 hod.

Počet
dní/týždenne
UT, ŠTV, PIA, SO
UT, ŠTV, PIA, NE
PO, STR, PIA, NE
STR, PIA, SO
PO, ŠTV

Futbalová tribúna poskytuje sociálne a spoločenské zázemie pre MFK Stará Turá. Sú tu miestnosti pre
zasadnutie členov klubu, šatne, sprchy a toalety. Súčasťou štadióna je aj atletická dráha a doskočisko. Tieto sú
však v súčasnosti v nevyhovujúcom stave a potrebujú nevyhnutnú rekonštrukciu a opravu.
2.5.b Pomocné trávnaté futbalové ihrisko
Pomocné trávnaté futbalové ihrisko je umiestnené za futbalovou tribúnou hneď vedľa hlavného
futbalového ihriska. MŠA v minulosti nahradilo v tomto mieste pôvodné škvárové 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 trénovanie MFK Stará Turá.
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2.5.c Futbalové ihrisko s umelou trávou
Futbalové ihrisko s umelou trávou bolo vybudované spoločnosťou MŠA, Stará Turá, s. r. o., v r. 2015,
dokončené bolo začiatkom r. 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 vysokofrekventované využitie. Ihrisko si vyžaduje minimálnu údržbu, pre prípad potreby je tu umiestnené i
osvetlenie. Cenník prenájmu ihriska s umelou trávou je umiestnený pri vstupe i s kontaktom na správcu. Cena za
prenájom je 55,- EUR/90 min. bez osvetlenia, 70,- EUR/90 min. s osvetlením. V prípade záujmu je potrebné sa
informovať u plavčíka na plavárni (sú tam aj kľúče od ihriska) a preveriť si voľné termíny, nakoľko ihrisko bude
mať na tréningy prednostne prenajatý Mestský futbalový klub Stará Turá. Ihrisko bude v najväčšej miere využívať
MFK Stará Turá, ktorí tu budú trénovať za zvýhodnenú cenu prenájmu. Využitie ihriska zatiaľ nie je k dispozícii,
nakoľko sa začalo používať až začiatkom roka 2016.
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
Športová 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 a posilňovňa:
Basketbalovú halu a posilňovňu 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 verejnosť a 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 sa pohybuje do 20 €/ hodinu, pričom pri
opakovanom prenájme sa poskytuje zľava. Pre deti sa poskytuje zľava do 70 % z výšky prenájmu.
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Využitie basketbalovej haly je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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. Halu
ďalej využíva súkromná cvičiteľka Katarína Vidová, ktorá dvakrát do týždňa realizuje cvičenia pre ženy – aerobic
a bodyfit a jedenkrát do týždňa cvičenie pre deti predškolského veku s názvom Žihadielka.
Fitnescentrum
Prevádzkovateľom fitnescentra je Mestský basketbalový klub Stará Turá. Fitnescentrum je otvorené pre verejnosť
podľa nasledujúcich otváracích hodín:
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa

8.00 - 12.00 16.00 - 21.00
15.00 - 20.00
15.00 - 20.00

Fitnescentrum bolo vybudované pred pár rokmi nadstavbou športovej haly. Sú tu moderné fitnes stroje, bežiace
pásy a rotoped. Je možné zakúpiť si jednorazové vstupenky alebo pernamentky na pravidelné cvičenie vo
fitnescentre. Centrum využívajú domáce športové kluby, ale aj občania mesta či návštevníci z iných miest.
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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, prípadne návštevníci, ktorí sú
ubytovaní v Šport Penzióne. Pravidelne tu prebieha plavecký výcvik detí zo základných škôl, CVČ a
predplavecká príprava predškolákov z MŠ. Na plavárni si návštevník môže zakúpiť jednorazovú vstupenku alebo
pernamentné vstupenky na 20 vstupov, ktoré sú platné počas 6 mesiacov. Zvýhodnené vstupné majú deti, seniori
a ZŤP. Zakúpiť si môžete i rodinný lístok. Organizované skupiny si môžu dohodnúť i návštevu plavárne mimo
hodín pre verejnosť. Súčasťou plavárne je aj sauna, ktorú je možné navštíviť iba v prípade, že sú tu aspoň 2
platiaci zákazníci /prípadne jeden uhradí dvojnásobok vstupného/. Aj do sauny je možné zakúpiť jednorazovú
vstupenku alebo výhodnejšiu permanentku.
Otváracie hodiny plavárne:
Otvorené:
Pondelok: 15,00 – 20,00 hod.
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nedeľa:

15,00 – 20,00 hod.
15,00 – 20,00 hod.
15,00 – 20,00 hod.
15,00 – 20,00 hod.
15,00 – 20,00 hod.
15,00 – 20,00 hod.

V plavárni boli zabezpečované aj plavecké výcviky pre Základnú školu Stará Turá a iné školy z blízkeho okolia.
Každý pondelok tu mávajú v rámci tréningu prenajatý plavecký bazén družstvá MBK Stará Turá.
2.5.f Kolkáreň s kolkárskou a bowlingovou dráhou
Od júla 2015 je k dispozícii pre verejnosť aj novozrekonštruovaná kolkáreň s kolkárskou a bowlingovou dráhou.
Kolkársku dráhu má v prenájme Mestský kolkársky klub Stará Turá, bowlingovú dráhu má v prenájme Penzión
ŠPORT. V novopostavenej budove nájdete dve bowlingové dráhy a kolkársku štvordráhu, 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. Rezervácie prijímajú telefonicky na
čísle 0911 516 333.
Cenník:
10:00-17:00

8€/hod

17:00-23:00

10€/hod

Na kolkárskych dráhach trénuje Mestský kolkársky klub Stará Turá, hrajú sa tu zápasy jednotlivých družstiev
tohto klubu – extraliga žien, 1. ligy muži a 2. ligy muži a tiež 1. dorastenecká liga. Už tradičnou kolkárskou
športovou udalosťou je medzinárodný turnaj Turancup a mestská kolkárska liga pre kolkárov – amatérov.
Verejnosť má možnosť si prenajať hru v novej automatizovanej 4-dráhovej kolkárni. Cena je 6 € za hodinu za 1
dráhu pre širokú kolkársku verejnosť a 5 € pre hráčov mestskej ligy. K dispozícii sú šatne, občerstvenie, WC.
Chod automatov je pod odborným dohľadom, počet hráčov nie je obmedzený. Platba v hotovosti na mieste alebo
faktúrou. Povinnosťou každého hráča je športová obuv pre sálové športy.
OTVÁRACIE HODINY:
pondelok - štvrtok 10.00 - 23.00 hod.
piatok - nedeľa
10.00 - 24.00 hod.
Rezervácie na telefónnom čísle 0911/ 516 333.
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2.6 Športové objekty v správe škôl a školských zariadení
Telocvičňa na Komenského ulici v správe ZŠ Stará Turá
Telocvičňa na Komenského ulici slúži v prvom rade pre potreby vyučovacieho procesu žiakov 1. stupňa základnej
školy. V druhom rade je počas poobedňajších hodín využívaná verejnosťou.
TELOCVIČŇA - Komenského - 2015/2016

Pondelok

Basket klub

MFK St. Turá

15,00-16,30

16,30 - 18,00

Utorok

MFK St. Turá

Streda

15,00 - 20,00
Chirana TInjekta

Basket klub
15,00-16,30

16,30 - 18,00

Štvrtok

MFK St. Turá
15,00 - 18,00

Piatok

Školský
klub
13,30 15,00

Basket klub

Futbalverejn.
18,30-19,30

Mest. polícia
18,00-19,30
Futbalverejn.
Športový - verejn.
18,00-19,00

MFK St. Turá

15,00-16,30

19,00-20,30

zamestnanci ZŠ

16,30 - 18,00

18,00 - 20,00

Sobota

Futbal -verejn.
19,30-21,00

Telocvičňa na Hurbanovej ulici v správe ZŠ Stará Turá
Telocvičňa na Hurbanovej ulici slúži v prvom rade pre potreby vyučovacieho procesu žiakov 2. stupňa základnej
školy. V druhom rade je počas poobedňajších hodín využívaná verejnosťou.
TELOCVIČŇA - ZŠ Hurbanova - šk. rok 2015/2016
Pondelok

MFK St. Turá

Karate klub

16,00-17,00
Utorok
Streda

17,00 - 19,00

Florbal ZŠ

Leoni - Stará Turá

Tenis.klub

14,30-16,00

16,00 - 17,30

17,30 - 19,30

Futbal ZŠ

MFK St. Turá

Karate klub

14,30-16,00 16,00-17,00
Štvrtok
Piatok
Sobota

17,00 - 19,00

Florbal ZŠ

Strelecký krúžok

Volejbal - verejnosť

14,30-16,00

16,00 - 19,00

19,00 - 20,30

Florbal ZŠ DHZ Stará Turá
14,30-16,00
15,30-17,00
Futbal - verejn.
17,00-18,00

Nedeľa

Tenis.klub
19,00 - 21,00

verejnosť
10,0011,00

Karate klub
17,00 - 19,00
Patfinder klub

Tenis.klub

18,00-19,30
Basketbal verejnosť

14,30 - 16,30

16,30-18,00

Tenis. Klub
19,00-20,00

DHZ Drg.Dolina
20,00-22,00
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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, spravidla od približne 13tej hodiny do 18tej až 19tej
hodiny. V druhom rade je počas poobedňajších hodín využívaná verejnosťou. V utorky a štvrtky od 18.30 h
zumba hodinou so zumba inštruktorkou Ivanou Rakúsovou a v pondelky, stredy a piatky Wushu centrom Stará
Turá na pravidelné tréningy.
2.7 Športové objekty v správe iných subjektov
Telocvičňa v areáli bývalej strednej priemyselnej školy
Telocvičňa v areáli bývalej strednej priemyselnej školy na Ul. gen. Štefánika je v súčasnosti v majetku VÚC
Trenčín. Telocvičňu počas letných mesiacov využíva na svoje tréningy Wushu centrum Stará Turá. V zimných
mesiacoch sa v telocvični cvičiť nedá, nakoľko objekt nie je vykurovaný. Telocvičňa je v súčasnosti v stave, kedy
je potrebná jej rekonštrukcia a najmä preto je veľmi málo využívaná.
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.
Tenisové kurty na štadióne
Tenisové kurty na štadióne sú v súčasnosti v rukách súkromných firiem. Kurty je možné si prenajať na hranie
tenisu. Cena za prenájom je 5,00 EUR /hod. V prípade záujmu si môžete zakúpiť i celoročnú permanentku.
Kontaktnou osobou pre prenájom kurtov je Marek Hulman, tel.: 0905 174 399.
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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) a reálne možnosti samosprávy. Návrh je založený na využití
silných stránok a potlačení slabých stránok mesta pri uvedomení si možných príležitostí a rizík.
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.
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 (t. j. športových objektov a zariadení, subjektov a aktivít) je poznačené nedostatkom
finančných prostriedkov v rozpočte mesta. V Starej Turej pôsobí dostatočný počet športových klubov. V priebehu
celého roka sa v Starej Turej organizuje množstvo športových podujatí vrcholového, výkonnostného a
rekreačného charakteru.
Mesto Stará Turá sa podieľa na financovaní športových subjektov a aktivít. Finančnú podporu
športu z rozpočtu mesta je možné realizovať prostredníctvom VZN č. 4/2016 – 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 má Komisia MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport možnosť na
základe výsledkov bodových hodnotení prideliť jednotlivým žiadateľom – športovým klubom dotáciu
na činnosť s deťmi a mládežou do 26 rokov. Počas uplynulých rokov sme v rámci tejto možnosti
rozdeľovali z rozpočtu mesta sumu 28 000 €. 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. O pridelení tejto dotácie
rozhodujú bodové hodnotenia žiadateľov, vyjadrenie Komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport,
konečné dotácie však schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
-

Na základe § 5 odsek 2 tohto VZN má komisia možnosť prideľovať dotácie na športové podujatia. V r.
2015 sme na športové projekty rozdelili sumu 2 454,90 €. V roku 2016 bolo na športové projekty
navrhnutých prerozdeliť 3 000 €. O pridelení tejto dotácie rozhoduje Komisia MsZ pre školstvo, kultúru,
mládež a šport. Žiadosti o dotáciu na športové podujatia sa podávajú po vyhlásení výzvy, ktorej súčasťou
sú presné náležitosti, ktoré musí žiadosť spĺňať, i kritériá posudzovania projektov. Výzva je vyhlasovaná
raz ročne na webovej stránke mesta a v časopise Staroturiansky spravodajca.

-

Na základe § 5 odsek 3 tohto VZN má možnosť prideliť priamu dotáciu aj primátorka mesta. V r. 2015
takto pridelila pri výnimočných situáciách finančné dotácie vo výške 1 884 €. 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, ktoré idú reprezentovať alebo reprezentovali mesto na
uznávanom športovom podujatí, alebo na pomoc pri organizácii pre mesto výnimočného športového
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podujatia. V r. 2016 bolo na takúto formu dotácie navrhnutých 3 000 €. O pridelení tejto dotácie
rozhoduje primátorka mesta.
Mesto ďalej 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 pripravila Základná škola v Starej Turej, Centrum voľného času v Starej Turej, Klub turistov Stará
Turá, Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu či dobrovoľné hasičské zbory v Drgoňovej Doline
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 sume 50 000 €. 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.
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. Exteriérové
ihriská sú v správe Technických služieb mesta a ich údržba je súčasťou ich programového rozpočtu. Iba
viacúčelové ihrisko na Hurbanovej ulici a jeho údržba a opravy sú súčasťou rozpočtu mesta.
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 viaczdrojové – z verejných zdrojov, zo súkromných zdrojov a aj
od užívateľov.
Navrhujeme:
- 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...)
- podporovať dopravnú výchovu na školách – dopravné ihrisko,
- 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

3.3. Športoviská
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. Bolo by vhodné vytvoriť takýto pasport športových
objektov a zmapovať ich technický stav a možnosti ich postupného rekonštruovania.
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Mestské športové areály
Mesto Stará Turá je spoluvlastníkom viacerých športových objektov.
Navrhujeme:
- Spracovať pasportizáciu športových objektov a zariadení v meste Stará Turá.
- Realizovať modernizáciu a rekonštrukciu mestských športových objektov – najmä telocvičňa bývalej SPŠE –
celková rekonštrukcia, atletická dráha a doskočisko na štadióne – celková obnova, ihrisko na Hurbanovej ulici –
rekonštrukcia vybavenia a ohradenia ihriska.
Školské športové areály
Navrhujeme:
- Pokračovať v modernizácii a rekonštrukcii školských športových areálov, vrátane vonkajších areálov: telocvičňa
ZŠ Hurbanova – plášť budovy a okná, telocvičňa ZŠ Komenského – interiér, sociálne zariadenia, 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 ku športu. Chýba lepší
prístup k športu v školách, u rodičov a lepšia propagácia športu 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 v porovnaní s inými mestami nízka. Stále však nie sú vytvorené dostatočné priestorové a materiálne
podmienky, pritom cenovo prístupné, na realizáciu športu pre všetkých občanov mesta.
Navrhujeme:
- postupne v každej mestskej časti vybudovať multifunkčné ihriská – v súčasnosti je len v mestskej časti
Topolecká
- dobudovať detské ihriská v časti Stará Kórea a Družstevná ulica
- 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 – workoutové
ihrisko využiteľné aj pre parkour, dopravné ihrisko pre deti, skatepark,
- realizovať korčuliarsky chodník alebo cyklochodník do rekreačnej oblasti Dubník I.
- realizovať cyklotrasu smerom cez Hlavinu do Novej Lhoty
- vybudovať športovú zónu na Dubníku I.
- vytvoriť podmienky na pravidelnú údržbu turistického značenia a cykloznačenia v meste a jeho okolí.
- vytvoriť 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
- získať budovu telocvične bývalej priemyslovky do majetku mesta a zabezpečiť jej úplnú rekonštrukciu/prestavbu
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 v meste nie je vybudovaný, preto nie sú k dispozícii komplexné
informácie o telesnej výchove a športe v meste pre samosprávu, odbornú ani širokú verejnosť.
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Riešením, ako vybudovať informačný systém športu v meste, je vytvorenie samostatnej sekcie „Šport“ na
webovej stránke Mesta. Informačný systém športu v meste by mal obsahovať informácie o zariadeniach,
subjektoch a športovcoch, podujatiach a dotáciách.
Navrhujeme:
- Zlepšiť vzájomnú komunikáciu športových subjektov (pravidelné stretnutia) a spoluprácu najmä v oblasti
projektov a aktivít.
- Vytvoriť informačný systém športu.
- 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.
- 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. 2015 navrhujeme nasledovné priority, ktoré
je potrebné realizovať pre naplnenie cieľov a opatrení v rámci MŠA:
PRIORITA 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.
PRIORITA 2. Analyzovať možnosť vybudovania letného kúpaliska v meste Stará Turá
PRIORITA 3. Docieliť čo možno najvyššiu úsporu energií v areáli (je možné docieliť predovšetkým inštaláciou
vykurovacích systémov z obnoviteľných zdrojov – napríklad solárne panely na vykurovanie bazéna, prípadne
rozšírenia klimatizačného systému s rekupáciou energie)
PRIORITA 4. Zabezpečiť prenájom všetkých priestorov v areáli tretím osobám (športovým klubom,
podnikateľom)
PRIORITA 5. Využitie fondov EÚ alebo iných cudzích zdrojov na rekonštrukciu objektov MŠA so zreteľom na
úsporu energií a na prípadnú výstavbu vonkajšieho kúpaliska.
PRIORITA 6. Vybudovanie workoutového ihriska v areáli
3.6 Podpora športu
Mesto bude podporovať športové aktivity naďalej prostredníctvom prideľovania dotácii v rámci možností VZN č.
4/2016 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta. Dotácie pre jednotlivé
športové kluby prerokováva Komisia MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport a schvaľuje MsZ. Dotácie na
športové podujatia priamo rozdeľujú členovia komisie. Priame dotácie prideľuje na základe rozhodnutia
primátorka 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 pristúpiť k budovaniu nových
moderných športovísk, ako sú workout ihriská, fitnes ihriská, dopravné ihriská, skate a inline parky, vonkajšie
kúpalisko, minigolfové ihrisko, korčuliarske chodníky a cyklochodníky.
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. 4/2016 (Klub slovenských
turistov, Slovenský rybársky zväz atď).
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4. VÍZIA,CIELE, PRIORITY A OPATRENIA
Vízia sa v plánovaní využíva na vyjadrenie predstavy o budúcnosti. Je to stručná formulácia toho, aká bude
miestna ekonomika v danom časovom horizonte, stanovuje zmysel a smer ďalšieho postupu.
Vízia
v oblasti rozvoja športu v meste Stará Turá
Želáme si, aby do roku 2021 v meste Stará Turá:
- športové a voľno-časové areály boli zmodernizované a využívané
- športové kluby na všetkých úrovniach športovania boli aktívne a vzájomne spolupracovali
- športové a pohybové aktivity boli dostupné pre všetky vrstvy obyvateľstva
- obyvatelia boli informovaní a aktívne sa zapájali do športových a pohybových aktivít
- naďalej fungoval a využíval sa koncepčný a transparentný systém podpory športu.
STRATEGICKÝ CIEĽ
mesta Stará Turá v oblasti rozvoja športu na obdobie 5 rokov
- vytvoriť v meste Stará Turá prostredie priaznivé pre rozvoj športu, ktoré zabezpečí zlepšenie kvality života
obyvateľov.
PRIORITY
v oblasti rozvoja športu v meste Stará Turá na obdobie 5 rokov
Priorita 1. Podieľať sa na financovaní športových klubov a aktivít z rozpočtu mesta v rámci jeho 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.
Priorita 2. Dostupné športoviská pre občanov.
Cieľ: Nové a zrekonštruované športové zariadenia a rekreačné zóny dostupné pre širokú verejnosť.
Opatrenie:
a/ Modernizácia a rekonštrukcia existujúcich športových objektov.
b/ Budovanie nových športových a rekreačných zón.
c/ Pravidelná údržba a starostlivosť o športoviská.
Priorita 3. Spolupráca športových subjektov a informovanosť a športovom dianí v meste.
Cieľ: Vzájomne spolupracujúce a komunikujúce športové subjekty v meste, občania dobre informovaní
o športovom dianí v meste.
Opatrenie:
a/ Zlepšenie spolupráce športových subjektov.
b/ Zavedenie informačného systému športu.

5. AKČNÝ PLÁN ROZVOJA ŠPORTU 2016 - 2021
Akčný plán popisuje aktivity, ktoré je potrebné realizovať pre naplnenie cieľov a opatrení v priebehu rokov 2016 –
2021. Určuje termín realizácie, zodpovedné subjekty a, ak je to možné, aj financovanie.
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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.
Opatrenie, aktivita

Termín

Zodpovedný

Financie
/zdroj/
-

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

každoročne

MsÚ

5.1.1.b Každoročne 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
Opatrenie, aktivita

Termín

Zodpovedný

Financie
/zdroj/

5.2.1.a Vykonať komplexnú pasportizáciu
športových objektov a priestorov

2017 – 18

MsÚ

5.2.1.b Získať do majetku mesta Športovú halu v areáli
bývalej Strednej priemyselnej školy

2017

MsÚ

rozpočet
mesta

5.2.1.c Realizovať modernizáciu a rekonštrukciu
športových objektov vo vlastníctve mesta
/ihrisko na Hurbanovej ulici, atletická dráha
a doskočisko na štadióne, športová hala bývalej
SPŠ, telocvičňa pri ZŠ Hurbanova/

2017 – 21

MsÚ

iné
zdroje /rozpočet
mesta

5.2.1.d Vytvoriť komplexný športový areál pri ZŠ Hurbanova

2018 – 21

MsÚ

iné
zdroje /rozpočet
mesta

-

Opatrenie 5.2.2 Budovanie nových športových a rekreačných zón
Opatrenie, aktivita

Termín

5.2.2.a Vytypovať lokality vhodné na investície
v oblasti športu

2017

Zodpovedný
MsÚ

Financie
/zdroj/
-
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5.2.2.b Dobudovať detské ihriská v mestských častiach
a v časti Stará Kórea a Družstevná ulica

2017 – 21

MsÚ

rozpočet
mesta/iné zdroje

5.2.2.c Realizovať workoutové ihrisko pre mládež

2017

MsÚ

5.2.2.d Realizovať dopravné ihrisko pre deti

2018 - 21

MsÚ

5.2.2.e Vybudovať skate a inline park

2018 - 21

MsÚ

5.2.2.f Vybudovať korčuliarsky chodník do obce Vaďovce

2020 - 21

MsÚ

5.2.2.g Vybudovať cyklochodník na Dubník a na Dubníku

2019 - 21

MsÚ

5.2.2.h Zrealizovať cezhraničnú cyklotrasu do Novej Lhoty

2017 - 21

MsÚ

rozpočet
mesta/iné zdroje
rozpočet
mesta/iné zdroje
rozpočet
mesta/iné zdroje
rozpočet
mesta/iné zdroje
rozpočet
mesta/iné zdroje
zdroje EÚ

5.2.2.i Vybudovať športovú zónu na Dubníku

2019 - 21

MsÚ

5.2.2.j Zrealizovať projekt vonkajšieho kúpaliska v meste

2020 - 21

MsÚ

5.2.2.j Vybudovať v meste minigolfové ihrisko

2019 - 21

MsÚ

rozpočet
mesta/iné zdroje
iné zdroje/
rozpočet mesta
rozpočet
mesta/iné zdroje

Opatrenie 5.2.3 Pravidelná údržba a starostlivosť o športoviská
Opatrenie, aktivita

Termín

Zodpovedný

Financie
/zdroj/

5.2.3.a Udržanie systému údržby a starostlivosti
o športoviská

2017 - 21

TSST

rozpočet
TSST

5.2.3.b Vytvoriť podmienky na pravidelnú údržbu
turist. a cykloznačenia v meste a jeho okolí

2017 - 21

MsÚ

rozpočet
mesta/iné zdroje

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

2017 - 21

MsÚ

rozpočet
mesta/iné zdroje

5.2.3.d Vybudovanie jazdeckých tratí (hipoturistika)

2017 – 21

MsÚ

rozpočet
mesta/iné zdroje

Priorita 3: Spolupráca športových subjektov a informovanosť a športovom dianí v meste
Opatrenie 5.3.1 Zlepšenie spolupráce športových subjektov
Opatrenie, aktivita

Termín

Zodpovedný

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 celo-

1 x ročne Komisia pre Š, K, M a Š

Financie
/zdroj
-
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ročné podujatia, podujatia na sídliskách a
súťaže pre školopovinné deti
- spracovať kalendár športových podujatí
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

1 x ročne Komisia pre Š, K, M a Š

-

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

priebežne Komisia pre Š, K, M a Š

-

Opatrenie 5.3.2 Zavedenie informačného systému športu
Opatrenie, aktivita

Termín

Zodpovedný

5.3.2.a Pravidelne aktualizovať webovú stránku
mesta v oblasti športu /športoviská,
športové subjekty, športové aktivity, financovanie
športu z rozpočtu mesta .... /

priebežne

MsÚ

Financie
/zdroj
-

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
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 v meste Stará Turá. Táto široká spolupráca
je nevyhnutná v súvislosti so širokým obsahom a komplikovanosťou otázok, ktoré je potrebné riešiť, aby sa
vytvorila a implementovala naozaj dobrá politika mesta pri rozvoji športu.

V Starej Turej dňa 26.8.2016

Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta
Stará Turá
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