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Úvod 
 
Šport je integrálnou súčasťou života každého človeka, komunity aj samosprávy a svojimi 
aktivitami prekračuje nielen jej hranice, ale aj hranice krajín. Je globálnym fenoménom nielen 
z pohľadu aktérov, ale aj divákov športových dianí a je preň typická prepojenosť na dôležité 
oblasti života akými sú rodina, hospodárstvo a vybavenosť územia, ale aj politické či 
legislatívne smerovanie krajiny, ktoré sú základnými predpokladmi pre jeho etablovanie či 
rozvíjanie. Aktivity v oblasti športu majú celospoločenský význam smerujúci najmä k zdraviu 
a zdravému životnému štýlu obyvateľstva, ale aj zmysluplnému tráveniu voľného času, čo 
v konečnom dôsledku slúži ako prevencia voči nepriaznivým civilizačným aspektom vývoja 
jednotlivcov či spoločnosti. Smeruje na jednej strane k posilňovaniu súťaživosti, 
cieľavedomosti, správnej výchovy a disciplíny, na druhej strane k vytváraniu kolektívnej 
súdržnosti a zvyšovaniu národného povedomia. Tieto hodnoty pomáhajú k rozvoju samotnej 
osobnosti človeka, ale najmä jeho vedomostí a zručností, podporujú osobné úsilie a motiváciu, 
čo má osobitný význam najmä v živote detí a mládeže a upevňovaní ich zdravia. 
 
Šport patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvia a je jedným z nástrojov propagácie 
územia mesta na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Špeciálne v podmienkach mesta Šaľa, 
ktoré sa považuje vo všeobecnosti za mesto mladých, sa už niekoľko desaťročí buduje najmä 
tradícia hádzanej, športovej streľby, futbalu či plávania. V posledných rokoch sa pridáva 
volejbal, ale aj vodné športy, založené na prítomnosti rieky Váh. Pokračovanie tradície, 
vytváranie nových a lepších podmienok pre športové aktivity v intenciách mesta Šaľa je však 
možné len za predpokladu spolupráce všetkých zainteresovaných nositeľov rozhodnutí na 
úrovni samosprávy a jej orgánov, správcov a vlastníkov infraštruktúry, športových klubov, 
telovýchovných jednôt, ich členov, hráčov, trénerov či kompetentných funkcionárov, 
súkromných vlastníkov športovej infraštruktúry, ale aj širokej verejnosti, divákov, rodičov detí 
a nadšencov športu v meste. 
 
Spracovanie tejto Koncepcie rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020 - 2025 je založené na 
definovaní platnej legislatívy v oblasti športu, analýze súčasného stavu športovej 
infraštruktúry vo verejnom aj súkromnom sektore, nosných podujatí a činnosti jednotlivých 
aktérov v oblasti športu, najmä športových klubov. Na základe vyhodnotenia súčasných 
podmienok pre rozvoj športových aktivít v meste, zhromaždenia požiadaviek a námetov pre 
zlepšenie týchto podmienok do budúcnosti, ako aj posúdenia možností ich finančného 
zabezpečenia a zapojenia jednotlivých aktérov rozvoja, boli navrhnuté konkrétne ciele 
a opatrenia koncepcie rozvoja športu ako strednodobého dokumentu na nasledujúce roky.  
Ciele a aktivity koncepcie rozvoja športu vychádzajú a nadväzujú na zadefinované priority 
mesta v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020 
a ďalších strategických dokumentov. 
Realizáciou navrhnutých opatrení a aktivít tejto koncepcie budú v Šali vytvorené podmienky 
pre udržateľný rast športu ako segmentu spoločenského života mesta Šaľa smerujúce 
k spokojnosti všetkých jeho aktérov.  
  



Koncepcia rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020 – 2025 

4 / 71 
 

1. Právne normy upravujúce povinnosti a práva samosprávy, strategické dokumenty 
v oblasti športu 

 
Dokumenty podpory športu v EÚ 
Šport je oblasť, v ktorej sú právomoci EÚ pomerne nové. EÚ ich získala až nadobudnutím 
platnosti Lisabonskej zmluvy v decembri 2009. EÚ je zodpovedná za tvorbu politík založených 
na dôkazoch a za posilňovanie spolupráce a riadenie iniciatív na podporu športu a fyzických 
aktivít v celej Európe. V období 2014 – 2020 bol po prvýkrát vytvorený osobitný rozpočtový 
riadok v rámci programu Erasmus+ na podporu projektov a sietí v oblasti športu. 
Aj keď sa pred rokom 2009 v zmluvách neuvádzala osobitná zákonná právomoc v oblasti 
športu, Komisia položila základy politiky EÚ v oblasti športu Bielou knihou o športe z roku 2007 
a akčným plánom Pierra de Coubertina. 
 
Európska charta o športe - z medzinárodného hľadiska má veľký význam aj právna úprava 
športu v rámci Rady Európy. Táto sa sústreďuje predovšetkým na podporu športu pre všetkých 
(Európska charta športu z roku 1992 revid. 2001, ktorá zakotvuje právo na šport) 
a medzinárodné presadzovanie ochrany zdravia športovcov a bezpečnosti divákov športových 
súťaží. Pre Slovenskú republiku sú v tomto smere dôležité, a právne záväzné, dve 
medzinárodné zmluvy. Európsky dohovor k diváckemu násiliu a nevhodnému správaniu pri 
športových podujatiach, predovšetkým futbalových stretnutiach a Dohovor proti dopingu. Jej 
cieľom je podporovať rozvoj športu ako dôležitého faktora ľudského rozvoja, prijímať 
opatrenia v súlade s princípmi stanovenými v Kódexe športovej etiky s cieľom umožniť 
každému jednotlivcovi venovať sa športu, zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia mali možnosť 
účasti na vyučovaní telesnej výchovy a príležitosť nadobúdať základné športové zručnosti. 
Zabezpečiť každému možnosť venovať sa športu a telesnej rekreácii v bezpečnom a zdravom 
životnom prostredí.  V spolupráci s príslušnými športovými organizáciami zabezpečiť 
každému, kto má záujem a schopnosti, možnosť zvyšovať si svoju športovú výkonnosť na 
úrovni osobného alebo verejne uznaného vynikajúceho výkonu. Chrániť a rozvíjať mravné 
a etické základy športu, ľudskú dôstojnosť a bezpečnosť tých, ktorí sú zapojení do športových 
aktivít. Chrániť šport, športovcov a športovkyne pred zneužívaním na politické, komerčné 
a finančné ciele a pred znevažujúcimi a ponižujúcimi postupmi vrátane užívania drog, 
sexuálneho obťažovania a zneužívania najmä detí, mladých ľudí a žien. 
 
Biela kniha o športe - Biela kniha o športe, ktorú Komisia predložila v roku 2007, bola prvou 
„komplexnou iniciatívou“ EÚ pre oblasť športu. Pri vykonávaní navrhnutých opatrení Komisia 
zhromaždila užitočné dôkazy o otázkach, ktoré sa majú riešiť v budúcnosti. V Bielej knihe sa 
stanovilo niekoľko cieľov ako je zlepšenie spoločenskej úlohy športu, podporovanie verejného 
zdravia prostredníctvom fyzickej aktivity, podpora dobrovoľníckej činnosti, posilňovanie 
hospodárskeho rozmeru športu a voľného pohybu hráčov, boj proti dopingu, korupcii a praniu 
špinavých peňazí a kontrola mediálnych práv a mnohé ďalšie ciele. 
Účelom Bielej knihy je poskytnúť strategické usmernenie o úlohe športu v EÚ a vyzdvihuje sa 
v nej spoločenský a hospodársky význam športu. Navrhujú sa konkrétne opatrenia v rámci 
podrobného akčného plánu „Pierre de Coubertin", ktorý sa zameriava predovšetkým na 
spoločenské a hospodárske aspekty športu ako verejné zdravie, vzdelávanie, sociálne 
začlenenie, dobrovoľnícka činnosť, vonkajšie vzťahy a financovanie športu. 
Biela kniha o športe sa tak stala základom pre oznámenie Komisie z januára 2011 o vplyve 
Lisabonskej zmluvy na šport s názvom Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe. 
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Pracovné plány EÚ pre šport (2014 – 2017 a 2017 – 2020) - pracovný plán EÚ pre šport 
predstavuje najdôležitejší dokument európskej politiky v oblasti športu. Prvý plán prijala Rada 
svojim uznesením z 20. mája 2011 a druhý uznesením z 21. mája 2014. Plán na roky 
2014 – 2017 mal tri priority: integrita športu, jeho hospodársky rozmer a vzťah medzi športom 
a spoločnosťou. Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport prijala 23. mája 2017 na svojom 
zasadnutí, ktorý bol venovaný športu, nový pracovný plán EÚ pre šport (2017 – 2020). Hlavné 
témy sú: 
- integrita športu so zameraním na dobrú správu vecí verejných, ochranu maloletých, boj 

proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov, dopingu a korupcii, 
- hospodársky rozmer so zameraním na inovácie v športe a šport a jednotný digitálny trh, 
- šport a spoločnosť so zameraním na sociálne začleňovanie, trénerov, médiá, životné 

prostredie, zdravotníctvo, vzdelávanie a športovú diplomaciu. 
Akčné programy: Erasmus+, Európsky týždeň športu, Šport a migranti. 
 
V podmienkach Slovenskej republiky legislatívny základ pre spracovanie koncepcie rozvoja 
športu mesta Šaľa vychádza z ustanovení § 64 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého obec pri výkone samosprávy: 
a) vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce, 
b) podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej 

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

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

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

e) podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých 
v obci, 

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

g) oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v obci. 
Obec má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa tohto zákona, ak je zapísaná 
v registri právnických osôb v športe. Uvedený zákon taktiež v zmysle § 79 zavádza do praxe 
INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU a definuje ako informačný systém verejnej správy, ktorého 
správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo školstva. Tvoria ho tieto moduly: 
a) register fyzických osôb v športe, 
b) register právnických osôb v športe, 
c) verejný portál informačného systému športu (ďalej len „športový portál“), 
d) odbornej prípravy športových odborníkov, 
e) register projektov podpory športu podľa osobitného predpisu.  

 
Ďalšími právnymi predpismi upravujúcimi práva a povinnosti samospráv a aktérov v oblasti 
športu na národnej úrovni sú: 
- Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podmienky 
organizovania verejného športového podujatia, oprávnenia a povinnosti organizátora 
podujatia, činnosť, oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby, úlohy obce 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9639-2017-INIT/en/pdf
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a Policajného zboru SR, povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia, podmienky na 
zaistenie bezpečnosti na podujatí, zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností 
ustanovených týmto zákonom. 
 

- Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 
obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa §2 písm.  
h) vymedzuje pôsobnosti prechádzajúce na obce na úseku telesnej kultúry nasledovne: 

1. štátna správa vykonávaná do účinnosti tohto zákona okresným úradom, 
2. rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry, 
3. súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov, 
4. podporovanie organizovania športových podujatí miestneho významu, 
5. utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých, 
6. podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov, 
7. podporovanie iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody, 
8. kontrola hospodárenia a účelovosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých 

na telesnú kultúru, 
9. spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými osobami 

a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry; 
 

- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. neskorších predpisov definuje v rámci 
§ 4 ods. 3 podľa písm. f) a h) medzi úlohami obce pri výkone samosprávy aj nasledovné: 
f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných 
priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, 
kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce, 
h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, 
chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej 
starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, 
telesnú kultúru a šport, 
 

- 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 
 

- Dôležitým dokumentom Slovenskej republiky v oblasti športu je Koncepcia štátnej 
politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020, ktorú spracovalo Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Slovenským olympijským výborom, Slovenským 
paralympijským výborom, zástupcami vybraných športových zväzov a Fakulty telesnej 
výchovy a športu UK v Bratislave. Jej cieľom je pomenovať aktuálne problémy 
slovenského športu a za aktívnej účasti všetkých zainteresovaných (športovcov, rodičov, 
učiteľov, trénerov, riaditeľov a zriaďovateľov škôl, športových funkcionárov, médií) a za 
podpory vlády SR hľadať východiská a riešenia jeho ďalšieho napredovania. Zároveň 
definuje nasledovné hlavné priority: 
- podpora športu ako odporúčaného spôsobu aktívneho trávenia voľného času širokej 

verejnosti, najmä detí a mládeže, 
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- podpora športovej reprezentácie a prípravy športovo talentovanej mládeže, 
- boj proti negatívnym javom v športe vrátane boja proti dopingu, ochrany zdravia 

športovcov a harmonizácie antidopingovej regulácie, 
- zabezpečenie transparentného a efektívneho financovania športu, 
- vytvorenie zodpovedajúceho legislatívneho rámca v športe. 

 
Na úrovni regiónu v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja je základným 
východiskovým dokumentom Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022, kde sú zadefinované nasledovné aktivity: 

- výstavba a modernizácia predškolských, školských, kultúrnych, športových 
a voľnočasových zariadení sociálnej infraštruktúry, 

- podpora kultúrneho, športového a spolkového života, 
- podpora športových a kultúrnych podujatí s medzinárodnou účasťou. 

Okrem NSK má fungujúci dotačný systém v oblasti športu, ktorý upravuje Všeobecne záväzné 
nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu.  
 
Na úrovni samosprávy, v podmienkach mesta Šaľa, je základným východiskovým 
dokumentom platný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na 
roky 2015-2020, v ktorom pre oblasť športu je zadefinovaná prioritná oblasť: Šport pre všetky 
generácie a cieľ 6.: Kvalitná infraštruktúra pre športové aktivity. Uvedený cieľ smeroval 
k tomu, aby mesto Šaľa bolo: 
- mestom, ktoré ponúka rôznorodé možnosti športového vyžitia v atraktívnom 

modernizovanom prostredí existujúcich či nových športových zariadení 
- mestom ľudí motivovaných k zdravému a aktívnemu životnému štýlu 
- mestom s dostatkom priestoru aj aktivít pre voľný čas a hry detí 

K danému cieľu prislúcha opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, 
podpora športu. V rámci neho boli nasledovné aktivity: 
6.1.1 Prestrešenie a modernizácia zimného štadióna 
6.1.2 Revitalizácia detských ihrísk (definovanie lokalít ihrísk, definovanie etáp) 
6.1.3 Podpora prevádzky bazéna pri Dusle, a. s. Šaľa (audit zdrojov, prevádzky, udržateľnosti) 
6.1.4 Vybudovanie viacúčelového športovo - rekreačného komplexu v areáli bývalého 

kúpaliska, klziska, minigolfového ihriska 
6.1.5 Rekonštrukcia a modernizácia športovej haly + kolkárne 
6.1.6 Podpora a organizácia pravidelných športových podujatí 
6.1.7 Vybudovanie multifunkčného ihriska a bežeckého oválu v Šali (definovanie lokality, 

vybudovanie, prevádzka) 
6.1.8 Revitalizácia lesoparku a pláže pri Váhu 
6.1.9 Analýza potreby vybudovania venčoviska/voľného výbehu pre psov (prieskum potrieb 

majiteľov psov, určenie lokalít, finančné náklady) 
6.1.10 Rekonštrukcia futbalového štadióna 
 
Aj mesto Šaľa má upravené poskytovanie dotácií v oblasti športu, a to Všeobecne záväzným 
nariadením č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií, ktoré určuje podmienky 
poskytovania dotácií ako nenávratného finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta. 
Okrem toho ďalším východiskom určujúcim smerovanie výdavkov samosprávy na najbližšie 
obdobie je Rozpočet mesta Šaľa na príslušný kalendárny rok. 
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2. Analýza súčasného stavu – podmienky športu v meste Šaľa 
 
Mesto Šaľa je centrom okresu Šaľa, ktorý má vyše 51 tis. obyvateľov. Samotné mesto Šaľa 
malo ku koncu roka 2019 celkom 21529 obyvateľov, z toho 10457 mužov (48,57%) a 11072 
žien (51,43%). V rámci mestských častí žilo 14665 obyvateľov v mestskej časti Šaľa (68,12%), 
6778 obyvateľov v mestskej časti Veča (31,48 %), 52 obyvateľov (0,24%) v Hetméni a 34 
obyvateľov (0,16%) v Kiliči.  
 

Obrázok 1 Graf vývoja počtu obyvateľov mesta Šaľa 

 
Celkový počet obyvateľov mesta Šaľa od roku 1997 neustále klesá. Na tomto úbytku 
obyvateľov má najväčší podiel pretrvávajúce negatívne migračné saldo. Prirodzený prírastok 
obyvateľstva bol do roku 2017 pozitívny, avšak za posledné dva roky 2018 a 2019 vykazuje 
taktiež negatívne hodnoty, čo znamená, že sa nerodí dostatok detí na to, aby vykryl počet 
úmrtí, čo tiež prispieva k celkovému znižovaniu počtu obyvateľov mesta Šaľa. 
 

Obrázok 2  Vývoj prirodzeného prírastku a migračného salda obyvateľov 
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Tabuľka 1  Prehľad počtu obyvateľov mesta  Šaľa podľa vekových kategórií 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 19.10.2020  
Deti predškolského veku (0-5,99 
rokov) 1252 1237 1176 1167 1095 1078 1062 

Deti do ukončenia základnej 
školskej dochádzky (6 – 14,99) 1685 1689 1692 1704 1709 1711 1689 

Mládež do 18 rokov (15 – 17,99) 658 584 537 499 503 494 519 
Dospelí do 25 rokov (18 - 24,99) 1936 1840 1723 1605 1495 1389 1319 
Dospelí do 40 rokov (25 – 39,99) 5604 5408 5238 5281 4584 4683 4426 
Dospelí do 60 rokov (40 – 59,99) 7224 7158 7108 6786 6507 6859 6962 
Dospelí do 65 rokov 1550 1539 1551 1562 1578 1568 1544 
Seniori (65 +) 2954 3124 3298 3466 4261 3747 3856 
Spolu 22863 22579 22323 22070 21732 21529 21377 

 
 
2.1 Šport v štruktúrach orgánov mesta a činnosti mestského úradu 
 
Agendu športu v rámci štruktúr mesta má na starosti kultúrno-športový referent v rámci 
Kancelárie primátora mesta. Toto pracovné miesto bolo vytvorené s účinnosťou od 1.1.2017 
zmenou organizačnej štruktúry (cca 0,3 pracovného úväzku) na základe opatrenia 7.3.3. 
Vytvorenie oddelenia (referátu) kultúry, cestovného ruchu, mládeže a športu v štruktúre MsÚ 
podľa schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015-2020. Zabezpečuje 
činnosti nielen v oblastiach kultúry a športu, ale aj Zboru pre občianske záležitosti mesta Šaľa, 
a teda zabezpečovania veľkých mestských akcií spojených s oceňovaním športovcov, 
udeľovaním ocenení Tvorivý čin roka, celomestských osláv Dňa matiek, Dňa žien, Mesiaca úcty 
k starším atď. a kompletného organizačného zabezpečenia každoročnej súťažnej prehliadky 
vín. Okrem toho zabezpečuje kompletnú agendu spojenú s poskytovaním dotácií v oblasti 
kultúry a športu. 
Mesto Šaľa vedie elektronickú registráciu športových klubov a občianskych združení 
pôsobiacich v oblasti športu na území mesta Šaľa. Táto elektronizácia je zverejnená aj na 
webovej stránke mesta, zaregistrovalo sa 41 nasledovných športových klubov a občianskych 
združení: 

1. Atletický oddiel TJ Slovan Duslo Šaľa 
2. Klub vodných športov Barakuda 
3. Centrum zdravia, prevencia civilizovaných chorôb a športový klub mládeže Atlanta 
4. Čierno bieli rytieri o. z. 
5. FK Betonáris Šaľa (futbal) 
6. FK Slovan Duslo Šaľa (futbal) 
7. FK Veča (futbal) 
8. Foosballový klub Šaľa 
9. Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa 
10. HKM Šaľa (hádzaná muži) 
11. Hokejbalový klub Šaľa 
12. Hokejový klub HK Mládež Šaľa 
13. Jazdecký klub Wyctoria 
14. Karate klub Banana Dojo 
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15. Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F. Šaľa 
16. Klub plážového volejbalu 
17. Klub priateľov Petangu Svätopluk 
18. Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa (K.R.K. Šaľa) 
19. Klub športových potápačov Tritón 
20. Klub vodných športov Šaľa 
21. Kolkársky oddiel nevidiacich a slabozrakých TJ Slovan Duslo Šaľa 
22. Kolkársky oddiel TJ Slovan Duslo Šaľa 
23. Mariášový klub Šaľa – Veča – Nové Zámky 
24. Miestny kynologický klub Šaľa 
25. Nordic walking team Šaľa 
26. Oddiel karate TJ Slovan Duslo Šaľa 
27. Oddiel rafting TJ Slovan Duslo Šaľa 
28. Oddiel vodnej turistiky TJ Slovan Duslo Šaľa 
29. Okresná asociácia telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa 
30. OZ Novomeského 
31. OZ Rada šport 
32. Šachový oddiel TJ Slovan Duslo Šaľa 
33. Športový klub Hurrican Šaľa (plávanie a plutvové plávanie) 
34. LUIGINO.SK (inline a rýchlokorčuľovanie) 
35. Športový klub Triatlon Šaľa 
36. Športový strelecký klub Šaľa 
37. Tanečný klub Jumping 
38. Tenisový klub Šaľa 
39. TJ Slávia SOUP Šaľa (jazdectvo a voltíž) 
40. TJ Tatran Šaľa (stolný tenis) 
41. V-Kings (tenis) 

 
Agenda správy športových zariadení patrí na referát správy budov a zariadení na Oddelení 
správy majetku a zariadení mesta. Dvaja správcovia objektov športu vykonávajú úlohy spojené 
so správou hnuteľného a nehnuteľného majetku športovísk mesta, prenájmom miestností 
a hnuteľného majetku, inventarizáciou majetku, zabezpečujú čistotu, hygienu a bežnú údržbu 
v mestských zariadeniach, zodpovedajú za technický stav priestorov budov a ich zariadení 
v majetku mesta, vypracovávajú nájomné zmluvy a ich dodatky na nebytové priestory, budovy 
a zariadenia, požiadavky na rozpočet mesta a jeho úpravu, kontrolujú zmluvne dohodnuté 
činnosti v prenajatých priestoroch a povolenia vydané na ich úpravy a prestavby, sledujú 
úhrady nájomného a ostatných predpísaných platieb, úhrady platieb dodávateľom energií 
a ostatných služieb, plánujú a zabezpečujú stredné a generálne opravy hnuteľného 
a nehnuteľného majetku mesta, revízie elektroinštalácie a rozvodov, bleskozvodov, tlakových 
nádob vyhradených technických zariadení v budovách, kde vykonávajú správu, 
zabezpečujú poistenie majetku mesta. Celý úhrn pracovných úväzkov v oblasti agendy športu 
a športových zariadení:  celoročne 12  (hala – 5, futbalový štadión – 2, zimný štadión (vrátane 
správcu) – 5). V zimnom období navyše 5 osôb. 
 
Pri Mestskom zastupiteľstve v Šali pracuje Komisia mládeže a športu, ktorá podľa rokovacieho 
poriadku komisií vydáva svoje stanoviská najmä v súvislosti: 
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- s rozpočtom mesta a organizácií riadených mestom, zmenami rozpočtu 
- so záverečným účtom mesta 
- s koncepciou využitia voľného času, práce s mládežou 
- s posudzovaním projektov občianskych združení, iných právnických a fyzických osôb 

v oblasti kultúry, mládeže a športu, ktoré žiadajú finančnú podporu z rozpočtu mesta 
- s návrhmi na ocenenia jednotlivcov i kolektívov pôsobiacich v oblasti kultúry, mládeže 

a športu 
- s návrhmi VZN mesta v oblasti mládeže a športu 
- s výstavbou, údržbou, využívaním a správou mestských športových zariadení 
- s usporadúvaním mestských športových podujatí 
- s koncepciou rozvoja športu a telesnej kultúry, práce s mládežou a využitím voľného času 
- s utváraním podmienok pre rozvoj športu pre všetkých 
- s podporou organizovania telovýchovných, turistických a športových podujatí 
- so žiadosťami a návrhmi na poskytovanie dotácií právnickým osobám pôsobiacim 

v oblasti telesnej kultúry 
Mesto Šaľa doteraz nemalo spracovanú koncepciu rozvoja športu. Aktivity v oblasti športu boli 
zahrnuté len v rámci platného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na 
roky 2015-2020. 
 
 
2.2 Šport na školách a školských zariadeniach v Šali 
 
V súčasnosti sa do popredia skôr ako šport dostáva moderná technika a technológia, a preto 
je dôležité, aby sa už od útleho veku deťom propagoval a dostával do podvedomia šport ako 
jeden z hlavných prvkov, ktorý pozitívne vplýva na zdravie človeka a pohybovú aktivitu. 
Výskumy ukazujú, že až 70% detí a mládeže trávi denne viac ako 4 hodiny voľného času prácou 
na počítačoch, pri televízii alebo hraním a zábavou na mobilnom telefóne. U detí a mládeže 
tak dominuje sedavý spôsob života, ktorý prispieva k ich obezite, chybnému držaniu tela 
a iným zdravotným problémom. Preto kľúčovým aspektom pre získanie dobrej úrovne telesnej 
a športovej zdatnosti je práve predškolský a školský vek.  
 

Tabuľka 2 Sieť škôl a školských zariadení mesta Šaľa 
Dátum založenia  Názov organizácie  

1.9.1967 Základná škola s MŠ, Bernolákova 1, Šaľa Bernolákova 1, Šaľa  
1.9.1991 Základná škola Jána Hollého, Hollého 48, Šaľa Hollého 48, Šaľa  
1.9.1972 Základná škola s MŠ J. Murgaša, Horná 22, Šaľa Horná 22, Šaľa  
1.9.1984 Základná škola J. C. Hronského, Krátka 2, Šaľa Krátka 2, Šaľa  
1.4.1963 Základná škola Ľ. Štúra, Pionierska 4, Šaľa Pionierska 4, Šaľa  
1.9.1951 Základná škola s MŠ P. Pázmánya, P. Pázmaňa 48, Šaľa P. Pázmaňa 48 
1.9.1952 Základná umelecká škola, Kukučínova 27, Šaľa Kukučínova 27, Šaľa  
1.6.1968 Centrum voľného času, M. R. Štefánika 12, Šaľa M. R. Štefánika 12, Šaľa  

28.1.1965 Materská škola, Budovateľská 19, Šaľa Budovateľská 19, Šaľa  
1.4.2002 Materská škola, Družstevná 22, Šaľa Družstevná 22, Šaľa  
1.9.1987 Materská škola, Hollého 40, Šaľa Hollého 40, Šaľa  
1.9.1977 Materská škola, 8. mája 2, Šaľa 8. mája 2, Šaľa  
1.9.1967 Materská škola, Okružná 1, Šaľa Okružná 1, Šaľa  

27.12.1979 Materská škola, P. J. Šafárika 394/2, Šaľa 
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V meste Šaľa sú vytvorené podmienky od predškolskej výchovy až po stredoškolské vzdelanie 
s doplnkovými zariadeniami mimoškolskej výchovnej činnosti. Mesto Šaľa je zriaďovateľom 
6 základných škôl, ZUŠ, CVČ a 9 materských škôl (z toho 3 pri ZŠ). Tiež sa tu nachádzajú 
3 stredné školy, ktoré sú v pôsobnosti VÚC Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
Pozitívom na úseku školského športu je systém športových súťaží, ktoré sa už vyše desaťročia 
uskutočňujú na základných a stredných školách. Súťaže majú postupový charakter 
a medzinárodné pokračovanie. Všetky školské športové súťaže prebiehajú v rámci 
vyučovacieho procesu. Súťaže prebiehajú najmä v atletike, futbale, vybíjanej, basketbale, 
hádzanej. Lyžiarske výcviky a školy v prírode na základných a stredných školách sú pre žiakov 
dostupnejšie aj vďaka štátnemu príspevku. Školy majú v správe športové zariadenia, 
telocvične, ako aj vybudované multifunkčné ihriská, ktoré využívajú v dopoludňajších 
hodinách na vyučovacie procesy a v poobedných hodinách sú prístupné aj pre verejnosť. 
 
 
2.2.1 Materské školy (MŠ)  
 
Postavenie športu, zdravia detí a pohybových aktivít v materských školách 
Väčšina materských škôl v meste Šaľa sa v rámci svojej výchovnej činnosti zameriava na zdravý 
životný štýl. So zdravým životným štýlom súvisí pohyb, zdravé stravovanie, niektoré MŠ majú 
vypracované aj programy prevencie proti obezite. Pohyb je každodennou súčasťou života 
a pobytu detí v predškolskom veku, pretože sú z hľadiska ich zdravého fyzického i psychického 
vývinu nevyhnutné. Pohybové aktivity sú počas celého dňa zaraďované do aktivít a hier 
v rozličných formách a podobách, napr. každodenne si deti v námetových hrách môžu 
trénovať rôzne druhy polôh, chôdze, ľahu, sedu, rozvíjajú reakčnú a orientačnú schopnosť, 
ďalšie cvičenia zamerané na rozvoj koordinačných schopností, podporu dynamickej a statickej 
rovnováhy - akrobatické zručností atď., pri rannom cvičení deti absolvujú zdravotné cviky na 
všetky telesné partie, pri hlavných aktivitách i odpočinku deti absolvujú niekoľkominútové 
telovýchovné a relaxačné chvíľky na udržanie pozornosti alebo postupné zapojenie motoriky. 
Každodenne počas pobytu vonku majú deti na školskom dvore umožnené voľné pohybové 
a športové aktivity s dostupným telovýchovným náradím. Raz do týždňa majú deti hlavnú 
vzdelávaciu aktivitu – telesnú výchovu, prostredníctvom ktorej MŠ vedú deti k dosahovaniu 
štandardov podľa ISCEDU 0 vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb (osvojovanie si základných 
pohybov: chôdza, beh, skok, lezenie, plazenie, gúľanie, podávanie), základné polohy a postoje 
(stoj, sed, ľah, kľak, atď.). Na MŠ realizujú rôzne aktivity ako športové olympiády, dopravné 
hry, loptové hry, športový deň v spolupráci s rodičmi, bicyklovanie, kolobežkovanie, 
sánkovanie, hry so snehom atď. Využívajú exteriérové hračky na šport a zábavu. Čo sa týka 
podielu pohybovaných aktivít detí počas týždňa, v materskej škole týždenne deti využijú 
školský dvor v rámci športových aktivít cca 10-12, niekde až 15 hodín. 
 
Športové podujatia, ďalšie aktivity a krúžky v rámci MŠ 
Na viacerých MŠ je známy krúžok Adamovej Akadémie alebo aj krúžok tanečného fitnes 
programu Salsation pre deti a tanečno-pohybový súbor Lienky. MŠ sa pravidelne zapájajú 
s deťmi aj do celoslovenskej športovej olympiády, olympiády materských škôl okresu Šaľa, 
ktorú organizuje Spoločnosť pre predškolskú výchovu a Bublinkovej olympiády, ktorú 
organizuje ZŠ J. C. Hronského. Pri príležitosti Dňa otcov, Dňa detí, Dní Pázmánya, Dňa športu, 
Dňa šarkanov a pri iných podujatiach spoločne s rodičmi organizujú športové súťaživé hry. 
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Kým bola v prevádzke plaváreň, MŠ sa zúčastňovali predplaveckej prípravy. Zároveň realizujú 
počas pobytu vonku turistické prechádzky – Deň Zeme. V týždni detskej radosti jedna MŠ 
organizuje aj v sobotné dopoludnie „Športovú olympiádu detí a rodičov“, iná raz do roka 
spoločné tancovanie s animátormi na ľadovej ploche. MŠ sa zapájajú do celonárodnej súťaže 
„Do práce na bicykli“ so zamestnancami, deťmi a ich rodinnými príslušníkmi, ale aj do podujatí 
Štafetový beh škôlkarov, Detský aerobik, Salsation. MŠ v rámci ochrany zdravia detí zaradili do 
svojich aktivít aj relaxačné cvičenia a návštevu soľnej jaskyne v Šali, turistické prechádzky pri 
Váhu, prekážkové dráhy - preverovanie pohybovej zdatnosti v mierne členitom teréne (projekt 
Človek - súčasť prírody), pravidelný pohyb na odrážadlách a kolobežkách na školskom dvore, 
loptové a skákacie hry. Zúčastňujú sa školy v prírode, organizujú tanečný krúžok, športový 
krúžok, netradičné pohybové aktivity (jogové cvičenia). 
V rámci prieskumu pri porovnaní podielu detí v materskej škole s obmedzeniami pohybu je 
možné konštatovať, že vo všetkých MŠ v Šali sú všetky deti pohybovo zdatné a žiadne z detí 
nemá pohybové obmedzenia. 
 
 
2.2.2 Základné školy (ZŠ) 
 
Postavenie športu, zdravia detí a pohybových aktivít v základných školách 
ZŠ P. Pázmánya s VJM napriek obmedzeným podmienkam kladie veľký dôraz na vypestovanie 
návykov k celoživotnému pohybu, na pociťovanie radosti z pohybu a akýchkoľvek pohybových 
aktivít. Pravidelne organizuje akcie s tematikou zdravého životného štýlu, zdravého 
stravovania, prevencie obezity. Škola organizuje aktivity aj mimo vyučovacích hodín telesnej 
a športovej výchovy (TaŠV), voľnočasové športové podujatia a rôzne športové turnaje. ZŠ 
J. Murgaša v oblasti vzdelávania na základných školách ciele vyučovania napĺňa v rámci 
vzdelávacích oblastí, kde samostatnou vzdelávacou oblasťou je aj oblasť „Zdravie a pohyb“. 
Vyučovací predmet telesná a športová výchova, ktorý je hlavný školský predmet, rozvíja 
motoriku detí a mládeže, žiaci získavajú pohybové vzdelanie a potrebné vedomosti 
o starostlivosti o svoje zdravie a formuje sa vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite ako jeden 
z najúčinnejších prostriedkov prevencie porúch zdravia a zvyšovania kvality života. Pod 
vplyvom rozmáhajúceho sa sedavého životného štýlu, zvýšeného výskytu prípadov obezity 
a rôznych ochorení u detí a mládeže sa ustupuje od výkonovo orientovanej telesnej 
a športovej výchovy smerom k zážitkovej telesnej výchove. ZŠ J. Hollého sa od svojej existencie 
profiluje na otvorenú školu, a to najmä v oblasti záujmových aktivít a v oblasti TaŠV a športu 
so zameraním na hádzanú, futbal a športovú streľbu. V záujmovej činnosti kladie dôraz na to, 
aby mali žiaci školy možnosť navštevovať záujmové krúžky, hlavne športového zamerania. ZŠ 
J. C. Hronského podporuje vzťah k zdravému životnému štýlu a pohybu, zapája sa do projektu 
Do práce na bicykli. 
 
Športové podujatia, ďalšie aktivity a krúžky v rámci ZŠ 
Základné školy pravidelne realizujú pohybovo-športové aktivity okrem hodín telesnej výchovy 
v rámci rôznych podujatí napr. ZŠ P. Pázmánya s VJM Dni Pázmánya (každoročne v októbri), 
športového dňa pre deti, žiakov, zákonných zástupcov, verejnosť a záujemcov, šachový turnaj 
pre žiakov okresu Šaľa zo základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, futbalový 
a florbalový turnaj pre žiakov. ZŠ J. Murgaša MO v hádzanej žiakov a žiačok, MO 
v gymnastickom štvorboji družstiev žiakov a žiačok, predvianočné korčuľovanie žiakov na 
zimnom štadióne, športový deň v ŠKD. ZŠ Ľ Štúra realizuje aktivity organizované cez OÚ Nitra 
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– cezpoľný beh, stolný tenis, malý futbal. ZŠ J. Hollého dlhoročne organizuje okresné 
majstrovstvá vo volejbale, basketbale, futbale, vybíjanej, atletike. Dlhoročne organizuje 
okresné, krajské a republikové súťaže v športovej streľbe. ZŠ J. C. Hronského realizuje športovú 
olympiádu pre 4.-9. ročník, Zabehni čo najďalej, Futbal Cup žiakov a žiačok - obvodné kolo, 
Bublinkovú olympiádu pre deti MŠ a ZŠ. 
Okrem základných športových aktivít, súťaží a podujatí využívajú ZŠ aj relaxačné aktivity, hry, 
príp. plavecké výcviky (Horné Saliby a kým fungovala aj krytá plaváreň), tábory, lyžiarske 
výcviky, korčuľovanie, školy v prírode, školské výlety, súťaže, pohyb na čerstvom vzduchu, 
turistické prechádzky, účelové cvičenia v prírode, besedy (Zdravá výživa a zdravý životný štýl), 
zapájajú sa do medzinárodných aktivít svetový/Európsky deň bez áut, výzva – „Choď peši do 
školy!“ alebo s využitím MHD. 
V rámci prieskumu sme zisťovali podiel detí v základnej škole s obmedzeniami pohybu, resp. 
oslobodených od telesnej výchovy. Podiel týchto žiakov sa pohybuje na úrovni 1,1 % do 
3,87%. Okrem toho sme zisťovali, či sa v rámci ZŠ robil/robí nejaký monitoring v oblasti zdravia 
a obezity detí. V niektorých ZŠ sa takéto aktivity zatiaľ nerealizovali, ale takéto školy majú 
vypracovaný Plán prevencie obezity. V niektorých ZŠ sa zapájajú do projektu Zdravý chrbátik 
a realizovali testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ. Vo všeobecnosti na začiatku 
každého školského roka učitelia telesnej výchovy na 2.stupni vážia a merajú žiakov. 
Na jednej zo ZŠ robili monitoring pohybových zručností detí 1. stupňa v rámci projektu 
Zvyšovanie úrovne telesnej výchovy na školách. 
Krúžková činnosti na základných školách v oblasti športu predstavuje: pohybové hry pre deti, 
futbalový, florbalový, stolný tenis, športové hry, minihádzaná, hádzaná, tanečno – pohybové 
aktivity, základy gymnastiky, gymnastika, volejbal, basketbalový krúžok, strelecký a turistický. 
 
  
2.2.3 Stredné školy (SŠ)  
 
Postavenie športu, zdravia detí a pohybových aktivít v SŠ 
Stredná odborná škola chovu koní a obchodu (SOŠ) - ťažiskom jej študijných a učebných 
odborov sú odbory so zameraním na chov koní a jazdectvo, v rámci ktorých sa žiaci zúčastňujú 
nepretržitého tréningu a jazdeckých súťaží v parkúre, dostihoch, drezúre, voltíži a military. 
V poslednom období narastá záujem žiakov o reprezentáciu školy v atletike, basketbale, 
volejbale, futsale. V rámci Gymnázia J. Fándlyho v Šali (ďalej aj ako gymnázium) využili 
navýšenie počtu hodín telesnej výchovy o jednu hodinu týždenne, teda majú 3 hodiny v týždni. 
Spojená škola s organizačnými zložkami: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Stredná odborná škola technická (ďalej len 
SpŠ) má aktívny postoj k všestrannému telesnému rozvoju a osvojovaniu si pohybových 
návykov a zručností okrem plnenia povinností žiakov na hodinách telesnej a športovej výchovy 
a základných športových činností pri zapájaní sa a organizovaní školských športových súťaží, 
pri organizovaní okresných kôl školských súťaží stredných škôl. Aktívne zapája žiakov do 
športových krúžkov.   
V rámci prieskumu realizovaného na stredných školách sme zisťovali reálny podiel 
pohybovaných aktivít žiakov SŠ počas týždňa. Na gymnáziu majú 3 hodiny týždenne, na SOŠ 
žiaci v učebných odboroch majú 1,5 h telesnej výchovy týždenne, žiaci študijných odborov 
majú 2 hodiny telesnej výchovy týždenne, na SpŠ vo všetkých ročníkoch je dvojhodinová 
dotácia telesnej a športovej výchovy na týždeň. 
 

http://spojenaskolanivysala.edupage.org/
http://spojenaskolanivysala.edupage.org/
http://spojenaskolanivysala.edupage.org/
http://spojenaskolanivysala.edupage.org/
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Športové podujatia, ďalšie aktivity a krúžky v rámci SŠ 
Gymnázium J. Fándlyho organizuje Dni športu, Európsky týždeň športu, Futbalový turnaj 
o pohár riaditeľa školy, Majstrovstvá kraja v hádzanej žiakov a žiačok, MDD, Športové dni pre 
žiakov ZŠ, zúčastňuje sa všetkých súťaží organizovaných NSK. 
SOŠ organizuje každoročne 1. májové parkúrové preteky, Military – všestrannosť, Slovenský 
voltížny pohár, Medzinárodné stretnutie žiakov o pohár predsedu NSK v spolupráci so 
Závodiskom, š. p. Bratislava.  
SpŠ sa zapája do Európskeho týždňa športu, organizuje, okrem školských športových kôl, 
okresné kolá športových súťaží stredných škôl v okrese Šaľa: florbal (dievčatá a chlapci), futsal 
(chlapci), volejbal (dievčatá a chlapci), basketbal (dievčatá a chlapci), stolný tenis (dievčatá 
a chlapci), futbal (chlapci), atletika (dievčatá a chlapci), bedminton (dievčatá a chlapci) a silový 
päťboj. Každoročne organizuje plavecké výcviky pre žiakov 1. ročníka na plavárni v Dusle, a.s. 
(kým bola v prevádzke). Pravidelne organizuje výcviky na ochranu života a zdravia žiakov  
1. a 2. ročníka v škole a v exteriéri školy a kurz pohybových aktivít v prírode pre žiakov  
3. ročníka. V rámci voľnočasových aktivít má škola 5 športových krúžkov, ktoré navštevovalo 
94 žiakov z celkového počtu 337 žiakov, t. j. 27,8 % (florbalový, volejbalový, krúžok bojových 
umení, kulturistický a šachový krúžok). SpŠ sa zapája do aktivít v rámci Svetového dňa 
duševného zdravia a Svetového dňa bez fajčenia – preventívne výučbové programy. 
Na stredných školách v rámci krúžkovej činnosti prevládajú loptové hry (volejbal), resp. na SOŠ 
- jazdecký krúžok, parkúrový, voltížny, drezúrny, basketbalový a futbalový krúžok. 
 
Okrem základných športových aktivít, súťaží a podujatí využívajú SŠ aj LVVK - lyžiarsky 
výchovno-výcvikový kurz, kurz pohybových aktivít v prírode, OŽZ (Ochrana života a zdravia), 
triedne výlety.  
 
V rámci prieskumu sme zisťovali podiel žiakov stredných škôl s obmedzeniami pohybu, resp. 
oslobodených od telesnej výchovy. Podiel týchto žiakov sa pohybuje na úrovni 2,11%, resp. 
3,35 % až 15,13 % (úplne a čiastočne oslobodených od TŠV zo zdravotných dôvodov).  
 
Okrem toho sme zisťovali, či sa v rámci SŠ robil/robí nejaký monitoring v oblasti zdravia 
a obezity detí. Na gymnáziu takéto aktivity nerealizovali. Na SOŠ pôsobí koordinátor zdravého 
životného štýlu. 
 
 
2.2.4 Záujmová činnosť detí a mládeže vo voľnom čase 
 
Mimo neorganizovaných súkromných aktivít detí a mládeže v ich voľnom čase a ponuky 
záujmových pohybových aktivít zo strany škôl prostredníctvom športových krúžkov pri 
pravidelnej a nepravidelnej záujmovej činnosti vytvárajú podmienky pre pohybované aktivity 
detí tiež športové kluby (bližšie informácie v časti klubov). Mesto Šaľa podporuje športovanie 
a trávenie voľného času detí a mládeže aj prostredníctvom Centra voľného času Šaľa.  
CVČ usmerňuje rozvoj záujmov detí a mládeže, utvára im podmienky na zdokonaľovanie 
praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času 
a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných a stredných škôl. Okrem iných oblastí sa 
CVČ zameriava aj na telesnú a športovú oblasť, v ktorej sa snaží rozvíjať schopnosť relaxovať 
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pravidelným cvičením a pohybom, pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a drog, porozumieť 
významu pravidelného pohybu a princípy zdravého životného štýlu. 
Pravidelná záujmová činnosť v centre sa uskutočňuje formou záujmových útvarov: krúžky, 
kluby, kurzy, umelecké súbory a športové oddiely. Uvedené záujmové útvary pracujú 
v oblastiach telovýchovy a športu, turistiky a vodných športov, kultúry a umenia, 
spoločenských vied, informatiky, vedy a techniky. Spolupráca s mestom, externými 
zamestnancami a dobrovoľníkmi je neodmysliteľnou súčasťou činnosti centra aj pri 
príležitostnej a rekreačnej činnosti. Na krúžkovú činnosť CVČ využíva aj priestory mimo budovy 
hlavne na športové krúžky: telocvične ZŠ v meste, ihriská ZŠ v meste, športový areál 
a telocvičňu Gymnázia J. Fándlyho v Šali. 
 
 
2.3 Komunálny šport - šport pre všetkých 
 
Do tejto kategórie zaraďujeme šport, ktorý môžeme považovať v porovnaní s vrcholovým 
alebo výkonnostným za rekreačný alebo príležitostný a ktorý užíva a realizuje široká verejnosť 
bez rozdielu veku. Šport pre všetkých je šport určený pre obyvateľov vykonávaný organizovane 
alebo neorganizovane za účelom napĺňania sociálneho, zdravotného a kultúrneho prínosu. 
Takýto šport zaraďujeme medzi rekreačné športovanie, ktoré predstavuje určitý druh 
oddychu, aktívneho odpočinku a zdravého životného štýlu. 
V meste sú voľne dostupné detské ihriská, ihriská s fitness prvkami, multifunkčné ihriská, kde 
si obyvatelia môžu v ľubovoľnom čase zacvičiť. Ihrisko s fitness prvkami v mestskej časti Veča 
je prispôsobené aj zdravotne postihnutým občanom. Okrem toho je možné pre tieto účely 
využiť aj telocvične základných škôl, využívať športové zariadenia mesta. 
 
 
2.4 Výkonnostný a vrcholový šport, klubová činnosť - mesto Šaľa na športovej mape SR 
 
V Šali sa nachádzajú rôzne športové kluby, ktoré reprezentujú mesto na rôznych národných 
a medzinárodných súťažiach, zviditeľňujú mesto a snažia sa vychovávať a podporovať 
športovcov, reprezentantov či organizovať rôzne súťaže. Výkonnostný a vrcholový šport je 
založený na systematickej a cieľavedomej príprave daného športovca, práce s mládežou 
a vytvárania podmienok pre neustály rast športovej výkonnosti. Takýto vrcholový šport si 
vyžaduje vytvorenie adekvátnych podmienok pre všetky športové kluby a organizácie 
zamerané predovšetkým na mládež. Mesto, ako samosprávny orgán, zohráva dôležitú úlohu 
pri fungovaní jednotlivých klubov, avšak výber a príprava športovcov, resp. talentov je v réžii 
jednotlivých športových klubov. V zmysle § 16 ods. 1 písm. f) zákona o športe zabezpečuje 
starostlivosť o talentovaných športovcov Národný športový zväz. V značnej miere 
k vrcholovému športovaniu prispieva aj vytváranie tried so športovým zameraním na školách 
a ich koordinácia so športovými klubmi. Takto funguje už roky ZŠ s MŠ J. Hollého, kde sú 
športové triedy prepojené so športovými klubmi hádzanej a futbalu. 
V zmysle § 15 ods. 1) zákona o športe športový klub je športová organizácia, ktorá vytvára 
vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie súťaží a na prípravu a účasť 
jednotlivcov alebo družstiev v súťaži. Pričom podľa ustanovenia § 8 ods. 1 a 2 športovou 
organizáciou je právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová 
činnosť; športovou organizáciou nie je orgán verejnej správy a športová organizácia sa povinne 
zapisuje do registra právnických osôb v športe. 



Koncepcia rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020 – 2025 

17 / 71 
 

Športový život mesta sa realizuje najmä v hádzanej, futbale, športovej streľbe, ľahkej atletike, 
plávaní, ľadovom hokeji, šachu, karate, kanoistike, tenise, turistike, stolnom tenise, potápaní, 
petangu, jazdectve, športovom rybárstve, bojových umeniach, plážovom volejbale, skautingu 
či v kulturistike, ale aj v ďalších športoch. 
V meste je aktívnych množstvo športových klubov. Prehľad základných informácií o aktívnych 
kluboch v meste Šaľa uvádza nasledovná tabuľka: 
 
Tabuľka 3 Prehľad klubov aktívnych v meste Šaľa 

Názov klubu 
Základné informácie 
o klube 

Úroveň športu - dosiahnuté výsledky, aktuálne 
hraná liga 

Futbalový 
klub (FK) 
Slovan Duslo 
Šaľa 

Vznikol v roku 1921 
a venuje sa výslovne 
seniorskému 
a juniorskému futbalu 

Úroveň futbalu v klube klesla, ako uvádza klub 
najväčším problémom sú financie. Klub má 
družstvo mužov, v ktorom sú najlepší dorastenci 
zaradení do kádra mužov. Hrajú 3. ligu západ. 
Počas pôsobenia v 2. lige bol veľký záujem 
o hráčov klubu zo Šale z iných klubov. Tých 
najlepších si vybrali napr. ligové mužstvá Trnava, 
Slovan, Sereď, zo zahraničia Taliansko (Špalek, 
Iván), Česko (Szabo, Rehák) atď. 

Futbalový 
klub (FK) Veča 

V roku 1930 bolo založené 
prvé oficiálne mužstvo 
Veča. Členskú základňu 
tvorí približne 120 členov. 
Na čele klubu je 7-9 členný 
výbor. 

FK Veča je čisto amatérsky klub, hráči sú 
zaregistrovaní na SFZ, avšak bez mzdy. Mužstvo 
seniorov každý rok bojuje o najvyššie priečky 
v súťaži - VII. liga skupina Šaľa-Galanta. V minulej 
sezóne skončilo na druhom mieste, predtým rok 
na treťom mieste. Mužstvo žiakov hrá v IV. lige 
U15, skupina A. 

Hádzanársky 
klub (HK) 
Slovan Duslo 
Šaľa 

Klub HK Slovan Duslo Šaľa 
vznikol v roku 1943 ako 
hádzanársky klub, 
v súčasnosti funguje ako 
občianske združenie a má 
zhruba 200 členov. 

Družstvo žien funguje poloprofesionálne, hrá 
medzinárodnú československú MOL-ligu. 
Najväčšie úspechy: 11 násobný víťaz majstra SR, 
2- násobný víťaz WHIL (spoločnej česko-
slovenskej ligy). V súčasnosti má 
9 mládežníckych družstiev a jedno seniorské. 

Hádzanársky 
Klub mužov 
(HKM) Slovan 
Šaľa  

Je to občianske združenie, 
ktoré vzniklo v roku 2008, 
venuje sa športovej 
činnosti - hádzanej, počet 
členov je 150. 

Muži hrajú už 6. sezónu najvyššiu domácu ligu -
Extraligu hádzanej. Dorastenci tiež hrajú 
najvyššiu celoslovenskú dorasteneckú ligu. 
Najväčšie dosiahnuté úspechy: 2. miesto, 2x  
3. miesto. Od začiatku účasti v najvyššej lige 
muži neskončili horšie ako na 5. mieste. V roku 
2016-2017 muži hrali EHF vyzývací pohár, kde sa 
dostali do štvrťfinále súťaže. 

Hokejový klub 
HK Mládež 
Šaľa 

Je to občianske združenie, 
ktoré vzniklo v roku 2015 
(ako OZ Banda priateľov), 
následne registrácia OZ 
v terajšej podobe  
5. 4. 2017. 

Klub ponúka deťom vo veku 5-16 rokov hokej na 
amatérskej, nie výkonnostnej úrovni. Vzhľadom 
na to, že Šaľa nemá krytý zimný štadión, klub nie 
je prihlásený v žiadnej súťaži. Počas sezóny 
organizuje priateľské zápasy s podobnými 
klubmi a zúčastňuje sa turnajov. Klub aj jeden 
turnaj organizuje. 
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Základné informácie 
o klube 

Úroveň športu - dosiahnuté výsledky, aktuálne 
hraná liga 

TJ Slavia 
SOUP Šaľa 

Je to občianske združenie, 
ktoré vzniklo v roku 1977. 
Tréneri v klube sa venujú 
vyučovaniu základov 
jazdectva, najmä drezúre 
pre pokročilých jazdcov 
a voltížnemu jazdeniu. 
Členská základňa v klube 
je 25 členov. 

TJ SOUP Šaľa tvoria deti, juniori a seniori, 
v príprave má klub jednotlivcov a dvojice 
mladšie, staršie deti, juniorov a seniorov - 
1 družstvo senior a 1 družstvo junior. Členovia 
sa zúčastňujú nominačných medzinárodných 
pretekov CVI Budapest, CVI Pezinok a CVI 
Frenstat. 

Jazdecký klub 
Rusty 

Klub vznikol v roku 2011 
pôvodne so zameraním na 
westernové jazdenie. 
V súčasnosti má viac 
členov vo voltížnej 
skupine a venuje sa aj 
najmenším voltížnym 
jazdcom 

Okrem najmenších začínajúcich športovcov sa 
klub zúčastňuje aj súťaže na najvyššej úrovni - 
majstrovstvá Európy alebo sveta, na ktoré sa 
najprv kluboví športovci musia nominovať na 
medzinárodných pretekoch. Medzi ich najlepšie 
výsledky patria napr. 6. miesto z ME v kategórii 
dvojíc alebo 10. miesto z ME v kategórii 
jednotlivcov. 

TJ Slovan 
Duslo Šaľa: 

Klub vznikol v roku 1961 ako občianske združenie. 
  

 

Atletický 
oddiel 

Oddiel je zameraný na 
mládež vo veku 7 - 15 
rokov. Počet členov 
v súčasnosti je 101, 
pričom 90 % tvorí mládež. 
V uplynulom období 
v tejto oblasti oddiel 
rozšíril svoje aktivity i na 
predškolské zariadenia 
a na dvoch z nich ich 
tréneri vedú atletické 
krúžky. Túto činnosť chcú 
v najbližšom období 
rozšíriť. Pretekári oddielu 
sa zúčastňujú 
majstrovstiev okresu, 
kraja a Slovenska.  

Mladí atléti dosiahli niekoľko pozoruhodných 
výsledkov. 

Oddiel 
karate 

Počet členov oddielu je 
75, pričom 90 - 95 % tvorí 
mládež vo veku 7 - 17 
rokov.  

Karatisti TJ Slovan Duslo Šaľa už roky patria 
medzi najúspešnejších v rámci majstrovstiev 
Slovenska či Pohára Federácie karate a kobudo. 
Sú medailistami majstrovstiev sveta i Európy. 
- účasť na majstrovstvách jednotlivých okolitých 
štátov a Slovenska, 
- účasť na jednotlivých kolách Pohára Slovenskej 
federácie karate a kobudo /celkovo  
4 kolá/a v rámci Slovenskej reprezentácie má 
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Základné informácie 
o klube 

Úroveň športu - dosiahnuté výsledky, aktuálne 
hraná liga 
oddiel svojich zástupcov i na majstrovstvách 
sveta či Európy.  

Šachový 
oddiel 

Počet členov oddielu je 
42. Popri svojej činnosti 
vedú šachový krúžok pre 
adeptov v počte 20.  

 Sú účastníkmi II. Slovenskej ligy západ a krajskej 
a okresnej súťaže. 

Kolkársky 
oddiel 

Oddiel má 32 členov a je 
účastníkom II. kolkárskej 
ligy západ a dve družstvá 
III. ligy Nitrianskeho kraja.  

Odchovankyne TJ Slovan Duslo Šaľa v kolkoch sú 
niekoľkonásobnými majsterkami Slovenska 
a držiteľkami medailí z MS a svetového pohára.  

Kolkársky 
oddiel 
nevidiacich  

Oddiel má 15 členov a je 
účastníkom II. kolkárskej 
ligy západ.  

 Oddiel má majstra Slovenska v kategórii 
nevidiacich kolkárov.  

Oddiel 
kanoistiky 
a raftingu 

Je združením amatérskych 
nadšencov hladkej 
a divokej vody v počte 16 
ľudí.  

  

Klub bojového 
umenia 
taekwon-do 
I.T.F. Šaľa 

Prvý tréning sa uskutočnil 
7.1.1998 (považuje sa za 
dátum vzniku). Na 
Ministerstve vnútra SR je 
registrovaný od roku 2000 
ako občianske združenie. 

V rámci SR je klub už niekoľko rokov po sebe 
športovo najúspešnejší klub, keď sa započítajú 
súťaže v rámci SR (majstrovstvá SR, Nitra Cup, 
liga,...). Niekoľko klubových športovcov bolo 
nominovaných ako reprezentanti SR. Pravidelne 
sa zúčastňujú súťaží v zahraničí (napr. v CZ, 
HU,...) s medailovými umiestneniami. 

Športovo 
strelecký klub 
Šaľa 

Športovo strelecký klub 
Šaľa je občianske 
združenie, ktoré vzniklo 
v roku 1970. Svoju činnosť 
začal po dobudovaní 
strelnice v roku 1974, 
v súčasnosti má 180 
členov a venuje sa 
športovej streľbe 
z guľových a vzduchových 
zbraní. 

V klube sú teraz dve strelkyne zaradené do 
reprezentácie, niekoľko strelcov zaradených 
v Centre talentovanej mládeže a každoročne má 
klub aj niekoľko majstrov Slovenska. Kluboví 
dospelí strelci a mládežníci strieľajú najvyššiu 
ligu /Extraliga a Liga talentovanej mládeže/ 1SL 
a sú pravidelnými účastníkmi majstrovstiev SR. 
V roku 2020 mal klub účastníčku Majstrovstiev 
Európy zo vzduchových zbraní vo Wroclawe, 
ktorá sa aj v roku 2019 zúčastnila Majstrovstiev 
Európy juniorov v Nemecku. 

Miestny 
kynologický 
klub Šaľa 

Miestny kynologický klub 
Šaľa bol založený v januári 
1981. Činnosť klubu je 
zameraná na výchovu 
a výcvik všetkých psov bez 
rozdielu plemena 
a športovú kynológiu. 
Členská základňa eviduje 
cca 50 členov. 

Kluboví členovia sa zúčastňujú na kynologických 
podujatiach, ktoré organizujú rôzne kynologické 
organizácie na úrovni okresov až po 
majstrovstvá SR. 
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Klub priateľov 
petangu 
Svätopluk 

Klub vznikol v novembri 
2007 s cieľom združovať 
ľudí za účelom šírenia hry 
Pétanque na všetkých 
úrovniach, poskytovať pre 
mládež, svojich členov, ale 
aj nečlenov tréningové 
podmienky pre hru 
Pétanque v Šali a jej okolí 
a usporadúvať turnaje pre 
mládež, svojich členov, 
ako aj nečlenov súťaže. 
Klub má momentálne 24 
členov. 

Členovia klubu sa zúčastňujú podujatí 
organizovaných Slovenskou federáciou petangu 
(SFP) na Slovensku a v okolitých krajinách (CZ, 
PL, H, UA, SLO, PL atď.). Získali niekoľko 
pódiových účastí v rámci týchto súťaží, v rámci 
majstrovstiev Slovenska a aj Slovenskej lige 
klubov. 

LUIGINO.SK 

Pôvodne vznikol 
rýchlokorčuliarsky klub 
pod názvom STEPNÉ KOZY 
ZO ŠALE ako skupina 
športovcov, ktorí jazdili na 
korčuliach a zúčastňovali 
sa súťaží v rámci 
Československa, Rakúska. 
Ako organizovaná 
jednotka a občianske 
združenie bol klub 
registrovaný od 11.3.2009 
a začínal s 12-timi 
pretekármi dospelého 
veku. So začiatkom šk. 
roku 2017/2018 mal klub 
1. nábor pre deti. Zo 
skupiny zhruba 25 detí sa 
postupne vyselektovala 
užšia skupinka, o rok 
neskôr bol druhý nábor,  
v roku 2019/2020 tretí 
nábor.  

Klub je registrovaný v rámci SRZ (Slovenský 
rýchlokorčuliarsky zväz), v inline sekcii je to tretí 
najpočetnejší klub, ich vekový rozsah sú žiaci A, 
žiaci B a žiaci C. V rámci zväzu bol ukončený 
SIPM (Slovenský inline pohár mládeže), v rámci 
ktorého sa uskutočnili tri preteky.  
Momentálne má klub 26 členov. Klub sa venuje 
ich príprave, rozvíjaniu ich stability, dynamiky, 
sily a rýchlosti. Súčasťou sú preteky v rámci 
Slovenska, ale aj zahraničia.  
Od roku 2019 sa klub premenoval a figuruje ako 
OZ s názvom LUIGINO.sk.  

Mariášový 
klub Šaľa - 
Veča - Nové 
Zámky 

Mariášový klub Šaľa-Veča 
- Nové Zámky vznikol 
7.11.2007. Klub má 56 
členov. 

Klub hrá celoslovenskú ligu. Stali sa 5 x víťazmi 
na celoslovenských turnajoch. 

Nordic 
Walking 
Team Šaľa 

Nordic Walking Team Šaľa 
vznikol 1.3.2017. Sústredí 
sa na severskú chôdzu. 

Celý tím sa zúčastňuje medzinárodných 
pretekov ASICS Österreichischer Frauenlauf® vo 
Viedni, kde v roku 2018 aj v roku 2019 obsadil 
prvé miesto. 
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Počet členov je 33,  
7 čestných členov. 

O.Z. RADA 
ŠPORT 

Občianske združenie 
vzniklo v roku 2014 za 
účelom organizácie behov 
Beh nočnou Šaľou  
a Vianočný beh Šaľou. 

Oboch behov sa zúčastňujú bežci od úplných 
amatérov až po profesionálov.  

Športový klub 
Hurrican 

Športový klub Hurrican 
vznikol v roku 2017. Klub 
sa zameral na plávanie  
a plutvové plávanie, 
ktorému sa venuje 
prednejšie a dosahuje  
v ňom vynikajúce 
výsledky. Členská 
základňa je cca 100 
plavcov a pretekárov.  

Klub má aktuálne 3 reprezentantky Slovenska  
v kategórii juniorky, z toho jednu vicemajsterku 
z majstrovstiev sveta a 2 vicemajsterky zo 
Svetového pohára za rok 2019. Taktiež sú to 
slovenské rekordérky, medailistky atď. 
Samozrejme nezaostávajú ani tí najmenší a na 
slovenských súťažiach ako Liga mládeže či na 
iných pretekoch dosahujú až na cenné kovy. 

Tanečný klub 
Jumping 

Tanečný klub Jumping 
vznikol v roku 1994. 
Venuje sa tanečným 
štýlom disco dance, hip 
hop a street dance show. 
Členská základňa je 97 
tanečníkov. 

Zúčastňujú sa kôl Slovenského pohára, 
majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy  
a Svetového pohára disciplín IDO. 

Telovýchovná 
jednota 
Tatran Šaľa 

Klub vznikol v roku 1990,  
v roku 1992 bol 
registrovaný na 
Ministerstve vnútra SR. 
Venuje sa stolnému tenisu 
súťažne i rekreačne, 
členská základňa je  
v priemere 15-20 členov. 

V súčasnosti v ročníku 2019-2020 je klub 
účastníkom 5. ligy mužov. Kluboví odchovanci 
účinkujú aj vo vyšších súťažiach. 

Tenisový klub 
Šaľa 

Je to občianske združenie, 
ktoré vzniklo v roku 2001, 
venuje sa tenisu mládeže, 
ale i seniorom  
a celkovému rozvoju 
pohybových aktivít 
obyvateľov, cvičeniu žien, 
plážovému volejbalu. 
Členská základňa už 
nefunguje, no hráčov  
a detí, ktoré sú na kurtoch 
dvakrát do týždňa, je cca 
70-90.  

Zatiaľ sa klub sústreďuje na výchovu detí  
v prípravke a začiatočníkom. Klub potrebuje  
a snaží sa riešiť problém ohľadom nedostatku 
trénerov. Klub ich deťom nevie ponúknuť. Jedna 
ich klubová zverenkyňa vyrástla na úspešnú 
celoslovenskú hráčku. 
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Klub vodných 
športov 
Barakuda 

Klub vznikol v roku 2014, 
v súčasnosti má 24 
aktívnych členov. Klub sa 
zameriava na tréningovú 
činnosť pre deti a mládež 
v plutvovom plávaní  
s možnosťou účasti na 
súťažiach v SR 
 i v zahraničí. 

Klub má reprezentantov SR, majstrov sveta 
a majstrov Európy. Na svetových pohároch 
pravidelne dosahuje pódiové umiestnenia. 
Každý rok organizoval v Šali Ligu mládeže, často 
i majstrovstvá SR. 

Klub 
rýchlostnej 
kanoistiky 
Šaľa 

Vznikol v júli 2020  
s cieľom obnoviť 
rýchlostnú kanoistiku 
v Šali. Momentálne  
s podporou Slovenskej 
kanoistiky pripravujú 
materiálne a územné 
zabezpečenie projektu 
a ich cieľom je nábor 
prvých členov na jar 2021. 
Klub je riadnym členom  
v Slovenskej kanoistike. 
Predpokladaná členská 
základňa je 30 aktívne 
športujúcich detí.  

Čo sa týka ich plánov, chcú sa zúčastniť na 
pretekoch Slovenského pohára v rýchlostnej 
kanoistike, Majstrovstiev Slovenska 
v rýchlostnej kanoistike. Je to OZ. 

Slovenský 
rybársky zväz, 
MsO Šaľa 

Mestská organizácia 
vznikla v roku 1946. Jej 
činnosť sa hlavne 
zameriava na starostlivosť 
o rybárske revíry, ich 
údržbu a čistenie, 
pravidelne organizuje 
brigády, realizuje plány 
zarybňovania revírov, 
členovia sa venujú 
športovému rybárčeniu  
a zúčastňujú sa 
športových rybárskych 
pretekov (dospelí aj deti). 

Z radov členov MsO v Šali vyrástli pretekári, ktorí 
sa zúčastňujú majstrovstiev sveta (Šaľa má 
majsterku a majstra sveta), Európy  
a majstrovstiev Slovenska a pravidelne sa 
zúčastňujú I. ligy v Love rýb udicou 

 
Ďalšie subjekty a neorganizované skupiny aktívne v oblasti športu: 
• OZ Novomeského – organizuje sporadicky športové aktivity detí 
• Rondis, s.r.o. pravidelne organizoval Streetbal Cup (poslednýkrát v roku 2019, bol to 

23. ročník). Do Streetbalového turnaja (basketbal) pod záštitou Gymnázia Juraja Fándlyho 
v Šali sa zapájajú družstvá z rôznych miest a obcí. Okrem športového vyžitia sa podujatie 
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zameriava aj na detských návštevníkov, pre ktorých bývajú pripravené rôzne súťaže 
a atrakcie. 

• Adamova Akadémia - Adam Rusznák sa venuje športovému programu loptových hier pre 
deti zo základných a materských škôl od roku 2015. Najprv to bolo v rámci GOOAL 
Academy a od roku 2018 sa programu venuje individuálne a založil si Adamovu Akadémiu. 
Program je zameraný na zvýšenie záujmu detí o šport a udržiavanie kontaktu s ním, na 
pravidelný pohyb a prácu jedinca v kolektíve. Zároveň je určený na zdravý individuálny 
rast a taký pozitívny vzťah k športu, vďaka ktorému sa dieťa ľahšie začlení do akejkoľvek 
spoločnosti. Deti vykonávajú tieto činnosti z radosti, bez akéhokoľvek nátlaku a hlavným 
cieľom je deti naučiť základy rôznych loptových hier. Okrem toho organizuje aj letné 
športové tábory, ktoré sú zamerané na rozvoj športových aktivít u detí nielen formou 
rôznych druhov športov, ale aj iných dobrodružných aktivít (hľadanie pokladov, 
naháňačky, skrývačky...) 

• Tibi Cup – je to športová udalosť s dlhoročnou tradíciou. V januári 2020 to bol už 
20. jubilejný ročník. Je to celodenné podujatie, maratón 18-minútových zápasov, počas 
ktorého sa uskutoční množstvo vzájomných zápasov v halovom futbale v Mestskej 
športovej hale v Šali, ktoré možno označiť ako „neoficiálne Majstrovstvá okresu Šaľa 
v tejto halovej disciplíne.“ Tento populárny turnaj organizuje firma TIBI (Tibor Rábek)  
v spolupráci s klubom KFC Horná Kráľová. Zúčastňujú sa ho tímy z celého okresu Šaľa. 

• Šaľa Beach volleybal open – najstarší pravidelný turnaj v plážovom volejbale na Slovensku 
v roku 2020 zaznamenal už svoj 26. ročník. Je organizovaný Klubom plážového volejbalu 
Šaľa, ktorý pozostáva z členov bývalého mestského volejbalového klubu. Na plážových 
ihriskách pri rieke Váh je organizovaný pre všetkých záujemcov bez obmedzenia 
výkonnostnej a vekovej kategórie, aj pre ženské alebo zmiešané družstvá. Napriek tomu 
majú finálové kolá turnaja, vďaka pravidelnej účasti vrcholových slovenských družstiev, 
dobrú športovú úroveň. Účasť na turnaji pravidelne prekračuje 30 družstiev. 
 
 

2.4.1 Práca s mládežou, prípravky a športové tábory 
 
Systém zapájania sa detí a mládeže do pravidelného športovania a rozvoj športovo-talentovej 
mládeže je založený na činnosti škôl, samosprávy, športových zväzov a klubov. 
Najnižšia úroveň v rámci kompetencií samosprávy je činnosť v športových krúžkoch 
a tréningoch v rámci CVČ, resp. športových tried ZŠ. Na túto činnosť nadväzuje činnosť 
športových škôl, ktoré v meste Šaľa nie sú a centrá talentovanej mládeže či zväzové centrá 
prípravy mládeže. 
Mesto Šaľa s cieľom zabezpečenia starostlivosti o mládež v športovej oblasti, starostlivosti 
o talentovaných športovcov, výberu a prípravy športovcov do športovej reprezentácie 
uzatvorilo zmluvu o spolupráci pri realizácii projektu Regionálneho centra hádzanej (RCH) so 
Slovenským zväzom hádzanej a Hádzanárskym klubom Slovan Duslo Šaľa dňa 22.3.2017. 
Projekt RCH centier funguje od sezóny 2017/18. Šalianske RCH ako jedno z mála funguje od 
prvého roku bez väčších štrukturálnych zmien. (Ostatné centrá sa priebežne zlučovali alebo 
zrušili). Cieľom RCH je vytvorenie čo najlepších tréningových podmienok pre dievčatá  
v regióne, rozšíriť členskú základňu, zvýšiť fyzickú pripravenosť talentovaných dievčat  
a trénovať podľa jednotnej metodiky danej Slovenským zväzom hádzanej. V RCH je 
momentálne stabilný trénerský tím, ktorý pozostáva z hlavného trénera, kondičného trénera 
a trénerov jednotlivých mládežníckych kategórii. Ako jediné družstvo na Slovensku má 



Koncepcia rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020 – 2025 

24 / 71 
 

šalianske RCH dostatok dievčat v dorasteneckých kategóriách. To znamená, že žiadne z dievčat 
nemusí hrávať aj za mladší a starší dorast, čo väčšinou vedie len k neskorším zdravotným 
problémom. Do mládežníckych tímov v Šali dobrovoľne dochádzajú talentované dievčatá aj  
z okolitých miest (Šurany, Štúrovo, Nitra, dokonca aj z Bratislavy, aj keď tam majú svoje RCH). 
V predchádzajúcej nedokončenej sezóne boli takmer všetky mládežnícke družstvá na prvých 
miestach v tabuľke. V širších nomináciách mládežníckych reprezentačných výberov (kadetky  
+ juniorky) má šalianske RCH momentálne až 13 dievčat, čo je najviac zo všetkých slovenských 
klubov.  
 
Prácu s mládežou zabezpečujú kluby aktívne v meste Šaľa v rámci svojich prípraviek, niektoré 
organizujú aj športové tábory. Údaje o činnosti klubov v oblasti práce s deťmi obsahuje 
nasledovná tabuľka: 
 
Tabuľka 4 Športové kluby - práca s mládežou a prípravky 

Názov klubu Práca s mládežou, prípravky 

Futbalový klub 
(FK) Slovan 
Duslo Šaľa 

Klub sa už roky zaoberá mládežou. Má kvalifikovaných trénerov, ktorí 
trénujú 4 x týždenne a jeden majstrovský zápas. V zimnom a letnom 
období chodia na sústredenia a turnaje do rôznych miest doma  
a v zahraničí. Majú ročníky od U-7,8 - predprípravky, U-9,10 - mladšie 
prípravky, U-11 - staršie prípravky, U-12,13 - mladší žiaci 3. liga, U-14,15 - 
starší žiaci 3. liga, U-16,17 - mladší dorast 3. liga, U-18,19 - starší dorast  
3. liga. Samozrejme aj u mládeže sú sledovaní najlepší, ktorí potom 
odchádzajú do iných ligových klubov. V prípravkách je cca 80 detí.  

Futbalový klub 
(FK) Veča 

V roku 2018 klub založil mládežnícke mužstvo FK VEČA U15, ktoré hrá už 
druhý rok IV-ligu. Celkovo má zaregistrovaných približne 40 detí v klube. 
Ambíciou je vytvoriť ďalšie mužstvo U9 alebo U11, poprípade obe. Týmto 
deťom sa venujú traja tréneri. 

Hádzanársky 
klub (HK) 
Slovan Duslo 
Šaľa 

Klub má 9 mládežníckych družstiev, 3 prípravky, 2 mladšie žiačky, 2 staršie 
žiačky, 1 mladšie a 1 staršie dorastenky. V týchto družstvách je spolu asi 
170 detí. 

Hádzanársky 
Klub mužov 
(HKM) Slovan 
Šaľa  

Klub má nasledovné mládežnícke družstvá: starší dorast, mladší dorast, 
starší žiaci, mladší žiaci, prípravky. V prípravkách má klub momentálne cca 
60 detí. 

Hokejový klub 
HK Mládež Šaľa 

Klub pracuje len s mládežou, celkový počet je kolísavý, v zimnom období až 
do 50, mimo sezóny Zimného štadiónu v Šali približne do 30 členov. 

TJ Slavia SOUP 
Šaľa Klub pracuje hlavne s deťmi a mládežou, spolu je to 20 osôb. 

Jazdecký klub 
Rusty 

Vo voltížnej skupine má klub tri deti do 10 rokov, možno ich nazvať 
prípravkou, jednu juniorku a dvoch cvičencov v kategórii senior. 

TJ Slovan Duslo 
Šaľa 

Atletický 
oddiel 

Činnosť oddielu je zameraná len na prácu s deťmi  
a mládežou – cca 90 detí. 

Oddiel karate Oddiel sa hlavne venuje deťom a mládeži - cca 70 detí 
Šachový 
oddiel 

Šachový oddiel a jeho členovia vedú šachovú prípravku – 
cca 20 detí.  
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Názov klubu Práca s mládežou, prípravky 

Kolkársky 
oddiel 

V spolupráci s CVČ oddiel organizuje hlavne počas letných 
prázdnin kolkárske stretnutia pre deti, ktoré sa tešia 
veľkému ohlasu – cca 4 deti. 

Klub bojového 
umenia 
taekwon-do 
I.T.F. Šaľa 

Mládež je v klube hlavná cieľová skupina. V súčasnej dobe má približne  
30 detí vo veku od 6 do 13 rokov a 12 vo veku od 14 do 17 rokov. 

Športovo 
strelecký klub 
Šaľa 

Pri ZŠ Hollého má klub založené Školské športové stredisko zamerané  
na športovú streľbu, ktoré navštevuje 14 detí a strieľajú len zo vzduchových 
zbrani. Tí starší už strieľajú aj z malokalibrových zbraní.  

Miestny 
kynologický 
klub Šaľa 

Kynologický klub má členov rôznej vekovej kategórie (deti a mládež  
(cca 15 členov), dorast, dospelí). Zúčastňujú sa výcviku aj pretekov 
v daných vekových kategóriách a podľa vycvičenosti svojich psov sa 
zúčastňujú aj skúšok a pretekov. 

Klub priateľov 
petangu 
Svätopluk 

Klub nemá samostatnú prípravku, pretože záujem detí je nedostatočný, 
ale prácu s deťmi ponúka.  

LUIGINO.SK Klub s mládežou pracuje, majú 3-5 tréningov počas týždňa, v súčasnosti má 
klub 26 detí. 

Športový klub 
Hurrican 

Klub pracuje s deťmi a mládežou, majú asi 10 skupín od tých najmenších 
do 6 rokov až po najstaršie deti vo veku od 12 do 16 rokov, klub im vytvára 
tréningy, jedálničky, harmonogramy a iné. 

Tanečný klub 
Jumping Klub pracuje s mládežou a v prípravkách, majú 52 detí. 

Telovýchovná 
jednota Tatran 
Šaľa 

V rokoch 2018-2019 tréneri z klubu viedli krúžky stolného tenisu na ZŠ  
Ľ. Štúra a ZŠ J. Murgaša, v krúžkoch bolo v priemere 10-15 detí.  

Tenisový klub 
Šaľa 

Klub pracuje s deťmi a mládežou, majú prípravku, sú tam začiatočníci, 
juniorské kategórie chlapci, dievčatá. V prípravke každý rok je cca 20 detí. 

Slovenský 
rybársky zväz, 
MsO Šaľa 

Na jeseň 2020 mala organizácia už dohodnutú spoluprácu s CVČ v Šali, že  
v centre založia rybársky krúžok, plány prekazila momentálna pandemická 
situácia, aktivita je presunutá na jar 2021. Mestská organizácia v Šali 
pravidelne organizuje Detské rybárske preteky, ktoré sú určené pre deti  
a mládež. 

 
Športové tábory mnohé kluby neorganizujú. Skôr posielajú svojich členov na sústredenia 
alebo tábory organizované celoslovenskými zastrešujúcimi zväzmi. V meste organizuje 
športové tábory Tenisový klub Šaľa, sú to 2 denné tábory v letných mesiacoch. Tanečný klub 
Jumping taktiež organizuje športové tábory. Sú to denné letné kempy v Kultúrnom dome vo 
Veči v letných mesiacoch, letný tanečný kemp pre členov TK Jumping. LUIGINO.SK organizuje 
detský denný 5 dňový inline kemp a organizuje inline pretek - Majstrovstvá Slovenska na 
cestnom ovále v Trnave, keďže v Šali nie sú pre korčuliarov vhodné priestory. Hokejový klub 
HK Mládež Šaľa každý rok ponúka letný camp, ale zo strany detí nie je dostatočný záujem. 
Futbalový klub (FK) Slovan Duslo Šaľa športové tábory robí v letných mesiacoch samostatne, 
ako aj v spolupráci s Adamovou Akadémiou. 
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2.5 Aktivity pre seniorov a pre znevýhodnené skupiny obyvateľov 
 
Mesto Šaľa poskytuje aj podporu pohybových aktivít pre subjekty, ktoré pracujú s cieľovou 
skupinou seniorov či znevýhodnených skupín obyvateľov (najmä zdravotne postihnutých 
občanov), ak o takúto podporu požiadali najmä v zmysle VZN o poskytovaní dotácií. Uvedené 
podujatia organizuje mesto najmä v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska a Úniou 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO Šaľa. Ide najmä o kolkárske podujatia či nordic 
walking. Okrem toho sa konajú v rámci jednotlivých denných centier jednorazové športové 
aktivity – stolný tenis, bowling, tanečné aktivity, cvičenie s hudbou atď. 
Čo sa týka aktivít klubov pre znevýhodnené skupiny obyvateľov, kluby sa tomu nebránia. 
Väčšina z nich však nemá konkrétny program na podporu tejto cieľovej skupiny obyvateľov, 
ale viaceré z nich majú aj handicapovaných členov. 
Hádzanársky Klub mužov (HKM) Slovan Šaľa robil zbierku pre ľudí so zdravotným 
handicapom. TJ Slavia SOUP Šaľa je otvorený pracovať aj v oblasti hipoterapie, nakoľko majú 
na to vycvičené kone. Kolkársky oddiel nevidiacich pre Úniu nevidiacich, ako aj ZO Únie 
nevidiacich a slabozrakých v meste Šaľa organizuje športové popoludnia v kolkárni, ktoré sa 
tešia veľkej obľube. Behu nočnou Šaľou, organizovaného O.Z. RADA ŠPORT, sa zúčastnil aj 
handbiker, ktorý trasu absolvoval na športovom vozíku. Telovýchovná jednota Tatran Šaľa sa 
venuje aj členom ZŤP v tréningovom procese. Hokejový klub HK Mládež Šaľa ponúka 
športovanie za finančne prístupných podmienok, vrátane zapožičania kompletného 
hokejového výstroja. 
 
Údaje o činnosti klubov v meste Šaľa v oblasti aktivít pre seniorov a znevýhodnené skupiny 
obyvateľov obsahuje nasledovná tabuľka: 
 
Tabuľka 5 Športové kluby - aktivity pre seniorov 

Názov klubu Aktivity pre seniorov 
Futbalový klub (FK) Slovan 
Duslo Šaľa Futbalové zápasy starých pánov, rodičov s deťmi a iné. 

Futbalový klub (FK) Veča 
Starí páni sa stretávajú pravidelne na tréningoch 2 x do týždňa 
a hrajú priateľské zápasy v rámci podujatí, ktoré sú 
organizované klubom. 

Hádzanársky klub (HK) 
Slovan Duslo Šaľa Pre seniorky sa organizuje aj turnaj Starých dám. 

Hádzanársky Klub mužov 
(HKM) Slovan Šaľa  Pre seniorov sa organizuje aj turnaj Starých gárd. 

Hokejový klub HK Mládež 
Šaľa 

Seniorskému športu sa klub nevenuje s výnimkou občasných 
zápasov s účasťou rodičov hráčov klubu. 

TJ Slovan Duslo Šaľa 
Kolkársky oddiel 

Oddiel nezabúda ani na seniorov, pre ktorých organizuje 
kolkárske podujatia. Jedná sa hlavne o Jednotu dôchodcov 
Slovenska a Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 
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Názov klubu Aktivity pre seniorov 

Klub bojového umenia 
taekwon-do I.T.F. Šaľa 

Trénovanie taekwonda nie je vekovo ohraničené. Bežne  
v klube trénujú ľudia nad 40, 50, dokonca aj 60 rokov.  
V taekwonde sú aj vrcholové súťaže pre veteránske skupiny 
(40-49 rokov, 50 rokov a viac). V klube majú 12 aktívnych 
športovcov v tejto skupine, jeden dokonca na reprezentačnej 
úrovni, ku ktorému sa čoskoro pridajú ďalší 4. 

Športovo strelecký klub Šaľa 

Seniori v klube sú v riadnom tréningovom procese 
a zúčastňujú sa Majstrovstiev Slovenska seniorov a chodia aj 
na medzinárodné Majstrovstvá seniorov do Českej republiky. 
Klub v rámci všetkých súťaží má aj kategóriu seniori. 

Miestny kynologický klub 
Šaľa 

Pretekov a skúšok sa zúčastňujú aj seniori vo veku viac ako 50, 
resp. 60 rokov. 

Klub priateľov petangu 
Svätopluk 

Klub neorganizuje žiadne špecializované seniorské podujatia, 
nakoľko petang je šport, v ktorom vek nie je dôležitý.  

Mariášový klub Šaľa - Veča –
Nové Zámky 60% základne sú seniori. 

Nordic Walking Team Šaľa V tíme sú aj seniori a najstaršia členka má 74 rokov. 
O.Z. RADA ŠPORT V rámci oboch behov sa aktívne zúčastňujú aj seniori. 

Tanečný klub Jumping Organizujú aj pre nich Salsation – tanečné cvičenie a Hip hop 
pre dospelých. 

Telovýchovná jednota 
Tatran Šaľa 

V klube majú aktívnych dôchodcov, ktorí hrávajú majstrovské 
zápasy v 5.lige, sú účastníkmi majstrovstiev Európy a sveta 
veteránov. 

Tenisový klub Šaľa Klub organizuje seniorské tenisové turnaje. 

Slovenský rybársky zväz, 
MsO Šaľa 

V kategórii seniori majú majstra sveta. Čo sa týka "bežných" 
seniorov, dôchodcovia majú zľavy pri kúpe povoleniek  
na rybárčenie a osoby nad 70 rokov majú ešte zľavy navyše. 

 
 

2.6 Nosné športové podujatia  
 
Podujatia spoluorganizované alebo spolufinancované mestom Šaľa 
 
História hromadných neprofesionálnych športových podujatí určených pre širokú verejnosť je 
bohatá. V novodobej histórii mesta je možné čítať v kronike mesta v roku 1996 o zapojení sa 
do 5. ročníka vyzývacieho dňa športu pod názvom „Challenge Day“. Išlo o priateľské podujatie 
miest v športe a pohybových aktivitách pre všetkých. Mestá súťažili medzi sebou, aby 
podporili motiváciu čo najväčšieho množstva ľudí k dosiahnutiu spoločného cieľa: byť každý 
deň fyzicky aktívnym aspoň 15 minút! Hodnotil sa počet zapojených občanov k počtu občanov 
trvalo prihlásených k pobytu v príslušnom meste. Myšlienka Challenge Day vznikla v roku 1983 
v kanadskom meste Saskaltone. 
V meste Šaľa za posledné roky rastie záujem o verejné športové podujatia dostupné pre 
každého, o čom svedčí narastajúci počet zapojených účastníkov. Medzi súčasné nosné 
pravidelné podujatia v meste patria: 
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Beh nočnou Šaľou – je to pravidelné športové podujatie, ktoré je organizované Rada Šport 
o. z. Každý rok sa ho zúčastňuje niekoľko stoviek bežcov. Táto úspešná akcia s niekoľkoročnou 
tradíciou zviditeľňuje mesto Šaľa nielen v regióne, ale aj v rámci celého Slovenska. Občianske 
združenie dostáva dotáciu od mesta Šaľa a NSK na podujatie. 
 
Vianočný beh Šaľou – úspešné a obľúbené pravidelné športové podujatie, ktoré pravidelne 
navštevuje množstvo bežcov a je známe pre svoju dobrú atmosféru. Organizuje ho Rada Šport 
o. z. 
 
Chôdza s trekingovými palicami – každoročné podujatie, ktoré organizuje Jednota dôchodcov 
Slovenska. Je to podujatie nielen pre jej členov, ale aj iných členov z denných centier seniorov 
zo Šale. Mesto Šaľa sa podieľa na podujatí hlavne finančne, zabezpečuje diplomy, štítky 
a poháre a spravidla je slávnostne otvorené vedením mesta. 
 
Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, kolektívov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta 
a okresu Šaľa – pravidelné podujatie, na ktorom sú oceňovaní športovci a ľudia v oblasti 
športu za ich výsledky. Mesto Šaľa sa podieľa na organizácii a spolufinancovaní. 
 
Slovenský pohár Moravsko-slovenská tour – Inline preteky – podujatie, ktoré organizuje OZ 
LUIGINO.SK pod záštitou primátora mesta Šaľa. Každý rok je podujatie podporené cez dotáciu 
od mesta. Hoci tento rok boli dotácie zrušené, mesto finančne podporilo súťaž vo forme 
zabezpečenia pohárov. 
 
Majstrovstvá okresu v atletike mladšieho žiactva a najmladšieho žiactva – každoročné 
podujatie, organizuje ho TJ Slovan Duslo Šaľa – Atletický oddiel v posledných rokoch 
s podporou dotácie od mesta Šaľa. 
 
Do práce na bicykli - je to národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj 
nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, 
aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať 
zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí 
dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu 
alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. Naša samospráva sa do podujatia 
zapája každý rok a desiatky tímov a jednotlivcov podporujú túto iniciatívu tým, že počas 
kampane v našom meste chodia do práce na bicykli. Celoslovenským unikátom je MŠ 8. mája 
Šaľa, pretože má vždy najviac registrovaných účastníkov, nakoľko deti chodia „do práce“,  
čo v ich prípade znamená „do škôlky“ na bicykli, kolobežke alebo odrážadle. Mesto každý rok 
(okrem tohto kvôli korone) na slávnostnom vyhodnotení výsledkov každému účastníkovi 
odovzdá darček a diplom. (Tento rok tiež bude darček aj diplom, ale nebude slávnostné 
vyhlásenie).  
 
Zaplávajme spolu čo najďalej – v roku 2018 to už bol 10. ročník, zároveň aj posledný, keďže 
v roku 2019 bola krytá plaváreň uzatvorená z dôvodu havarijného stavu strechy bazéna. Počas 
celého dňa deti základných škôl a študenti stredných škôl a aj verejnosť mali zdarma vstup  
do bazéna, kde sa každému plavcovi odmerala dĺžka, koľko m, resp. km zaplával. Mesto Šaľa 
zabezpečovalo kyvadlovú dopravu, tlač plagátov a diplomov a ďakovných listov pre každého 
účastníka a iné. 



Koncepcia rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020 – 2025 

29 / 71 
 

 
Športový deň detí - Medzinárodný deň detí mesto spestruje pohybovými aktivitami. Toto 
podujatie je založené na rôznych súťažiach, kolektívnych hrách a množstve zábavy. Športový 
deň detí je pre všetky deti z mesta a z okolia, ktoré na akciu prídu, je organizovaný mestom 
a niekoľko rokov bol spolufinancovaný aj z prostriedkov dotácie NSK.  
 
Medzinárodný futbalový turnaj „O pohár náčelníka Mestskej polície Šaľa – v meste Šaľa sa 
každoročne organizuje medzinárodný futbalový turnaj, ktorý nadväzuje na tradíciu 
futbalového turnaja o pohár náčelníka Mestskej polície v Šali. V roku 2019 sa konal už 
23. ročník tohto významného športového podujatia, na ktorom sa zúčastňujú aj amatérske 
tímy prevažne príslušníkov polície, resp. pracovníkov samosprávy z družobných miest 
z Maďarska, Českej republiky, Poľska ale aj Srbska. Podujatie finančne podporoval aj Nitriansky 
samosprávny kraj (NSK). 
 
ROK 2016 
Spoločne veselo ku zdraviu a pohode – dňa 1. 12. 2016 - športové popoludnie pre členov 
Jednoty dôchodcov Slovenska, mesto sa na podujatí podieľalo finančne kúpou materiálneho 
zabezpečenia. Seniori súťažili v nasledovných disciplínach: beh s loptičkou na rakete, šípky, 
kolky, hod loptou na basketbalový kôš, kop na bránku, stolný tenis, hod loptou na cieľ a hod 
na pyramídu. 
 
ROK 2017 
Majstrovstvá Slovenskej republiky v cestnom behu na 10 km – uskutočnil sa 16. 9. 2017, hlavný 
organizátor bola Rada Šport o. z., spoluorganizátorom bolo mesto Šaľa. 
 
Majstrovstvá Slovenskej republiky v streľbe zo vzduchových zbraní – podujatie sa uskutočnilo 
v Mestskej športovej hale v Šali v dňoch 24. – 26. 2. 2017. Mesto bolo spoluorganizátorom 
majstrovstiev a finančne podujatie podporilo. Súčasťou akcie bolo slávnostné prijatie 
účastníkov v obradnej sieni MsÚ Šaľa. 
 
Prijatie športovcov - v júni 2017 boli v sobášnej sieni prijatí 4 športovci a ocenení za vynikajúcu 
reprezentáciu mesta Šaľa a výborné výsledky na medzinárodnej úrovni. Boli to: Nikola 
Mazuchová – kolky, Patrícia Machálková – kolky, Filip Bleho – TJ Slovan Duslo Šaľa – Karate 
oddiel a Ľudovít Kocsis – TJ Slovan Duslo Šaľa – Karate oddiel. 
 
Majstrovstvá Slovenskej republiky v karate a kobudo detí, mládeže a dospelých - podujatie sa 
uskutočnilo v Mestskej športovej hale v Šali dňa 11. 11. 2017. Mesto bolo spoluorganizátorom 
majstrovstiev a finančne podujatie podporilo. 
 
ROK 2018 
Konferencia Obnova hokejovej infraštruktúry - sa konala dňa 6. 6. 2018 v Dome kultúry v Šali. 
Jej organizátormi boli Slovenský zväz ľadového hokeja, Hokejový klub HK Mládež Šaľa a mesto 
Šaľa. Podľa slov vtedajšieho prezidenta zväzu Martina Kohúta konferencia sa v Šali konala 
zámerne, pretože Slovenský zväz ľadového hokeja má za cieľ obnovu šalianskeho hokeja na 
kvalitnej úrovni. Vychádzajúc z Koncepcie obnovy zimných štadiónov, zväz má v pláne 
vybudovať infraštruktúru pre podporu športu a podchytiť ho už u tých najmenších. 
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Európsky pohár V4 Strongman Šaľa 2018 - súťaženie silných mužov v pároch (medzinárodná 
účasť) sa uskutočnilo dňa 15. 7. 2018 na amfiteátri, na ktorom „silní muži“ museli zvládnuť 
niekoľko disciplín. Mesto Šaľa finančne podporilo podujatie kúpou pohárov a bolo slávnostne 
otvorené vedením mesta. Táto „silová“ súťaž bola organizovaná štyrikrát (aj v rokoch 2015, 
2016, 2017, v týchto rokoch ako Strongman a Strongwoman, teda individuálne súťaženie). 
Toto podujatie bolo organizované Máriom Fuskom, patrí k veľkým fanúšikom tohto silového 
športu, ktorí nie sú združení v žiadnom klube. 
 
62. ročník medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2018 – dňa 16. 9. 2018, čo 
bol posledný deň pretekov (uskutočnili sa v dňoch 12. – 16. 9. 2018), bolo mesto Šaľa súčasťou 
tejto prestížnej cyklistickej akcie. Záverečná etapa štartovala v Nitre a končila v Galante 
a zároveň prechádzala aj cez Šaľu. Cyklisti prešli po pešej zóne dvakrát maximálnou rýchlosťou, 
pretože sa tu merali 2 rýchlostné prémie. Toto najvýznamnejšie cyklistické podujatie na 
Slovensku je už niekoľko rokov prepojené s pretekmi určené pre amatérsku verejnosť – 
Energia na kolesách. V roku 2018 jej štart bol v Šali a cieľ v Galante. Podujatia sa zúčastnilo 
251 cyklistov. Rýchlostné prémie boli v určitom časovom rozmedzí a čas medzi nimi bol 
spestrený programom, ktorý taktiež zabezpečilo, organizovalo a financovalo mesto Šaľa. 
 
Kolkový turnaj pre Jednotu dôchodcov Slovenska o putovný pohár primátora mesta Šaľa sa 
konal dňa 13. 12. 2018. Mesto zabezpečilo diplomy, gravírovanie a pohár. 
 
ROK 2019 
Zápasy v thajskom boxe, K1, MMA a boxe sa konali dňa 23. 11. 2019 v Mestskej športovej hale 
v Šali. Išlo o tretie pokračovanie úspešného podujatia s názvom Slovklima Olymp Gym Fight 
Night III, ktoré bolo organizované pod záštitou Olymp Gym Šaľa a v spolupráci s mestom Šaľa. 
Primátor mesta v príhovore privítal aj niekoľkonásobného majstra sveta v thajskom boxe 
Vladimíra Moravčíka a slovenskú kickboxerku a majsterku sveta v kickboxe Moniku 
Choclíkovú. Mesto sa na podujatí podieľalo finančne. 
 
Kolkový turnaj pre Jednotu dôchodcov Slovenska o putovný pohár primátora mesta Šaľa sa 
konal dňa 13. 12. 2019. Mesto zabezpečilo diplomy, gravírovanie a poháre. 
 
ROK 2020 
Kolkársky turnaj, ktorý organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO Šaľa pre 
svojich členov, sa konal dňa 9. 7. 2020 v Mestskej kolkárni v Šali. Mesto sa podieľalo finančne 
zabezpečením pohárov a diplomov. 
 
Šachový turnaj pre Jednotu dôchodcov Slovenska o putovný pohár primátora mesta Šaľa sa 
konal dňa 19. 8. 2020. Mesto zabezpečilo diplomy, gravírovanie a poháre. 
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Podujatia organizované klubmi v meste Šaľa 
 
Tabuľka 6 Podujatia organizované klubmi v meste Šaľa 

Názov 
klubu Nosné športové podujatia, ktoré klub organizuje v meste Šaľa 

Futbalový 
klub (FK) 
Slovan 
Duslo Šaľa 

Športové podujatia sa v meste robia celoročne - prípravné zápasy a turnaje od 
januára do marca, majstrovské zápasy od marca do júna, prípravné zápasy  
a turnaje od júla do augusta, majstrovské zápasy od augusta do novembra, 
prípravné zápasy a turnaje do decembra (vzťahuje sa to na seniorov a mládež). 

Futbalový 
klub (FK) 
Veča 

Medzi nosné športové podujatie patrí Memoriál Jozefa Kubíka a Dušana 
Takáča (už 5 ročníkov), futbalový turnaj často aj s medzinárodnou účasťou 
(Polgárdi-Maďarsko, Dubňany-Česká republika). Ďalším podujatím je súťaž  
vo varení gulášu, ktorú organizuje futbalový klub (už 8 ročníkov), je to 
celodenná akcia, ktorej súčasťou je vždy aj futbalový zápas „starých pánov“ 
proti pozvanému mužstvu (Starí páni Šale, Dubňany, Polgárdi, Horná Kráľová). 
Ďalšími podujatiami je každoročný hodový zápas proti mužstvu Hornej 
Kráľovej, ďalej Medzinárodný deň detí, kedy sú pripravené hry pre deti počas 
celého dňa a svoje zápasy zvyknú na tomto podujatí odohrať aj najmenšie 
zaregistrované deti v klube proti mužstvu Močenok. 

Hádzanársk
y klub (HK) 
Slovan 
Duslo Šaľa 

V rámci mesta organizuje medzinárodné turnaje žien (august) a mladších 
dorasteniek (január). 

Hádzanársk
y Klub 
mužov 
(HKM) 
Slovan Šaľa  

Extraliga mužov, 1. liga dorastencov – celoslovenská súťaž. Gera Cup sa 
organizuje každý rok v mesiaci január, Primasteel cup je každý rok v auguste. 

Hokejový 
klub HK 
Mládež 
Šaľa  

1 x počas zimnej sezóny akcia Deti na hokej (naposledy 28.12.2019), 1 x vlastný 
turnaj v minihokeji pre hokejové prípravky (Winter classic o pohár HK Mládež 
Šaľa – 1. ročník 25.1.2020), príležitostne počas víkendov verejná škola 
korčuľovania počas hodín korčuľovania pre verejnosť (bezplatne pre 
návštevníkov klziska). 

TJ Slavia 
SOUP Šaľa Majstrovstvá Západoslovenskej oblasti a Slovenský voltížny pohár  

TJ Slovan Duslo Šaľa 

 

Atletick
ý oddiel 

V rámci mesta Šaľa oddiel každoročne organizuje Atletickú olympiádu žiakov 
ZŠ okresu Šaľa (tento rok už 19. ročník). Termín je september.  

Oddiel 
karate 

V prípade poverenia zo strany Slovenského zväzu karate a kobudo je oddiel 
pripravený na organizáciu Majstrovstiev Slovenska, prípadne Pohára 
Slovenskej federácie karate a kobudo (november). Oddiel už v minulosti 
organizoval v Šali takéto podujatie. 

Kolkárs
ky 
oddiel 
nevidiac
ich  

Oddiel organizuje akciu celoslovenského významu, a to Kolkársky turnaj 
zrakovo postihnutých športovcov (v októbri) a akciu medzinárodného 
významu - Vianočný turnaj v kolkoch za účasti družstiev Maďarska, Českej 
republiky a Slovenska (december).  
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Názov 
klubu Nosné športové podujatia, ktoré klub organizuje v meste Šaľa 

Klub 
bojového 
umenia 
taekwon-
do I.T.F. 
Šaľa 

V minulosti klub organizoval raz ročne súťaž v Šali, ale dlhšie obdobie to už 
nerobí. Plánuje obnoviť súťaže priamo v Šali v súčinnosti so Slovenskou 
Taekwon-Do Alianciou. Priamo v meste sa členovia klubu zúčastňujú rôznych 
akcií, kde vystupujú ako súčasť programu svojim exhibičným programom (beh 
„Míľa pre mamu“, Šalianske slávnosti, Večianske slávnosti, Zamestnanecký deň 
Dusla...). Tieto udalosti prebiehajú zvyčajne v letných mesiacoch (máj – 
september). 

Športovo 
strelecký 
klub Šaľa 

Športovo strelecký klub každoročne organizuje: Extraligu zo vzduchových 
zbraní, Slovenskú ligu z guľových a vzduchových zbraní, Majstrovstvá 
Nitrianskeho kraja dospelých aj mládeže a taktiež z guľových a vzduchových 
zbraní, Memoriál P. Krommera a Veľká cena oslobodenia mesta Šaľa. 

Miestny 
kynologický 
klub Šaľa 

Pretek podľa BHSK so zadaním skúšky a pretek podľa SVV1 bez stôp - 
25.4.2020. Kvalifikačné preteky (západ) na MSR BVK –– 30.5.2020. Skúšky 
podľa BVK – 26.9.2020. 

Klub 
priateľov 
petangu 
Svätopluk 

Klub ročne organizuje minimálne 4 turnaje v stredisku Kaskády Únovce  
a Šaliansku petangovú ligu v areáli pohostinstva Bilica. Klub organizuje 
nasledovné turnaje v stredisku Kaskády: Svätoplukove dvojky, MILUjeme 
petang 3x3, MILUjeme petang 2x2, o 3 Svätoplukove prúty 

LUIGINO.SK Športové podujatie v meste Šaľa je pretek: “SALAINLINE“, je súčasťou 
Moravsko-slovenskej Tour. 

Mariášový 
klub Šaľa - 
Veča - Nové 
Zámky 

Turnaj o Pohár primátora mesta Šaľa. Organizuje sa spravidla v októbri. 

O.Z. RADA 
ŠPORT Pravidelne organizuje Beh nočnou Šaľou a Vianočný beh Šaľou. 

Tanečný 
klub 
Jumping 

Klub organizuje v meste majstrovstvá Slovenska. 

Telovýchov
ná jednota 
Tatran Šaľa 

Od svojho založenia klub bol účastníkom v súťažiach v stolnom tenise v II. lige. 
V súťažnom ročníku 2019-2020 klub účinkuje v 5. lige mužov. Zvykne 
organizovať rôzne turnaje pre deti i dospelých. Organizovali aj Majstrovstvá 
žiakov ZŠ v Šali – súťaž družstiev, súťaž veteránov na konci roka atď. 

Tenisový 
klub 

Klub pravidelne organizuje Memoriál Vinca Földváriho v máji, štvorhra muži, 
turnaj štvorhra muži, ženy, deti 

Slovenský 
rybársky 
zväz, MsO 
Šaľa 

Mestská organizácia v Šali pravidelne organizuje Detské rybárske preteky, 
ktoré sú určené pre deti a mládež. 

Klub 
vodných 
športov 
Barakuda 

V spolupráci so Zväzom plutvového plávania Slovenska klub pravidelne 
organizoval v Šali Ligu mládeže a Slovenský pohár (v čase prevádzky plavárne). 
Klub sa výlučne venuje deťom a mládeži. Členovia klubu dosahujú tie najvyššie 
priečky na slovenských, európskych a svetových súťažiach, dokonca majú aj 
svetových rekordéroch. 
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2.7 Činnosti Mládežníckeho parlamentu mesta Šaľa v oblasti športu (MP) 
 
Mládežnícky parlament mesta Šaľa(ďalej len „MP“) je skupinka mladých ľudí, ktorí sa pokúšajú 
dosiahnuť niečo neobyčajné, čo dokáže ozvláštniť život v našom meste, a preto sa snaží 
organizovať rôzne akcie pre skupiny obyvateľov. MP bol vytvorený mládežou a je určený pre 
mládež (od 0 do 30 rokov). Jeho cieľom je organizovať akcie v meste a oživenie kultúrneho 
a spoločenského života najmä mládeže v Šali. Zameriava sa predovšetkým na hudobné 
a športové aktivity, aby sa mládežníci v Šali mohli nielen zabávať, ale aj športovať 
a vychutnávať si „najbezstarostnejšie“ roky svojho života. MP, ako zoskupenie mládeže, 
funguje v Šali relatívne krátko od roku 2018. Za tento čas si utvoril jedinečné miesto 
v komunite aj v komunikácii so samosprávou. Snaží sa prepájať jednotlivé vekové skupiny ľudí 
práve aj správnou kombináciou zvolených aktivít. Svoje aktivity financuje z viacerých zdrojov 
(mesto Šaľa, O.Z. Šaľania a ďalšie organizácie, obchody, firmy podnikateľské subjekty a ľudia 
samotní). Medzi nosné realizované podujatia s pozitívnou odozvou, ktoré plánuje MP po 
úspešnej realizácii opakovať v oblasti podpory pohybu mládeže, patria: 
• Nočné korčuľovanie - klzisko v Šali sa teší čoraz väčšej popularite. Každým rokom sa 

zvyšuje počet návštevníkov klziska, ale aj kvalita celého podujatia. V roku 2020 sa 
zúčastnilo cez 550 ľudí. 

• Medzinárodný deň detí, rodinný deň, preteky škôlok, odrážadiel a bicyklov - avšak na 
deti netreba zabúdať ani počas roka, preto sa MP aktívne každoročne snaží vytvárať 
pohybové, zábavné, hudobné a socializačno-výchovno-vzdelávacie aktivity. 

• Cyklotour, Bercajgel, Euromobilita - počas prázdninového obdobia a kedy mnohí sledujú 
každoročne očakávané Tour de France, MP v Šali zorganizoval cyklo pretek. Túto tradíciu 
sa snaží udržovať a dopĺňať o ďalšie možnosti športového vyžitia na bicykli. Podporil aj 
týždeň Euromobility prostredníctvom spanilej jazdy v sprievode policajného a historického 
vozidla. 

• Run of Titans a EndLESs Fest - Run of Titans bolo organizované OZ Šaľania v spolupráci 
s Mládežníckym parlamentom mesta Šaľa. Popri tomto podujatí sa súbežne koná EndLESs 
Festival - Ukončenie leta organizované MsKS. Jednalo sa o prekážkovú dráhu vytvorenú 
v lesoparku v kombinácii s aktívnou zábavou prostredníctvom zavolaných dobrovoľných 
hasičov. Celé podujatie prišlo podporiť okolo 1,5 tisíc účastníkov. 

• Ďalšie aktivity MP, skôr zábavného charakteru avšak spojené taktiež s pohybom, sú: Hľadaj 
postavičky, Pokladovky či Vodné vojny. 
 
 

2.8 Osobnosti a oceňovanie v oblasti športu 
 
Mesto Šaľa je a bolo bezpochyby štartovacím mestom pre mnohé významné osobnosti 
v oblasti športu či už aktívnej reprezentácie, alebo trénerskej či obdobnej činnosti. Každoročne 
sa koná vyhlásenie najúspešnejších športovcov, kolektívov, trénerov a zaslúžilých 
funkcionárov mesta a okresu Šaľa za ich dosiahnuté výsledky. 
Okrem toho získali cenu mesta v roku 1997 - Jana a Ladislav Majdlenovci za vynikajúce 
výsledky vo voltížnom jazdectve, v roku 1999 – Ján Hlavatý za vynikajúce úspechy v športe 
a prínos v rozvoji športu, v roku 2007 TJ Slávia SOUP Šaľa - za úspešnú reprezentáciu mesta 
Šaľa na Slovensku aj v zahraničí, propagáciu a zviditeľňovanie mesta v oblasti športových 
aktivít. V roku 2008 - Ladislav Belovič - za zviditeľnenie mesta Šaľa a Slovenskej republiky vo 
svete svojím úspešným pôsobením v oblasti športu, v roku 2010 - Víťazoslav Kostka - za 
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významné výsledky ako pedagogický pracovník na ZŠ v oblasti športu a Vojtech Jakubec - za 
vynikajúce výsledky v príprave talentovanej mládeže v atletike a vo futbale, v roku 2014 - 
Andrej Hollý, PhD. – za reprezentáciu mesta Šaľa a šírenie dobrého mena šalianskeho športu 
a Tanečný klub JUMPING – za významný prínos v oblasti reprezentácie nášho mesta nielen na 
Slovensku, ale aj v zahraničí, za prínos v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže a pri 
príležitosti 20. výročia založenia klubu, Darina Braunová – za úspešnú reprezentáciu mesta 
Šaľa na Slovensku aj v zahraničí, propagáciu a zviditeľňovanie mesta v oblasti športových 
aktivít, v roku 2015 - Mažoretky Kontess –za významný prínos v oblasti tanečnej výchovy detí 
a mládeže a za úspešnú reprezentáciu nášho mesta, Jozef Rehák –za aktívny a významný 
prínos pri rozvoji a udržiavaní kultúrneho a športového života v našom meste - v mestskej časti 
Veča, Ing. Erik Varga – za vynikajúce výsledky a úspešnú reprezentáciu nášho mesta  
a Slovenska v športovej streľbe, v roku 2017 - Ladislav Kovács in memoriam – za dlhoročnú 
významnú činnosť funkcionára a osobný prínos v novodobej histórii šalianskej a slovenskej 
ženskej hádzanej, JUDr. Ľudovít Marinčák - za dlhoročnú významnú činnosť funkcionára  
a celoživotný osobný prínos pre rozvoj športu v meste Šaľa, v roku 2018 - Doc. PhDr. 
Alexander Melicher, PhD. – za dlhodobú spoluprácu s Gymnáziom Juraja Fándlyho v Šali, 
celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky celoštátneho i medzinárodného významu 
dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese na úseku starostlivosti o deti, mládež a šport 
a za zviditeľňovanie mesta Šaľa, v roku 2019 - Ľudovít Kováč – za dlhoročnú aktívnu činnosť 
funkcionára, trénera, rozhodcu a osobný prínos pre rozvoj športovej streľby v našom meste  
a na Slovensku. 
Cenu primátora mesta Šaľa v oblasti športu získali v roku 2002 - ŠSK Šaľa, 2008 - MUDr. Roman 
Slyško, 2014 - František Liptai, 2018 - PhDr. Radoslava Aľakšová za dlhoročnú športovú  
a trénerskú činnosť, publikačnú činnosť a šírenie dobrého mena mesta Šaľa. 
 
 
2.9 Medzinárodná spolupráca mesta v oblasti športu 
 
Mesto Šaľa spolupracuje na medzinárodnej úrovni so svojimi družobnými mesta aj v oblasti 
športu. Tradícia medzinárodných zimných mládežníckych lyžiarskych táborov bola založená 
v roku 2004, kedy sa prvýkrát konal tábor na Donovaloch a zúčastňovalo sa ho vždy od 120  
do 140 detí v rámci spolupráce družobných miest mesta Šaľa v krajinách V4, teda Telč (CZ), 
Oroszlány (HU), Końskie (PL). Naposledy sa konal tábor v roku 2015. 
Okrem toho sa v meste Šaľa pravidelne už vyše 23 rokov organizuje medzinárodný futbalový 
turnaj o pohár náčelníka Mestskej polície Šaľa. V meste Oroszlány sa koncom mája koná 
futbalový turnaj ochranárov poriadku, v uplynulom roku to už bolo po 4. krát a koncom 
augusta organizujú tradičnú súťaž v tlačení banských vozňov, ktorej sa zúčastňujú rekreační 
športovci. Do oboch podujatí sa zapájajú aj družstvá z mesta Šaľa. Neformálne sa konajú 
kolkárke turnaje organizované klubmi dôchodcov z mesta Šaľa a Oroszlány. 
 
 
2.10 Materiálno-technické zabezpečenie športu v Šali 
 
Každý šport, či už na komunálnej alebo výkonnostnej úrovni, si vyžaduje primerané 
materiálno-technické zabezpečenie, ktoré zvyšuje atraktivitu samotného športu pre jeho 
užívateľov. Investičný dlh na materiálno – technickom zabezpečení športu na území SR je 
obrovský a nedokážeme v tejto oblasti plnohodnotne konkurovať okolitým štátom a svetu. 
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Mesto Šaľa vlastní a prevádzkuje, resp. prenajíma viaceré celoročne využívané zariadenia 
športovej infraštruktúry. Hlavným stánkom športu je mestská športová hala využívaná najmä 
pre hádzanú, ale aj iné halové športy. V susedstve športovej haly sa nachádza kolkáreň. 
Medzi ďalšie mestské zariadenia patria futbalový štadión Šaľa, futbalové ihrisko Veča, zimný 
štadión, v ktorého areáli sa nachádza aj minigolfové ihrisko. Zimný štadión žiaľ nemá 
zastrešenie, preto je možné ho využívať len sezónne. 
V areáloch základných škôl sa nachádzajú telocvične a viacúčelové ihriská s umelým povrchom 
či ihriská otvorené pre verejnosť podľa podmienok škôl. 
Výnimočným prvkom športovej infraštruktúry v meste je 50 m plavecký bazén pri Duslo a. s., 
ktorý prevádzkovalo združenie Aquasport, avšak od apríla 2019 je zatvorený z dôvodu nutnosti 
realizácie novej strešnej konštrukcie. V objekte je k dispozícii fitnes centrum, masážny salón, 
občerstvenie v dennom bufete. 
Mesto Šaľa získalo do majetku mesta areál bývalého kúpaliska, čím sa otvoril priestor pre 
rozvoj aj v tejto oblasti. Vybudovaním kúpaliska a jeho spojením s ostatnými športoviskami  
a následne dobudovaním ubytovacích kapacít by mohol vzniknúť viacúčelový športovo-
rekreačný areál, ktorý môže slúžiť aj rozvoju cestovného ruchu. 
V rámci súkromných športových zariadení sa v meste nachádza bowling, viaceré fitness centrá 
a posilňovne, športová strelnica. V areáli strednej odbornej školy sa nachádza jazdiareň, škola 
je známa svojimi úspechmi vo voltíži. 
Okrem uzatvorených športových objektov sú vytvorené možnosti pre rôzne pohybové aktivity 
aj v rámci verejných priestranstiev, okrem detských ihrísk pre najmenšie deti najmä 
exteriérové cvičebné a posilňovacie prvky – pri Bille, pri SD Veča, zároveň bol vybudovaný fit 
park pre seniorov.  
 
 
2.10.1 Infraštruktúrne podmienky športovania v areáloch MŠ 
Vo väčšine zariadení na športové aktivity slúži školský dvor s trávnatou plochou, kde sa 
nachádzajú rôzne hracie prvky, pieskoviská, preliezačky, hojdačky. Na MŠ J. Hollého je 
k dispozícii aj ihrisko s umelým povrchom a dopravné ihrisko. MŠ Bernolákova využíva 
vybavenie základnej školy – futbalové ihrisko, telocvičňu, sezónne ľadovú plochu. MŠ 8. mája 
disponuje okrem školského dvora aj futbalovým ihriskom s umelým trávnikom ohraničeným 
mantinelmi a umelo vytvoreným kopcom. MŠ pri ZŠ J. Murgaša má okrem vyššie uvedeného 
základného vybavenia k dispozícii detské ihrisko a aj ďalšie športoviská v priestoroch 
školského dvora ZŠ. Pre MŠ pri ZŠ P. Pázmánya sa v areáli nachádzajú nové certifikované hracie 
prvky na rozvíjanie pohybových zručností detí (šmýkačka, lezecká stena, hojdačky). 
MŠ väčšinou okrem svojich areálov využívajú zariadenia základných škôl na základe spolupráce 
– ich telocvične či multifunkčné ihriská a zároveň využívajú verejné detské ihriská, parky  
s preliezačkami a hojdačkami pre deti v blízkosti škôlok. 
 
 
2.10.2 Infraštruktúrne podmienky športovania v areáloch ZŠ 
Mesto Šaľa sa stará o areály škôl a budovanie, resp. obnovu ich športovísk. Posledné investície 
sú uvedené v tabuľke získaných mimorozpočtových zdrojov, kde okrem získaných 
prostriedkov všetky aktivity bolo nutné v nemalej miere aj spolufinancovať z vlastných zdrojov 
mesta. 
ZŠ P. Pázmánya v VJM disponuje posilňovňou, malou provizórnou telocvičňou, vonkajším 
záhradným šachom, novovybudovaným certifikovaným detským ihriskom a školským dvorom 
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s nevyhovujúcim umelým trávnikom. ZŠ J. Murgaša disponuje 2 telocvičňami s parketovou 
palubovkou, v rámci vonkajšieho školského areálu je umiestnené detské ihrisko (využíva sa 
pre potreby detí a žiakov MŠ, ŠKD a I. stupňa ZŠ), prírodné futbalové ihrisko, multifunkčné 
ihrisko s umelým povrchom, atletický ovál s bežeckou dráhou a ďalšou infraštruktúrou 
s tartanovým povrchom (rovinka na krátke behy a sektor na skok ďaleký – rozbežisko, 
doskočisko).  
ZŠ Ľ. Štúra má k dispozícii telocvičňu s parketami na pevnom podklade, multifunkčné ihrisko 
s obnoveným povrchom, doskočisko a dostatočný priestor trávnatej plochy. ZŠ J. C. Hronského 
má k dispozícii malú a veľkú telocvičňu s parketovou palubovkou v nevyhovujúcom stave, 
multifunkčné ihrisko, doskočisko, trávnaté futbalové ihrisko s bežeckým oválom (povrch 
škvara) a školský dvor. ZŠ J. Hollého má v areáli dve telocvične (väčšiu s umelým odpruženým 
povrchom a menšiu s parketami na pevnom podklade), posilňovňu, multifunkčné ihrisko 
s umelým povrchom a tartanovú bežeckú dráhu. ZŠ Bernolákova má vo svojom areáli vlastný 
dvor s betónovou hokejovou plochou s mantinelmi a trávnatou plochou, sezónne ľadovú 
plochu, futbalové ihrisko s bežeckým oválom (povrch škvara) a telocvičňu, dve antukové 
ihriská – hádzanárske (zanedbané) a tenisové. 
V rámci prieskumu realizovaného na základných školách sme zisťovali reálny podiel 
pohybových aktivít žiakov počas týždňa. Počet hodín telesnej a športovej výchovy za týždeň 
na I. stupni sú 2 hodiny, na II. stupni 2, resp. 3 hod. Niektoré základné školy totiž využívajú 
disponibilnú hodinu TaŠV v rámci Školského vzdelávacieho programu. 
Základné školy využívajú pravidelne okrem svojich areálov pre športové aktivity zimný štadión 
(klzisko) počas zimnej sezóny na korčuľovanie, počas fungovania plavárne pri Dusle využívali 
aj túto možnosť športovania. Pre svoje aktivity využívajú aj mestskú športovú halu/ 
hádzanársku halu, futbalový štadión, detské a športové ihriská v rámci mesta. 
 
 
2.10.3 Infraštruktúrne podmienky športovania v jednotlivých areáloch SŠ 
SOŠ je vybavená telocvičňou s rebrinami, hrazdou, kruhmi, lanom, 2 basketbalovými košmi, 
malými futbalovými bránkami a volejbalovou sieťou. Škola má k dispozícii aj posilňovňu pre 
silový a kondičný tréning. Gymnázium J. Fándlyho má k dispozícii telocvičňu (s rozmermi 
menšími ako volejbalové ihrisko), 2 posilňovne, multifunkčné ihrisko, asfaltové basketbalové 
ihrisko, 3 antukové kurty (neudržiavané). 
Spojená škola (SpŠ) disponuje veľkým športovým areálom, ktorý tvoria futbalové ihrisko 
s atletickým oválom a sektormi pre atletické disciplíny (udržiavané), športová hala 
s hádzanárskym ihriskom s možnosťou využitia na rôzne halové športy a gymnastiku  
so strechou v havarijnom stave a (zastaralou) palubovkou, posilňovňa, sauna, nefunkčná 
plaváreň s 25 metrovým 6 dráhovým bazénom so zvažujúcim sa dnom (strecha 
rekonštruovaná nevhodnou technológiou, technologické zariadenie plavárne dlhodobo mimo 
prevádzky). 
Žiaci SOŠ v rámci mesta využívajú klzisko v zimných mesiacoch, počas fungovania plavárne 
pri Dusle, a.s. využívali aj túto možnosť športovania a taktiež mestskú športovú halu. 
Gymnázium J. Fándlyho využíva okrem svojho areálu len mestskú športovú halu. Nakoľko SpŠ 
disponuje veľkým športovým areálom, nevyužíva na športovanie iné mestské zariadenia. 
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2.10.4 Mestské športoviská 
 
2.10.4.1 Zimný štadión, Váhová ul. 17, Šaľa - Umelá ľadová plocha 
 
Bol postavený v roku 1985 (začiatok výstavby sa datuje k roku 1979). Areál zimného štadióna 
pozostáva zo strojovne, sociálnej budovy, ľadovej plochy a ostatných plôch. V strojovni sa 
nachádza technológia chladenia, chladiaci kanál, garáže, dielne, kotolňa, hydrofórová stanica, 
sklad, šatňa a sociálne priestory, celková zastavaná plocha je 386 m2. Je to jednopodlažná 
budova a bola postavená na betónovom základe, obvodové murivo je z tehál a plochá strecha 
je pokrytá lepenkou typu IPA. Vykurovanie je zabezpečené vlastnou plynovou kotolňou. 
Chladenie ľadovej plochy je jednostupňové priame a pozostáva z hlavného chladiaceho 
okruhu a dvoch vedľajších okruhov, a to vodného okruhu a okruhu odolejovania. Sociálna 
budova so zastavanou plochou 223 m2 je prízemná na betónovom základe. Obvodové steny 
sú z drevotriesky a sedlová strecha je pokrytá plechom s gumoasfaltovým náterom. Kúrenie je 
zabezpečené vlastnou plynovou kotolňou. V budove sú umiestnené šatne pre verejnosť 
a hokejový klub, umyvárne so sociálnym zariadením, bufet a kancelárske priestory. Ľadová 
plocha 1800 m2 pozostáva z vlastnej betónovej plochy s trubkovými rozvodmi pre chladiace 
médium, mantinelov, striedačiek, kovovej tribúny v nevyhovujúcom stave a osvetlenia ľadovej 
plochy. Plocha nie je zastrešená. V areáli zimného štadióna bolo v roku 2000 vybudované 
minigolfové ihrisko 240 m2. 
Nájomca: Dňa 20.4.2018 bola uzatvorená Zmluva č. 254/2018 o nájme nebytových priestorov 
s Hokejovým klubom HK Mládež Šaľa na dobu neurčitú. Predmetom zmluvy je užívanie 
nebytových priestorov o výmere 40,87 m2 a nájomné bolo stanovené vo výške 1,00 Eur/rok. 
Náklady na energie, ako aj údržbu hradí vlastník, mesto Šaľa. 
 
Tabuľka 7 Zimný štadión - prehľad spotreby energií v kWh za posledných 5 rokov 

ROK 
Plyn na vykurovanie Elektrická energia Výdavky na energie celkom  

kWh kWh  EUR 
2015 170 282 120 162 32835,58 
2016 156 891 103 116 29444,54 
2017 144 023 97 553 24068,58 
2018 167 303 97 110 28471,12 
2019 165 877 112 428 23406,65 

 
Tabuľka 8 Zimný štadión - prehľad výdavkov na prevádzku a údržbu za posledných 5 rokov v EUR 

ROK EUR Stručný popis 
2015 13 872,94 náter radiátorov, lepenie podlahovej krytiny, dodávka gumovej podložky 
2016 1 945,74 elektroinštalatérske opravy 
2017 4 930,64 montážne práce na kúrení, oprava okapových zvodov, výmena okna 
2018 4 349,06 výroba mantinelových dielov, oprava fasády pokladne 
2019 5 920,03 oprava expanznej nádrže, oprava strechy, osadenie informačných tabúľ 

 
Tabuľka 9 Zimný štadión - prehľad investičných výdavkov za posledných 5 rokov 

ROK EUR Stručný popis 
2015 7 105,20 ohrievač v strojovni  
2018 15 000,00 mantinely 
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2.10.4.2 Športová hala, Horná 30, Šaľa 
 
Jednotlivé budovy športovej haly boli skolaudované v rokoch 1980 – 1995. Športová hala je 
dvojpodlažná budova, ktorá je postavená na betónovom základe a obvodové murivo je 
postavené z kvádrov. Samonosná strešná oceľová konštrukcia je pokrytá plechom, na ktorom 
je gumoasfaltový náter. Kúrenie je zabezpečené centrálnym vykurovaním. Hala pozostáva zo 
vstupného vestibulu, hracej plochy, tribún, sociálnych zariadení, šatní, posilňovní, vodoliečby 
a ďalších prevádzkových priestorov. Administratívno-sociálna budova je dvojpodlažná. 
Strecha je plochá, ktorá je pokrytá strešnou lepenkou typu IPA. Obvodové murivo je z kvádrov 
na betónovom základe. Budova pozostáva zo vstupného vestibulu, spoločenskej miestnosti, 
kancelárií hádzanárskeho klubu, skladov, šatní a sociálnych priestorov. Vykurovanie budov 
a dodávka teplej úžitkovej vody sú zabezpečované z centrálnej kotolne cez výmenníkovú 
stanicu, ktorá sa nachádza v prevádzkovej budove. 
Ostatné vonkajšie plochy pozostávajú z asfaltových tréningových ihrísk, betónového chodníka 
a zatrávnených plôch. Celý areál je oplotený. Časť oplotenia je vytvorená múrom, drôteným 
pletivom, dreveným plotom, plechom a betónovými platňami. Dĺžka oplotenia predstavuje 
360 m. Palubovka haly (hádzanárske ihrisko) bola obnovená v roku 2013. Kapacita športovej 
haly je cca 2500 osôb. 
Nájomcami nebytových priestorov v športovej hale sú: 
1. Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa, Horná 921/30, Šaľa na základe Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov č. 73/2017, uzavretej na dobu neurčitú od 1.1.2017. Podmienky 
prenájmu boli schválené na 1. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali Uznesením  
č. 1/2017-XIV. dňa 26.1.2017. Nájomné je stanovené vo výške 0,40 Eur/rok. V súlade 
s Uznesením č. 1/2020 – XV. z 1. zasadnutia MsZ v Šali zo dna 6.2.2020 náklady za služby 
spojené s užívaním hradí prenajímateľ, mesto Šaľa s účinnosťou od 1.3.2020. 

2. HKM Slovan Duslo Šaľa, Horná 921/30, Šaľa na základe Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov č. 74/2017, uzavretej na dobu neurčitú od 1.1.2017. Podmienky prenájmu boli 
schválené na 1. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali Uznesením č. 1/2017 – XV.  
zo dňa 26.1.2017. Nájomné je stanovené vo výške 0,40 Eur/rok. V súlade s Uznesením  
č. 1/2020 – XVI. z 1. zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 6.2.2020 náklady za služby spojené 
s užívaním hradí prenajímateľ, mesto Šaľa s účinnosťou od 1.3.2020. 

3. TJ Slovan Duslo Šaľa, Horná 921/30, Šaľa na základe Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov č. 76/2017, uzavretej na dobu neurčitú od 23.2.2017. Podmienky prenájmu 
boli schválené na 1. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali Uznesením č. 1/2017 – XVI. 
zo dňa 26.1.2017. Nájomné je stanovené vo výške 0,40 Eur/rok. V súlade s Uznesením  
č. 1/2020 – XVIII. z 1. zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 6.2.2020 náklady za služby spojené 
s užívaním hradí prenajímateľ, mesto Šaľa s účinnosťou od 1.3.2020. 

4. J. Hlavatý, Robotnícka 27, Šaľa na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov  
č. 41/2002/ŠH, v znení neskorších dodatkov, uzavretej na dobu neurčitú od 1.4.2002. 
Nájomca uhrádza nájomné vo výške 291,64 Eur/mesiac a réžie paušálne vo výške 152,69 
Eur/mesačne. 

5. A. Boltenkov, Nešporova 1007/3, Šaľa na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov 
č. 75/2017, uzavretej na dobu neurčitú od 28.2.2017. Nájomca uhrádza nájomné vo výške 
38,20 Eur/mesiac a réžie paušálne vo výške 50,00 Eur/mesiac.  
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Tabuľka 10 Športová hala - prehľad spotreby energií v kWh za posledných 5 rokov 

ROK 
Centrálne 

vykurovanie 
Príprava teplej 
úžitkovej vody 

Elektrická 
energia 

Výdavky na energie 
celkom v EUR 

kWh kWh kWh  
2015 528 100 27 200 76 580 72276,42 
2016 585 390 29 600 77 590 81255,76 
2017 620 130 32 036 82 688 76941,55 
2018 448 280 38 550 75 512 67459,92 
2019 477 620 50 617 70 072 67747,40 

 
Tabuľka 11 Športová hala - prehľad investičných výdavkov za posledných 5 rokov 

ROK EUR Stručný popis 
2017 265 472,82 stavebné úpravy na športovej hale (výmena okien, izolácia strechy) 

2019 17 167,10 výmena okien a dverí, rekonštrukcia rozhodcovskej miestnosti  
a sociálnych zariadení 

 
Tabuľka 12 Športová hala - prehľad výdavkov na prevádzku a údržbu za posledných 5 rokov v EUR 

ROK EUR Stručný popis 
2015 9 601,78 oprava soc. zariadení, oprava vírivky 
2016 15 503,56 oprava prasknutého potrubia, oprava sociálnych zariadení 

2017 10 114,54 
demontáž nefunkčnej vzduchotechniky, vymaľovanie stropnej krytiny 
v hale 

2018 43 820,33 demontáž starých radiátorov, dodávka a montáž radiátorov, maliarske 
a natieračské práce v hale 

2019 45 745,93 
maliarske práce, výmena PVC krytiny v hale, prečistenie kanalizácie, 
oprava rozhodcovskej miestnosti, výmena okien a dverí, výroba  
a montáž 5 ks lavíc 

 
 
2.10.4.3 Kolkáreň, Horná 920/28, Šaľa 
 
Kolkáreň bola dostavaná v roku 1977. Dňa 12.12.2006 bol na Katastrálny úrad – Správu 
katastra Šaľa podaný návrh na vklad vlastníckeho a predkupného práva podľa §28 a násl. 
Zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov na základe Kúpnej zmluvy so zriadením 
predkupného práva medzi predávajúcou Telovýchovnou jednotou Slovan Duslo Šaľa 
a kupujúcim mestom Šaľa. 
Budova kolkárne je jednopodlažná budova s plochou strechou. Objekt je oplotený. Kúrenie je 
zabezpečené centrálnym vykurovaním a príprava teplej úžitkovej vody lokálne elektrickým 
bojlerom. V budove kolkárne sa nachádza vstupná miestnosť, šatne, sociálne zariadenia  
vo vstupnej miestnosti, sociálne zariadenia v šatňovej časti a hracia miestnosť so stavačmi 
kolkov a štyrmi dráhami. 
Nájomníkom kolkárne je TJ Slovan Duslo Šaľa, Horná 921/30, Šaľa na základe Zmluvy o nájme 
nebytových priestorov č. 124/2020, uzavretej na dobu neurčitú. Zmluvný vzťah s nájomníkom 
trvá od 29.1.2007. Prenájom predmetu nájmu a výška nájomného boli schválené Uznesením 
MsZ v Šali č. 1/2020-XVII. dňa 6.2.2020. Nájomné je stanovené vo výške 0,40 Eur/rok. V súlade 
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s Uznesením č. 1/2020 – XVII. z 1. zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 6.2.2020 náklady za služby 
spojené s užívaním hradí prenajímateľ, mesto Šaľa s účinnosťou od 1.3.2020. 
 
Tabuľka 13 Kolkáreň - prehľad spotreby energií v kWh za posledných 5 rokov 

ROK 
Centrálne vykurovanie Elektrická energia Výdavky na energie celkom v EUR 

kWh kWh  
2015 95 350 8 907 12688,70 
2016 100 300 9 735 13013,89 
2017 120 550 8 652 13120,30 
2018 108 395 8 390 14694,89 
2019 92 971 8 122 13719,78 

 
Tabuľka 14 Kolkáreň - prehľad investičných výdavkov za posledných 5 rokov 

ROK EUR Stručný popis 
2017 35 400,00 výmena dráh 

*V roku 2020 sa realizovala výmena technického zázemia ukazovateľov skóre a riadiaceho 
systému zo sponzorských zdrojov, vlastníkom je TJ Slovan Duslo Šaľa. 
 
Tabuľka 15 Kolkáreň - prehľad výdavkov na prevádzku a údržbu za posledných 5 rokov v EUR 

ROK EUR Stručný popis 
2015 1 432,96 oprava soc. zariadení, maliarske práce 
2016 1 446,30 oprava poškodenej fasády 
2017 1 311,01 oprava soc. zariadení, lokálna oprava strechy a soklu 
2018 2 873,00 oprava časti strechy 
2019 1 895,66 oprava brány, oprava vodovodu, maliarsko-natieračské práce 

 
 
2.10.4.4 Bývalé kúpalisko, Horná ul. Šaľa 
 
Kúpalisko bolo skolaudované v roku 1972. V súčasnosti sa nevyužíva. Veľký plavecký bazén je 
zasypaný zeminou, do majetku mesta bol prevedený na základe zámennej zmluvy od Dusla, 
a.s. v roku 2009. V areáli sa nachádza bazén stredný, detský (údaje z karty majetku v evidencii 
k 30.9.2020). V areáli nie je nájomca. S areálom nie sú spojené výdavky na energie (len fixné 
platby za merače) ani na prevádzku a údržbu za posledných 5 rokov. 
 
Tabuľka 16 Kúpalisko - náklady na energie za posledných 5 rokov 

ROK 
Centrálne 

vykurovanie 
Príprava teplej 
úžitkovej vody 

Plyn na 
vykurovanie 

Elektrická 
energia 

Výdavky na 
energie  

kWh kWh kWh kWh EUR 
2015 0 0 0 0 237,79 
2016 0 0 0 0 237,77 
2017 0 0 0 0 246,30 
2018 0 0 0 0 237,82 
2019 0 0 0 0 237,82 
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2.10.4.5 Futbalový štadión, Nitrianska ul. 1727/1, Šaľa 
 
Mesto Šaľa je vlastníkom od 14.2.2006, a to na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2005, 
uzatvorenej medzi predávajúcim Futbalovým klubom Slovan Duslo Šaľa, Nitrianska ul.  
č. 1727/1, Šaľa a kupujúcim mestom Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, Šaľa. Futbalový štadión sa 
nachádza na ľavej strane za cestným mostom smerom od mesta Šaľa. Areál tvorí hlavné 
futbalové ihrisko s veľkou tribúnou, vedľajšie ihrisko, ihrisko s umelým trávnikom, garáže, 
prevádzková budova, prístupové cesty a ostatné plochy. 
Hlavná tribúna je betónová, na sedenie slúžia čiastočne hobľované latky, v strednej časti sa 
nachádzajú laminátové sedadlá. V zadnej časti tribúny je sklobetónová stena. Strecha tribúny 
je z vlnitého plechu s oceľovými nosníkmi. Vedľajšia tribúna je vybavená laminátovými 
sedadlami. Strecha je z vlnitého plechu s oceľovými nosníkmi. Plocha hlavného futbalového 
ihriska je ohradená konštrukciou zo železných trubiek a guľatiny, za bránami na nachádzajú 
násypy zo zeminy s betónovými plochami na státie. Striedačky sú zakryté vlnovkovou krytinou 
a vedie k nim chodník zo zámkovej dlažby. Ihriská sú osvetlené. Vnútro-areálová komunikácia 
z metličkového betónu bola vybudovaná v roku 2010. Futbalové ihrisko s umelým trávnikom 
bolo odovzdané do užívania v auguste roku 2011. Pozemky futbalového štadióna sú vo 
vlastníctve spoločnosti Duslo, a.s. Mesto Šaľa je nájomcom pozemkov na základe Zmluvy 
o nájme č. 001/2018/N zo dňa 23.7.2018. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 1.7.2018 
do 31.12.2030.  
Nájomcami sú: 
1. Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa, Nitrianska 1727/1, Šaľa na základe Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov č. 128/2020, uzavretej na dobu neurčitú. Klub areál futbalového 
štadióna užíva od roku 2005. Podmienky prenájmu boli schválené Uznesením č. 6/2016 - 
XVII. zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 23.6.2016. Nájomné je 
stanovené vo výške 0,40 Eur/rok. V súlade s Uznesením č. 1/2020 – XIII. z 1. zasadnutia 
MsZ v Šali zo dňa 6.2.2020 náklady za služby spojené s užívaním hradí prenajímateľ, mesto 
Šaľa s účinnosťou od 1.3.2020. 

2. F. Szetei, Nitrianska 10, Šaľa na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov  
č. 149/2014, uzavretej na dobu určitú od 1.5.2014 do 2.4.2027 (doba určitá bola 
stanovená z dôvodu započítania nákladov spojených s technickým zhodnotením 
prenajatých priestorov). Nájomca prevádzkuje bufet v sociálno-prevádzkovej budove 
 a hradí režijné náklady vo výške 100,00 Eur/mesiac. 

 
Od roku 2019 bola v areáli vyčlenená časť pre osadenie prvkov nového skate parku. 
 
 
Tabuľka 17 Futbalový štadión Šaľa - prehľad spotreby energií v kWh za posledných 5 rokov 

ROK 
Elektrická energia Plyn na vykurovanie Výdavky na energie celkom v EUR 

kWh kWh  
2015 54 178 254 976 32835,58 
2016 77 527 220 939 41868,61 
2017 82 482 201 592 30800,15 
2018 78 131 203 612 26859,05 
2019 70 112 204 784 25610,15 
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Tabuľka 18 Futbalový štadión Šaľa - prehľad výdavkov na prevádzku a údržbu za posled. 5 rokov v EUR 
ROK EUR Stručný popis 

2016 7 523,00 oprava kotla, oprava strechy, oprava atiky budovy, prekládka podr. 
merania 

2017 2 220,12 oprava zavlažovacieho systému, oprava vodovodne prípojky 

2018 4 185,44 napojenie prívodu pitnej vody, oprava tribúny, výmena prasknutých 
radiátorov 

2019 4 394,40 dodávka a lepenie PVC, údržba trávnika, kosenie, hnojenie 
 
Tabuľka 19 Futbalový štadión Šaľa - prehľad investičných výdavkov za posledných 5 rokov 

ROK EUR Stručný popis 

2016 54 530,00 nákup kosačky, PD rekonštrukcie plyn. kotolne a 1. splátka samotnej 
rekonštrukcie plyn. kotolne 

2017 23 132,40 2. splátka rekonštrukcie plynovej kotolne 
2018 12 488,00 rekonštrukcia vodovodnej prípojky 

 
2.10.4.6 Tenisové kurty, Nitrianska ul. Šaľa 
 
Stavba bola vybudovaná v roku 2003. Tenisové kurty sa nachádzajú pri futbalovom štadióne 
na Nitrianskej ul. v Šali. Súčasťou sú sociálne priestory (budova pre správu tenisových kurtov), 
strojovňa pre nafukovaciu halu s príslušenstvom, nafukovacia hala, provizórny sklad, ihrisko  
a zastrešená terasa. Budova pre správu je jednopodlažná stavba (bez súpisného čísla) a skladá 
sa z 10 ks vyzískaných (repasovaných) unimobuniek, a to v dvoch radoch po 5 ks, medzi 
ktorými je umiestnená chodba. Stavba je osadená na spevnenej ploche z betónovej mazaniny 
o hr. 150 mm. 
Pozemky sú vo vlastníctve spoločnosti Duslo, a.s. . Mesto Šaľa je nájomcom pozemkov  
na základe Zmluvy o nájme č. 001/2018/N zo dňa 23.7.2018. Zmluva je uzatvorená na dobu 
určitú od 1.7.2018 do 31.12.2030. 
Nájomníkom tenisových kurtov je Tenisový klub Šaľa, P. Pazmánya 55/26, 927 01 Šaľa  
na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 335/2018, uzatvorenej na dobu určitú  
na obdobie od 1.7.2018 do 30.6.2038. V súlade s uznesením MsZ č. 8/2017- XI. zo dňa 
26.10.2017 je nájomné stanovené vo výške 1,00 Eur/rok za celý predmet nájmu a úhradu  
za služby spojené s užívaním predmetu nájmu hradí prenajímateľ, mesto Šaľa. 
V areáli je k dispozícii 6 antukových tenisových dvorcov, zázemie (sprchy, šatne, WC) v letnej 
sezóne. V zimnej sezóne je to tenisová nafukovacia hala, zázemie (šatne, WC, dielňa, kotolňa). 
Okrem toho v areáli sa nachádza ihrisko na plážový volejbal, prístrešky na spoločenské 
stretávanie sa, plocha na cvičenie, streetbal, tenisová stena. 
 
Tabuľka 20 Tenisové kurty - prehľad spotreby energií v kWh 

ROK 
Plyn na vykurovanie Elektrická energia Výdavky na energie celkom v EUR 

kWh kWh  
2018 80 252* 0 3696,00 
2019 230 184 0 16353,90 

*za obdobie od 1.9.2018 do 31.12.2018 
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Tabuľka 21 Tenisové kurty - prehľad výdavkov na prevádzku a údržbu v EUR 
ROK EUR Stručný popis 
2018 3 096,00 lodný kontajner, závlahové čerpadlo pre tenistov 
2019 154,44 oprava a výmena spáleného ponorného čerpadla 

 
2.10.4.7 Futbalový štadión, Hospodárska ul. Šaľa, mestská časť Veča 
 
Bol postavený v rámci tzv. akcie Z, a to pred rokom 1976. Nachádza sa na okraji mestskej časti 
Veča. Presný rok výstavby, resp. dania do prevádzky nie je známy. Celý areál je oplotený 
plotom, ktorý je vytvorený z betónových dosiek vo výške 2 m. Dĺžka oplotenia je 300 m. 
V areáli sa nachádza sociálno-prevádzková budova, tribúna a futbalové ihrisko. V budove sa 
nachádzajú šatne a sociálne zariadenia. 
Nájomníkom futbalového štadióna je FK Veča, Hospodárska 2371/1, 927 05 Šaľa na základe 
Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 127/2020 uzavretej na dobu neurčitú. Nájomné za 
predmet nájmu predstavuje 0,40 Eur/rok. Prenájom predmetu nájmu a výška nájomného boli 
schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 6/2016-XX. zo dňa 23. júna 2016. 
Náklady spojené s užívaním hradí prenajímateľ, mesto Šaľa v súlade s uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Šali č. 1/2020-XIV. zo dňa 6.2.2020. 
 
Tabuľka 22 Futbalový štadión Veča - prehľad spotreby energií v kWh za posledných 5 rokov 

ROK 
Elektrická energia Výdavky na energie celkom v EUR 

kWh  
2015 8 606 685,71 
2016 8 321 1627,70 
2017 11 165 1639,56 
2018 9 798 2139,65 
2019 9 197 1951,61 

 
Tabuľka 23 Futbalový štadión Veča - prehľad výdavkov na prevádzku a údržbu za posledných 5 rokov v EUR 

ROK EUR Stručný popis 
2017 2 650,00 oprava priestorov sociálnych zariadení, šatní 

2018 7 977,89 kosenie, vertikutácia, oprava strešnej krytiny, oprava fasády, 
zhotovenie prístrešku 

2019 4 832,00 kosenie, vertikutácia, oprava strešnej krytiny, oprava fasády, 
zhotovenie prístrešku 

 
Tabuľka 24 Futbalový štadión Veča - prehľad investičných výdavkov za posledných 5 rokov 

ROK EUR Stručný popis 
2015 3 882,96 zavlažovací systém 

 
2.10.4.8 Plaváreň - krytý bazén 50 m  
 
Vlastníkom objektu krytej plavárne je Duslo, a.s., so sídlom Administratívna budova ev. č. 
1236, 927 03 Šaľa. Mesto Šaľa si objekt krytej plavárne prenajíma v zmysle Zmluvy o nájme  
č. 196/2020 zo dňa 27.3.2020, doba nájmu je na dobu určitú do 31.12.2030, pričom najneskôr 
do uvedeného termínu sa mesto zaviazalo odkúpiť krytú plaváreň za osobitne dohodnutú 
kúpnu cenu. 
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Bazén v plavárni kedysi plnil funkciu rezervnej nádrže pre závod v prípade požiaru, dnes už 
vzhľadom na zmenu výrobných technológií tento účel nespĺňa. Mesto Šaľa si prenajalo objekt 
za účelom prevádzkovania verejnej plavárne, aj keď v čase uzatvorenia zmluvy nie je spôsobilý 
na užívanie dohodnutého účelu a zaviazalo sa zabezpečiť riadne vykonanie rekonštrukčných 
prác potrebných na uvedenie plavárne do prevádzkyschopného stavbu v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi. 
Plaváreň do jej zatvorenia prevádzkovalo záujmové združenie právnických osôb Aquasport, 
ktoré vzniklo v roku 2003. Zakladajúcimi právnickými osobami boli mesto Šaľa, obec Horná 
Kráľová, obec Močenok a obec Šoporňa. Po vystúpení dvoch zo zakladajúcich členov združenia 
(obec Šoporňa v roku 2010 a obec Horná Kráľová v roku 2011) súčasní členovia sú mesto Šaľa 
a obec Močenok. Hlavným predmetom činnosti združenia bola prevádzka krytej plavárne 
Duslo, a.s. Šalianska plaváreň patrí medzi 6 plavární na Slovensku, ktorá disponuje  
50 metrovým bazénom. Každý rok bazén navštívili desiatky tisíc nadšencov plávania zo Šale, 
jej okolia, ale i zo vzdialených regiónov Slovenska. V apríli 2019 bola plaváreň náhle zatvorená 
z dôvodu havarijného stavu jej strechy. Túto skutočnosť vnímali negatívne hlavne tí, ktorí 
plaváreň pravidelne využívali na rekreačnej alebo profesionálnej úrovni. Prvotnou snahou 
mesta je plaváreň zrekonštruovať a zachovať. 
Vláda SR schválila v zmysle uznesenia č. 87 z 19. februára 2020 návrh na uvoľnenie finančných 
prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre mesto Šaľa  
na rekonštrukciu budovy plavárne v sume 1 075 000,- EUR, tieto prostriedky boli mestu 
poskytnuté 13. júla 2020. 
 
2.10.5 Možnosti športovania na verejných priestranstvách 
 
Možnosti pohybu a športovania v meste dotvára aj infraštruktúra v rámci verejných 
priestranstiev. Detské ihriská, fitness prvky, workout ihriská vždy spájame s podporou fyzickej 
kondície a fyzických zručností. Deti sa na ihriskách učia nielen hrubej, ale aj jemnej motorike 
– napríklad na pieskovisku či v rámci niektorých herných panelov.  
 
Tabuľka 25 Detské ihriská na verejných priestranstvách 

Šaľa 
Ulica (miesto) Rok výroby Výrobca/dodávateľ 
Hralaland pri Bille 2006 Hučko 
fit prvky pri Bille 2014/2015 Dextrade Žilina, s.r.o, M4 Green, s.r.o 
vnútroblok Okružná, Partizánska 2009 Dextrade Žilina, s.r.o 
vnútroblok Jesenského, Hlavná 2015 E.N.E.S spol, s.r.o. 
ul. Vavra Šrobára 2015 M4 Green, s.r.o 
ul. 1. mája 2014 Intersystem eu 
ul. 8. mája 2016 UNIATEST Trade, s.r.o 
vnútroblok SNP, Vajanského, Nešporova 2016 ,,Lidl - Žihadielko“ Funtime s.r.o 
Bottova 2018 Dextrade Žilina, s.r.o 
mestská časť Hetméň 2015 Dextrade Žilina, s.r.o 
nemocničný park 2016,2019 Studio- 21 plus, s.r.o 
ul. Jazerná, Nezábudková 2017,2019 Dextrade Žilina, s.r.o., Maquita s.r.o 
ul. Novomeského v spolupráci s OZ 2015 3D – Consulting Valča 
lesopark v medzihrádzovom priestore 2018 Dextrade Žilina, s.r.o 
tematické ihrisko Majk v areáli zimného 
štadióna 

2019 Hollstav, s. r. o 
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mestská časť Veča 
Ulica (miesto) Rok výroby Výrobca/dodávateľ 
ul. Lúčna 2013, 2017 Dextrade Žilina, s.r.o 
vnútroblok slnečná, G.L. Svobodu, 
Narcisová 

2015, 2019 Slovenská inštitúcia údržby, servis 
a kontroly detských ihrísk spol. s.r.o, 
Dextrade Žilina, s.r.o 

vnútroblok Narcisová 2017 Dextrade Žilina, s.r.o 
ul. Fr. Kráľa 2014 Dextrade Žilina, s.r.o 
vnútroblok Slnečná- detské a fitness prvky 2019 Hollstav, s .r. o 
Pribinov park- street workoutové ihrisko 2015 Darovacia zmluva 
Pribinov park – detské prvky 2016 Hřište rej her s.r.o 

 
Do roku 2021 musia mať všetky detské ihriská novú certifikáciu platnú podľa zákona 
č. 317/2019 Z. z o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2020. Okrem detských ihrísk sú v meste 
3 verejne prístupné multifunkčné ihriská na rôzne loptové hry ako futbal, volejbal, hádzaná či 
basketbal (vnútrobloky ul. Cintorínska, ul. V. Šrobára, ul. 8. mája). Pre rozšírenie možností 
športovania širokej verejnosti mesto osadilo 4 exteriérové stolnotenisové stoly (lesopark, 
vnútroblok ul. Okružná a 2 v nemocničnom parku). 
 
2.10.6 Ďalšie možnosti športovania v meste 
 
Aktívne športové kluby v rámci mesta prevažne nedisponujú vlastnými športoviskami  
a využívajú hlavne mestské športové a tiež kultúrne zariadenia (tanečné aktivity), spolupracujú 
aj so školami a využívajú aj ich športoviská. Napriek tomu však hlavne kapacita Mestskej 
športovej haly v Šali nie je dostatočná na počet klubov a športovcov, rovnako sú kapacitne 
nepostačujúce šatne. 
Sieť športovísk v rámci mesta dotvára aj ponuka súkromných zariadení, resp. zariadení  
vo vlastníctve iných subjektov, napr.: fitnescentrá THE GYM – fitnes centrum Šaľa, ViaSpirit 
Club, Power Gym, KA-FIT fitnes, Parivaar Yoga centrum atď. alebo podmienky pre plážový 
volejbal – svojpomocne vybudované ihrisko pri Váhu. V roku 2020 bolo medializované 
plánované spustenie inovatívneho projektu športovo regeneračného centra s názvom Rebélia, 
ktoré však zatiaľ nebolo zrealizované. 
Športovo strelecký klub Šaľa má vo vlastníctve športovú strelnicu v Šali - vo Veči, kde prebieha 
tréningový proces a organizujú sa súťaže v streľbe z guľových zbraní. 
Miestny kynologický klub Šaľa využíva kynologický areál umiestnený za strelnicou smer Dlhá 
nad Váhom v mestskej časti Šaľa – Veča. V tejto súvislosti je nutné uviesť, že pre držiteľov psov 
mesto vybudovalo na svojich verejných priestranstvách dve venčoviská s výbehom, ktoré sa 
nachádzajú vo vnútroblokoch ul. Novomestského a Okružná. 
Klub priateľov petangu Svätopluk má k dispozícii tri ihriská v areáli pohostinstva Bilica a 32 
ihrísk v priestoroch rekreačného strediska Kaskády, z toho 18 „majstrovských“.  
Členovia Nordic Walking Team Šaľa realizujú svoje aktivity vo voľnej prírode, zvyčajne 
využívajú Vážsku cyklotrasu. 
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2.10.7 Možnosti športovania v okolí mesta 
 
V okolí mesta sa nachádzajú rekreačno-športové areály regionálneho významu, a to termálne 
kúpaliská - Retro Thermal Diakovce a Termálne kúpalisko Horné Saliby a športovo rekreačné 
zariadenie – Kaskády - stredisko vzdelávania a oddychu (Únovce) pri vodnej nádrži Kráľová  
so športoviskami miniatúrgolf (18 dráh), viacúčelové ihrisko s mantinelmi 40×20 m (basketbal, 
futbal, hádzaná, tenis, volejbal), osvetlené multifunkčné ihrisko 60×40 m, (floorball, futbal, 
tenis, volejbal), petanque-ové ihriská (18). Známe sú jazdecké areály v Trnovci nad Váhom 
(Lángov dvor) či v Tešedíkove (Mustang Ranč Tešedíkovo), kde viacero Šaľanov využíva 
možnosti trénovania. Detská Farma Humanita v Kráľovej nad Váhom je neďaleko od Šale, 
a preto je vhodná pre rodinné výlety na bicykloch, ponúka prehliadku rôznych druhov zvierat, 
možnosť jazdy na koni, detské ihrisko s pevne inštalovanými prvkami pre hry a aktivity 
v exteriéri. Pre športový rybolov sú vytvorené podmienky na súkromných rybníkoch 
v okolitých obciach v rámci okresu Šaľa (Žihárec, Trnovec nad Váhom, Kráľová nad Váhom, 
Tešedíkovo, Vlčany). Cyklistom v meste slúži nielen cyklotrasa spájajúca mesto 
s priemyselným podnikom Duslo, a.s., ale aj cyklotrasa po hrádzi až po Sereď. 
 
 
2.11 Financovanie športu 
 
Kompetencie a financovanie na štátnej a regionálnej úrovni - gestorom oblasti športu v rámci 
štátnej správy je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorého kompetencie 
v oblasti športu sú definované zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na športovú činnosť sa poskytujú formou príspevku 
uznanému športu, dotácie alebo príspevku na národný športový projekt. 
Podľa § 70 zákona o športe Ministerstvo školstva SR môže poskytnúť dotáciu na podporu 
a rozvoj športu pre všetkých, vrcholového športu a športu zdravotne postihnutých, na 
výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry, na turistické trasy a na 
podporu dobrej správy v športe. MŠVVaŠ SR poskytuje aj príspevky uznanému športu. 
Na základe zákona č. 310/2019 Z. z.. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov vznikol nový Fond na podporu športu ako verejnoprávna inštitúcia 
zabezpečujúca podporu a rozvoj športu. Jeho hlavným poslaním je vytváranie priaznivých 
podmienok na rozvoj športu v Slovenskej republike. Fond poskytuje finančné prostriedky 
formou príspevkov na projekty podpory športu, monitoruje podporné projekty, podieľa sa na 
propagácii športu v Slovenskej republike, uskutočňuje vzdelávacie aktivity a metodicko-
poradenskú činnosť v oblasti športu a v neposlednom rade spolupracuje s medzinárodnými 
organizáciami a zahraničnými inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti športu. Vzhľadom na krátky 
čas existencie fondu a trvanie kreovania a obsadzovania jeho orgánov sa zatiaľ jeho aktivity 
neprejavili. 
Do roku 2019 poskytoval dotácie v rámci Programu rozvoja športu aj Úrad vlády SR. Tieto boli 
zamerané najmä na výstavbu multifunkčných ihrísk a detských ihrísk, údržbu ihrísk a štadiónov 
a inej športovej infraštruktúry, na nákup športovej výbavy. V rámci týchto zdrojov mesto Šaľa 
využilo viacero dotácií, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie (napr. multifunkčné ihrisko na ZŠ 
J. Hollého, na ZŠ J. C. Hronského, vo vnútrobloku Ul. 8. mája). 
Zo štátneho rozpočtu sa prostredníctvom nie normatívneho financovania dostáva štátna 
dotácia na športovú činnosti detí a mládeže realizovanej prostredníctvom vzdelávacích 
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poukazov, lyžiarskych kurzov, škôl v prírode a príspevku na skvalitnenie podmienok pre 
výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.  
Na regionálnej úrovni sú možnosti získania dotácií na podporu športu v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2020 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu. Dotácie sú na 
podporu nasledovných cieľových oblastí: 
a) podpora organizovania športových a pohybových akcií, súťaží, turnajov a podujatí 
b) vytváranie podmienok na vykonávanie športu pre všetkých 
c) podpora turistických aktivít 
d) podpora športových aktivít zdravotne postihnutých občanov 
e) oživovanie a rozvíjanie regionálnych tradícií v športe 
f) reprezentácia NSK na športových podujatiach doma i v zahraničí 
g) podpora opravy, údržby, modernizácie, rekonštrukcie, výstavby prevádzkovania 

a skvalitnenia športovej infraštruktúry v NSK (štadión, športová hala, športové ihrisko, 
telocvičňa a iné kryté alebo otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu) 

h) nákup a zabezpečenie športovo - technického vybavenia (cvičebné a tréningové pomôcky 
a prostriedky) 

i) nákup a zabezpečenie športovej výbavy. 
Dotácie sú z hľadiska výšky poskytovaných finančných prostriedkov rozdelené do 3 kategórií 
od min. 300 EUR do 1500 EUR, do maximálnej výšky 3320 EUR, resp. do maximálnej výšky 
5000 EUR. 
Viaczdrojové financovanie športu je základom jeho trvalej udržateľnosti, pretože len spájanie 
verejných aj súkromných financií môže byť zárukou životaschopnosti a napredovania tohto 
odvetvia. Mesto Šaľa sa v rámci svojich aktivít uchádza o mimorozpočtové zdroje v rámci 
výziev zo štátnych, regionálnych, ale iných, napr. nadačných zdrojov. Prehľad získaných 
mimorozpočtových zdrojov v oblasti športu a športovej infraštruktúry za posledných 10 rokov: 
 
Tabuľka 26 Mimorozpočtové zdroje za posledných 5 rokov 

Rok 
podania 
žiadosti 

Názov projektu poskytovateľ Získané zdroje 

2016 Sme síce ešte malí, ale 
radi hráme futbal 
a sme jeden tím  

Zamestnanecký grantový program 
Nadačný fond ZSE pri Nadácii Pontis 
(dresy pre malých futbalistov) 

600 EUR 

2016 

Telocvične (pri ZŠ  
Ľ. Štúra, ZŠ 
Bernolákova, ZŠ J.C. 
Hronského) 

Výzva na rozvoj výchovy 
a vzdelávania žiakov v oblasti 
telesnej a športovej výchovy 
formou dostavby, rekonštrukcie 
alebo výstavby novej telocvične 
a na vybavenie telocvične na rok 
2016 - MŠVVaŠ SR 

ZŠ Ľ. Štúra, 
50 000 EUR 

1 000 EUR 
ZŠ Bernolákova, 

1 000 EUR 
ZŠ J.C.Hronského, 

1 500 EUR  
2016 Podpora dievčenskej 

hádzanej v Šali – 
materiálne vybavenie 

Raiffeisen BANK – podpora a rozvoj 
telesnej kultúry 1 000 EUR 

2016 Športové podujatia 
v Šali - 2017 ÚNSK – dotácia na podporu športu  1 700 EUR 

2017 Stavebné úpravy Environmentálny fond 90 000 EUR 
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Rok 
podania 
žiadosti 

Názov projektu poskytovateľ Získané zdroje 

športovej haly – 
strešná konštrukcia, 
výplne otvorov a 
bleskozvod 

Zvyšovanie energetickej účinnosti 
existujúcich verejných budov 
vrátane zatepľovania – L3 
 

2017 Rekonštrukcia dráh 
kolkárne v Šali 

Nadácia SPP – Program podpory 
partnerstiev 10 000 EUR 

2017 

Telocvičňa pri ZŠ J. 
Hollého - strecha 

Výzva na rozvoj výchovy 
a vzdelávania žiakov v oblasti 
telesnej a športovej výchovy 
formou dostavby, rekonštrukcie 
alebo výstavby novej telocvične 
a na vybavenie telocvične na rok 
2017 - MŠVVaŠ SR  

40 000 EUR 

2017 Deti a dospelí 
v pohybe - 2018 ÚNSK – dotácia na podporu športu  1 700 EUR 

2018 
Plávajme spolu 

ZSE—Zamestnanecký grantový 
program 2018 - športové vybavenie 
pre ŠK Hurrican Šaľa (pre deti) 

350 EUR 

2018 Multifunkčné ihrisko 
– Ul. 8. mája, Šaľa, 

Úrad vlády SR- program: Podpora 
rozvoja športu na rok 2018 37 000 EUR 

2018 Šport pre všetkých 
2019 ÚNSK – dotácia na podporu športu  1 530 EUR 

2019 Obnova 
opotrebovaného 
povrchu 
multifunkčného 
ihriska na ZŠ Ľ. Štúra 

Nadácia SPP – Program podpory 
partnerstiev 10 000 EUR 

2019 Bezpečné športovanie 
(defibrilátory) ÚNSK – dotácia na podporu športu  1 037 EUR 

 
Z uvedenej tabuľky vyplýva, že okrem externých verejných zdrojov sa mesto snaží získať na 
svoje aktivity v oblasti športu, či už na investície alebo aj podujatia, spojené s pohybovou 
činnosťou aj zdroje zo súkromného sektora. 
Za účelom podpory športu v meste sa konalo v roku 2016 pracovné rokovanie so zástupcami 
najväčších spoločností zo Šale ale aj okolia, ktoré zvolal primátor mesta na tému športu, jeho 
systém financovania a podpory cez dotácie z rozpočtu mesta, kde sa otvorila aj téma hľadania 
spravodlivého kľúča prerozdelenia prostriedkov medzi jednotlivé druhy športu a ich 
priaznivcov. Rokovania sa zúčastnil generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva 
spoločnosti Duslo a. s., ktorá je najväčším sponzorom športu v našom meste. 
Z pozície samosprávy mesta Šaľa je systém financovania športovej infraštruktúry a športovej 
činnosti v rámci mesta zabezpečený z rozpočtu mesta v rámci programu Šport. 
Rozpočet programu zahŕňa výdavky nevyhnutné na zabezpečenie prevádzky zimného 
štadióna, športovej haly, futbalového štadióna Šaľa, futbalového štadióna Veča, kolkárne, 
tenisového areálu a areálu bývalého kúpaliska (vrátane personálnych výdavkov na správcov 
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a obsluhu objektov). Ďalej sú to výdavky súvisiace so športovými podujatiami a do roku 2019 
aj s prevádzkou krytej plavárne v areáli, Duslo a. s. Program sa člení na podprogramy: Športové 
a telovýchovné akcie, Športová infraštruktúra a Grantový systém na podporu športu. 
Pri pohľade na vývoj výšky výdavkov na tento program vo vzťahu k celkových bežným 
a kapitálovým výdavkom samosprávy je možné konštatovať vyrovnané zabezpečenie 
financovania tejto oblasti aktivít na úrovni od 1,5 až do 2,6% počas rokov 2013 až 2020, pričom 
výnimkou bol rok 2017, kedy sa investíciou do športovej haly (výmena okien a izolácia strechy) 
zvýšil tento podiel nad 4% z celkových kapitálových a bežných výdavkov mesta v danom roku. 
V porovnaní s výškou príjmov mesta z podielových daní sa pohybuje pomer výšky výdavkov na 
program Šport na úrovni 4,35% až 6,10% v roku 2017 to bolo 8,40%. 
 
Tabuľka 27 Výdavky na šport ako podiel celkových príjmov mesta 
 2013 2014 2015 2016 
Podielové dané - príjmy 5 060 845 5 415 707 6 017 924 6 844 677 
Celkové bežné a kapitálové 
výdavky mesta 

12 388 
058 

13 496 875  14 991 452  14 083 064 

Program Šport - výdavky 308 479 295 742 261 986  365 459 
Pomer výdavkov v programe 
Šport voči príjmom 
z podielových daní v %* 

6,10% 5,46% 4,35% 5,34% 

Podiel na celkových 
výdavkoch v% 

2,49% 2,19% 1,75% 2,60% 

     

 2017 2018 2019 Rozpočet 
na rok 

2020 

2020 
Úprava 

rozpočtu č. 
1 

Podielové dané - príjmy 7 298 851 8 078 503 8 870 087 9 200 000 8 216 000 
Celkové bežné a kapitálové 
výdavky mesta 

15 114 
037 

22 226 833 26 068 816 23 381 
330 

22 845 922 

Program Šport - výdavky 613 409 406 741 402 339 441 040 378 840 
Pomer výdavkov v programe 
Šport voči príjmom 
z podielových daní v %* 

8,40% 5,03% 4,54% 4,79% 4,61% 

Podiel na celkových 
výdavkoch v% 

4,06% 1,83% 1,54% 1,89% 1,66% 

*Poznámka: Nie všetky výdavky v programe Šport sú financované z podielových daní, ide len o porovnanie 
 
Za roky 2013 až 2019 spolu bola výška podielu výdavkov na program Šport z celkových bežných 
a kapitálových výdavkov mesta bez výdavkov na finančné operácie na úrovni 2,24% 
(priemerné percento 2,35%) a za uvedené obdobie bola výška na výdavky programu Šport 
 v porovnaní s výškou príjmov za podielové dane mesta na úrovni 5,58% (priemerné percento 
5,60%). Dotačný systém mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2020 
o podmienkach poskytovania dotácií, ktoré určuje podmienky poskytovania dotácií ako 
nenávratného finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta.  
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Prehľad mestom poskytnutých dotácií na činnosť športových klubov je uvedený v nasledovnej 
tabuľke: 
 
Tabuľka 28 Poskytnuté dotácie pre oblasť športu mestom Šaľa 

POSKYTNUTÉ DOTÁCIE PRE OBLASŤ ŠPORTU MESTOM ŠAĽA (v EUR) 

ŽIADATEĽ ROK 
2015 2016 2017 2018 2019 

FK Slovan Duslo Šaľa 6 984  13 750    300  420  
Občianske združenie Rada Šport 585  500  400  800  800  
Karate Klub Banana Dojo 300  500  200      
Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa 9 231  18 250      600  
TJ Slovan Duslo Šaľa – Atletický klub 200  500  200  200  300  
TJ Slovan Duslo Šaľa – Oddiel karate     300  500  550  
TJ Slovan Duslo Šaľa – Oddiel nevidiacich  
a krátkozrakých     200  200  300  
TJ Slovan Duslo Šaľa – Kolkársky oddiel     200  200* 300  
Športový klub Stepné kozy zo Šale   200  200  420  400  
Slovenský rybársky zväz, MsO Šaľa 200  200  200  400  600  
Klub vodných športov Barakuda   500  200  400  300  
Športovo - strelecký klub Šaľa 500  500  300*     
Telovýchovná jednota Tatran Šaľa   200  300  300    
Jazdecký klub Rusty 200  200  200  400  150  
Rondis, s.r.o. 500  500  300  400    
FK Veča 500  500  300  500  700  
TJ Slávia SOUP Šaľa 500  500  400  600  800  
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO 
Šaľa   200  140  200  200  
Centrum zdravia, prevencie civilizačných chorôb 
a športový klub Atlanta   

  200  230  150 

Klub športových potápačov Tritón Šaľa 500    200  230  300  
Občianske združenie Farao     200  230  300  
Atletický klub Maratón Nitra – D. Kováč zo Šale     200  500  150  
Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F., Šaľa     260  400    
Športový klub Hurrican Šaľa       700  350  
eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí       200    
Mariášový klub Šaľa - Veča - Nové Zámky       350  200  
Mgr. Ádám Rusznák       200  150  
Hokejový klub HK Mládež Šaľa       700 800  
O.Z.T.K.T.       200    
Foosballový klub Šaľa         200  
Miestny kynologický klub Šaľa         300  
Nordic Walking Team Šaľa         250  
Iron Training s.r.o. - Mgr. M. Černáková zo Šale         130  
Športový klub pri Športovom osemročnom 
gymnáziu Nitra – S. Takácsová zo Šale       

  300* 
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POSKYTNUTÉ DOTÁCIE PRE OBLASŤ ŠPORTU MESTOM ŠAĽA (v EUR) 

ŽIADATEĽ ROK 
2015 2016 2017 2018 2019 

Dogdancing Club Slovakia  500          
Občianske združenie Renovacio 300          
FK Betonáris Šaľa 500          
Spolu pridelené dotácie 21 500  37 000  5 000  10 000  10 000 
 
VYSVETLIVKY * 

TJ Slovan Duslo Šaľa – Kolkársky oddiel 
dotácia bola vyčerpaná v sume 199,95 EUR, zvyšok - 0,05 EUR 
bol vrátený mestu Šaľa 

Športovo - strelecký klub Šaľa dotácia nebola vyčerpaná a bola vrátená mestu Šaľa 

Športový klub pri Športovom osemročnom 
gymnáziu Nitra – S.Takácsová zo Šale 

dotácia nebola vyčerpaná a bola vrátená mestu Šaľa 

 
Čo sa týka financovania činnosti samotných športových klubov podľa prieskumu realizovaného 
mestom, okrem podpory zo strany samosprávy vo forme dotácií si svoju činnosť financujú 
hlavne z členských príspevkov, z vyberania vstupného na zápasy, z prenájmu z reklamy 
a následne príspevkami od sponzorov a športových fanúšikov klubov, bez ktorých by kluby 
nemohli fungovať. Hlavným sponzorom Hádzanárskeho klubu (HK) Slovan Duslo Šaľa je 
Duslo, a.s. Niektorým klubom sa podarilo získať aj dotácie z Nitrianskeho samosprávneho 
kraja, ako aj z 2% z daní fyzických osôb alebo nadácií. Vo väčšine klubov si členovia obstarávajú 
tréningové oblečenie, dresy, výstroj, športové potreby a pomôcky sami. 
Hlavným príjmom Športovo streleckého klubu Šaľa sú dotácie zo Slovenského streleckého 
zväzu a Ministerstva školstva SR na podujatia a na mládež. Na sponzorovaní športu v meste 
Šaľa sa však podieľajú aj mnohé menšie miestne firmy, ktorých majitelia sú lokálpatriotmi 
a záleží im na tom, akým smerom sa uberá šport a podmienky športovania v meste. 
Okrem dotácií na činnosť klubov boli poskytované od roku 2016 do 03/2020 dotácie aj  
na energie. Prehľad poskytnutých dotácií je uvedený v nasledovnej tabuľke: 
 
Tabuľka 29 Dotácie na energie 

Športový klub  Poskytnutá dotácia 2016 
Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa 12 424,07 
Telovýchovná jednota Slovan Duslo Šaľa 5 437,37 
Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa 30 222,00 
FK Veča 795,84 
SPOLU: 48 879,28 
  
Športový klub Poskytnutá dotácia 2017 
Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa 30 800,15 
Telovýchovná jednota Slovan Duslo Šaľa 13 120,30 
Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa 51 379,36 
FK Veča 1 639,56 
HKM Slovan Duslo Šaľa 17 470,24 
SPOLU: 114 409,61 
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Športový klub Poskytnutá dotácia 2018 
Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa 26 859,05 
Telovýchovná jednota Slovan Duslo Šaľa 14 694,89 
Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa 31 823,58 
FK Veča 2 139,65 
HKM Slovan Duslo Šaľa 26 081,75 
SPOLU: 101 598,92 

  
Športový klub Poskytnutá dotácia 2019 
Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa 25 610,15 
Telovýchovná jednota Slovan Duslo Šaľa 13 719,78 
Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa 31 179,46 
FK Veča 1 951,61 
HKM Slovan Duslo Šaľa 26 644,53 
SPOLU: 99 105,53 

  
Športový klub Poskytnutá dotácia 2020 (do 31.10) 
Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa 7 762,36 
Telovýchovná jednota Slovan Duslo Šaľa 7 324,82 
Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa 16 884,45 
FK Veča 459,30 
HKM Slovan Duslo Šaľa 13 678,88 
SPOLU: 46 109,81 

 
Ďalšie výdavky do športu mesto poskytovalo formou členského príspevku do združenia 
právnických osôb AQUASPORT: 
 
Tabuľka 30 Príspevky do združenia AQUASPORT 

rok Výška príspevku v EUR 
2014 45 000 
2015 45 000 
2016 45 000 
2017 50 000 
2018 50 000 
2019 61 660 

 
V roku 2019 boli výdavky v sume 61 660 EUR použité v rámci programu na podporu prevádzky 
(v období január – apríl 2019) a neskôr na zabezpečenie personálnych výdavkov po uzatvorení 
krytej plavárne v apríli 2019 v dôsledku havarijného stavu pre AQUASPORT. 
Systém financovania prevádzky športovísk prešiel rôznymi zmenami. Do roku 2015 bolo 
v nájomných zmluvách, ktoré sa týkajú športovísk uvedené, že mestom, ako vlastníkom  
a prenajímateľom, sú hradené režijné náklady – elektrická energia, plyn, vodné, stočné. 
Následne boli podmienky nájmu športovísk upravené v súlade s v tom čase novým VZN  
č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií v platnom znení a v súlade so Zásadami 
hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení tak, že výdavky za energie boli 
fakturované mestu, nakoľko mesto je vlastníkom areálov športovísk a má uzatvorené zmluvy 
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s dodávateľmi energií, v zmysle ktorých výdavky za tieto energie aj uhrádzalo, ale výdavky za 
energie následne mesto prefakturovalo športovým klubom, ktorým poskytlo na úhradu energií 
dotácie v zmysle VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií ako osobitne 
rozpočtované dotácie. Keďže MsZ schvaľovalo pre športové kluby dotácie vo výške čerpaných 
energií, mesto po vystavení faktúr športovým klubom tieto výdavky započítalo s dotáciou, 
ktorá bola športovým klubom na tieto účely poskytovaná. 
Neskôr mesto prijalo VZN č. 2/2020 s účinnosťou od 1.3.2020 zmenu Zásad hospodárenia 
s majetkom mesta Šaľa v platnom znení a zmenou podmienok nájmu jednotlivých športovísk 
začiatkom roka 2020, pričom sa upravilo to, že náklady za služby spojené s užívaním (kúrenie, 
príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia) hradí v plnej výške 
prenajímateľ, teda mesto a povinnosť nájomcov vyberať nájomné vo výške podľa platného 
cenníka je už zakomponovaná v existujúcich nájomných zmluvách. 
Podľa ustan. § 9 ods. 2 písm. d) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa „právnickým 
osobám poskytujúcim verejnoprospešné služby sa určuje výška nájomného vo výške 80%  
zo sadzby podľa písm. h) prílohy č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta, pričom 
nájomca je povinný prenajímateľovi uhradiť náklady za služby spojené s užívaním prenajatých 
nebytových priestorov v plnej výške,“ pričom o výnimkách uvedených v písm. d) individuálne 
rozhoduje MsZ 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ak ide o zníženie takto stanoveného 
nájomného, resp. zníženie úhrad za služby spojené s užívaním prenajatých nebytových 
priestorov pre právnickú osobu, ktorá najmä: 
- pravidelne reprezentuje mesto 
- poskytuje verejnoprospešné služby prostredníctvom dobrovoľníkov. 

 
 

2.12 Informovanie a propagácia v oblasti športu. 
 
Pre rozvoj športu je nevyhnutná aj systematická propagácia športového diania, podujatí, 
možností športového vyžitia v meste, činnosti jednotlivých klubov a ostatných organizácií 
a aj dosiahnutých výsledkoch a úspechoch miestnych športovcov dostupnými informačnými 
prostriedkami. V súčasnosti sa realizuje informovanie a propagácia v oblasti športu najmä 
prostredníctvom propagácie jednotlivých podujatí. Využívajú sa prevažne sociálne siete.  
Na webovej stránke mesta je športový servis, ako aj prezentácia jednotlivých klubov, ďalej 
zoznam OZ a športových klubov, ktorí sa registrovali v meste a časť pre harmonogram 
športovej haly. 
Okrem toho v oblasti školského športu je aktívny „Školský portál“, ktorý je sústredený  
na prehľad školských športových súťaží. 
Najväčšie a najaktívnejšie športové kluby majú vlastné webové stránky, na ktorých informujú 
o svojej činnosti, histórii klubu, členoch a podujatiach či dosiahnutých úspechoch. 
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3. Východiská pre koncepčnú časť a SWOT analýza 
 
V rámci predprípravy spracovania koncepcie rozvoja športu bol realizovaný prieskum medzi 
materskými školami, základnými školami a športovými klubmi. Okrem základných faktov 
o daných subjektoch a ich činnosti boli zisťované aj názory zástupcov športových klubov 
v meste, ako zvýšiť záujem detí o športovanie. Najviac rezonovali nasledovné: 
- Najväčším problémom v dnešnej dobe sú počítače a mobily. Veľa detí svoj voľný čas 

venuje týmto aktivitám. Na základných školách treba venovať viac času hlavne telesnej 
výchove. Veľkú chybu robia aj rodičia, ktorí miesto toho, aby deťom vysvetlili, že šport  
a hlavne pohyb je pre nich veľmi dôležitý, zháňajú potvrdenia od lekárov, aby mali úľavu 
na telesnej výchove. 

- Je potrebné robiť nábory do klubov pravidelne, deti treba pritiahnuť na športoviská, v lete 
robiť tábory, kempy. 

- Viac financií od mesta a štátu. Je potrebné klásť väčší dôraz na moderne vybavené 
športoviská, kvalitných trénerov, kondičných trénerov v klube, dobrého fyzioterapeuta, 
na účasť na mnohých zahraničných turnajoch, sústredeniach a zabezpečiť dobré 
materiálne zabezpečenie. 

- Viac športu počas vyučovacích hodín telesnej kultúry, na škole im ukázať, aké športové 
možnosti sú v danom meste. Organizovane zo školy deti brávať na ligové zápasy. 

- Vo vekovej kategórii do 15 rokov odstrániť tlak na výsledky vo všetkých športoch – jedinou 
prioritou trénerov musí byť udržanie detí pri športe bez ohľadu na objektívnu výkonnosť 
detí – tlak na výsledky je jedným z hlavných dôvodov, prečo deti, ktoré so športom začnú 
z vlastného prirodzeného záujmu, pri ňom nezotrvajú. 

- Odstrániť bariéry pre začatie športovania detí – prinútiť kluby k organizácii a ponuke 
aktivít nielen vlastným kmeňovým členom, ale aspoň príležitostne aj deťom s občasným 
či nepravidelným záujmom o ten ktorý šport - bez nutnosti registrácie a povinnosti 
pravidelných platieb. 

- Mesto musí aktívne prispieť ku koordinácii športových aktivít pre rekreačných, občasných 
a nepravidelných športovcov (detí, mládeže aj dospelých), či už priamo vyčlenením 
personálnych a finančných prostriedkov, alebo nepriamo podporou a súčinnosťou  
s mládežníckym parlamentom, alebo s inou vhodnou existujúcou platformou, ktorá by sa 
tejto úlohy ujala. 

- Je nutná koncepcia umožňujúca jednoduchú fluktuáciu detských športovcov medzi 
športami. Skorá špecializácia detí je zbytočná a kontraproduktívna, prirodzené sú zmeny 
záujmov a tieto musia byť minimálne do veku 10-12 rokov plne podporované tak, aby 
strata či dočasné oslabenie záujmu o práve vykonávaný šport neznamenali automaticky 
problém a dôvod na ukončenie športovania. 

- Kluby často necítia nezáujem zo strany detí a mládeže o športovanie. Veľmi by pomohlo, 
keby mesto zaviedlo bezplatné využívanie hlavne telocvičných zariadení pre športovcov 
organizovaných nielen vo veľkých kluboch, ale aj v iných športových združeniach. Týka sa 
to hlavne karatistov a taekwon-do, ktorých ročný prenájom telocvične stojí cca 1 000 až  
1 300 Eur, čo predstavuje veľkú finančnú záťaž. 

- Bolo by na zváženie navýšenie rozpočtu na prideľovanie dotácií pre šport, a to hlavne pre 
organizácie, ktorých hlavným cieľom je práca s mládežou. 

- Upozorniť na bezpečnosť pri usporadúvaní športových akcií (hlavne hromadných), a to 
nákupom prenosného defibrilátora a jeho umiestnenia na Mestskej polícii Šaľa alebo inej 
organizácii (požiarnici a pod.). 
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- Treba prilákať nové deti, ale aj udržať existujúce. Obe veci sú veľmi dôležité. 
- Marketing - moderná forma reklamy - cez sociálne siete. Veľa ľudí, vrátane detí, mládeže 

a ich rodičov trávi veľa času na rôznych sociálnych sieťach. Treba využiť potenciál tohto 
média a investovať do reklamy presne cielenej na určitú skupinu ľudí alebo lokalitu. 

- Podporiť sústredenia/tábory – kluby si všimli, že u detí, ktoré boli na letnom sústredení, 
je nulový alebo len minimálny „odpad“. To znamená, že má zmysel investovať týmto 
smerom. Klub chce pomôcť deťom, ktorých rodičia si nemôžu sústredenie dovoliť, resp. 
oni sú presvedčení, že sústredenie nie je pre ich dieťa dôležité, a preto nie je pre nich 
prioritou a dieťa, pokiaľ ešte nikdy s klubom na sústredení nebolo, netlačí doma na 
rodičov, aby mu toto sústredenie zaplatili. Preto chcú pristúpiť k takému kroku, že buď 
paušálne, alebo len v určitých prípadoch prvé sústredenie bude mať dieťa zdarma (alebo 
s výraznou zľavou). 

- Finančná podpora súťažiacich – chcú podporovať aktívnych súťažiacich, ktorí často 
reprezentujú klub, naše mesto, našu krajinu, aby nebola finančná záťaž len na nich. 
Pravidelná účasť na súťažiach je výrazná finančná záťaž pre rodinu, preto často ľudia nejdú 
súťažiť len z finančných dôvodov. 

- Podporovať cvičencov, ktorí trénujú dlhodobo, niekoľko rokov – napríklad preplatením 
výdavkov na sústredenia, športovú výbavu/výstroj. Sú to základné kamene každého klubu 
a keď budú motivovaní aj takýmto spôsobom, je väčšia šanca, že budú dlhšie trénovať  
a neukončia kariéru. Títo cvičenci po rokoch často vstupujú do role trénerov. V pozícii 
trénera by mali dostávať aj nejaké finančné ohodnotenie. 

- Prístup k telocvični - zjednodušiť prístup k tréningovým priestorom. Školské telocvične sú 
často využívané na komerčný prenájom. Klub si uvedomuje, že zriaďovateľ potrebuje 
príjem z takejto činnosti, ale školy a školské telocvične boli budované pre inú skupinu 
obyvateľstva (deti a mládež). Malo by byť prioritou, aby sa do telocvične dostali hlavne 
ľudia, pre ktorých vznikli. Kluby, ktoré sa venujú primárne deťom a mládeži, by mali mať 
tréningové priestory na školách bezplatne, prípadne s výraznou zľavou. Ale hlavne by 
nemali mať problém získať časopriestor. 

- Vzdelávanie trénerov - rôzne typy školení pre trénerov. Odborné školenia zvyčajne 
zabezpečujú zväzy pre svojich trénerov. Jedná sa skôr o školenia nie priamo zamerané  
na daný šport, ale rôzne motivačné, marketingové, podporné. Tréneri by sa mali učiť, ako 
robiť tréningy zaujímavejšími, aby nebola veľká fluktuácia cvičencov. Mali by sa učiť 
používať a využívať sociálne siete na marketing, na zvýšenie povedomia o kluboch, aby 
vedeli prilákať nových cvičencov. 

- V rámci infraštruktúry chýba stála strelnica zo vzduchových zbraní a nakoľko v súčasnosti 
trénujú na ZŠ Hollého len dvakrát týždenne, 2 hodiny je málo. Každý šport sa taktiež odvíja 
od dostatku finančných prostriedkov. Streľba ako technický šport používa streleckú 
výstroj, zbrane a strelivo, ktoré je dosť nákladné a výjazdy na súťaže, ubytovanie, 
cestovné, štartovné a stravné si mnohokrát musia hradiť deti. Potom sa ťažko presviedča 
mladý adept na športovú streľbu, aby trávil viac času na tréningu a soboty a nedele trávil 
na súťažiach, veď hrať na počítači a na mobile je predsa jednoduchšie. 

- Obmedzenia vyplývajú z limitovaných počtov trénerov a kapacitných možností športovísk 
v meste. 

- Organizovať kurzy nordic walkingu v materských školách aj v seniorských centrách. 
- Dotácie vyčlenené na podujatia a nie na činnosť športovcov. 
- Vytvoriť vhodné podmienky na plávanie, v čase kedy mesto nemá krytý bazén, tak z 300 

detí ostalo plávať približne 100. 
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- Realizovať vyššiu informovanosť detí, rodičov o dianí v stolnotenisovom klube. Zvýšiť 
spoluprácu s telocvikármi na ZŠ v meste. 

- Záujem o šport celkovo klesá, bolo by vhodné vymyslieť a realizovať spoluprácu - škola - 
klub, aby deti športovali akoby v rámci školského procesu. Zároveň dnešné deti už bez 
trénera hrať nechcú, a preto jeden tréner v klube nie je dosť, ako je to v prípade 
Tenisového klubu Šaľa a zároveň je tu otázka odmeňovania. Klub navrhuje postup: tréner, 
základňa, turnaje. 

- Založiť rybársky krúžok v spolupráci s CVČ, organizovať športové tábory, týmito aktivitami 
chcú zvýšiť záujem o rybárčenie medzi deťmi a mládežou, chcú vychovať nových 
pretekárov - športových rybárov. 

 
Rovnaký prieskum bol realizovaný v školských a predškolských zariadeniach za účelom 
získania návrhov na zvýšenie záujmu detí a mládeže o šport, navrhujú nasledovné: 
- organizovať aktivity v rámci mesta, ktoré sú podmienené spoločnou účasťou rodiča 

a dieťaťa, kde je motivovaný aj rodič a zároveň aj dieťa, a tak dať dieťaťu možnosť  
od malička získavať vzor v rodinnom prostredí, osobným príkladom rodičov (olympiády 
rodičov, detí a zamestnancov) 

- uskutočňovať športové popoludnia pre deti s reálnymi športovcami - motivovať  
a inšpirovať deti k aktívnej, pravidelnej a uvedomelej pohybovej aktivite osobným 
príkladom známych a úspešných športovcov, rodičov, učiteľov (prázdninové školské 
športové dvory) 

- návštevami rozličných športových podujatí v meste 
- besedy s úspešnými športovcami, ktorí boli napr. žiakmi danej školy 
- zvýšenie počtu hodín telesnej a športovej výchovy 
- ponukou atraktívnych a zážitkových aktivít, počas ktorých by deti mali možnosť pocítiť 

radosť z pohybu, úspechu 
- zlepšenie materiálneho vybavenia, nové športové priestory v areáli školy, krúžky 
- vybudovať v okolí rieky Váh ,,náučný a športový chodník“, kde by deti plnili rôzne úlohy - 
- obnova činnosti plavárne. 

 
Základným nástrojom pre spracovanie východísk pre koncepčnú časť, ako aj zistenie kľúčových 
disparít pre ďalší rozvoj, je SWOT analýza: 
 
Silné stránky 
- založená tradícia športov v meste (hádzaná, športová streľba, futbal), historické fakty 
- dostatok detí v prípravkách 
- existujúca trénerská základňa 
- výhodná poloha mesta vzhľadom k hlavnému mestu Bratislava 
- dostupná udržiavaná športová infraštruktúra mesta 
- dostatok aktívnych ľudí v športe 
- vhodné podmienky pre vodné športy na Váhu 
- aktívna činnosť klubov 
 
Slabé stránky 
- obmedzené a nedostatočné kapacity vybudovanej športovej infraštruktúry 
- investičný dlh na športovej infraštruktúre vedie k znižovaniu ich atraktivity 
- chýba celoročne využiteľná zastrešená ľadová plocha 
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- chýba športovo-relaxačné a kongresové centrum s ubytovacími kapacitami 
- plaváreň s 50m bazénom je v neprevádzkyschopnom stave 
- nedostatočná materiálno-technická vybavenosť školských telocviční, čo negatívne vplýva 

na  štandard týchto priestorov, a tým aj na efektívnosť vyučovacieho a tréningového 
procesu 

- dopravné ihrisko mimo prevádzky v dezolátnom stave, v súkromnom vlastníctve 
- poddimenzovanosť financovania klubov a ich vysoká odkázanosť na samosprávu, 

sponzorov 
- nedostatok finančných prostriedkov na ohodnotenie trénerov, rozhodcov 
- chýbajúce cyklistické komunikácie a podmienky pre cyklistický šport v rámci mesta 
- deťom chýba „ulica“ a dnešné deti sa hrávajú oveľa menej vonku, ako to bývalo 

v minulosti. 
- divácky/fanúšikovský nezáujem o niektoré športové odvetvia 
 
Príležitosti 
- schválená štátna dotácia na opravu strechy plavárne 
- podpora rozvoja masového športu 
- podpora zo strany lokálpatriotov, sponzorov miestnych firiem, ale aj z okolia a regiónu 
- možnosť využitia geotermálneho vrtu pre športovo-rekreačné účely, infraštruktúra 
- rozvoj a efektívnejšie využitie existujúcej infraštruktúry mesta aj škôl 
- vytváranie nových pracovných príležitostí v sektore športu 
- vybudovaním ubytovacích kapacít určených pre šport sa docieli aj zlepšenie cestovného 

ruchu 
- spolupráca so športovými zväzmi, federáciami na úrovni SR a spolupráca s partnerskými 

mestami 
 
Ohrozenia 
- takmer žiadne možnosti získania mimorozpočtových zdrojov na zveľadenie športovej 

infraštruktúry zo zdrojov operačných programov EÚ v aktuálnom programovom období 
- dotačná politika štátu smerujúca skôr k podpore vrcholových športovcov než športovej 

infraštruktúry 
- riziko násilia na veľkých hromadných akciách na štadiónoch 
- ponechanie financovania športu len na pleciach samosprávy 
- v posledných rokoch bolo na Slovensku vybudovaných málo nových športových objektov 

a tiež prístup niektorých obcí k športovej vybavenosti je minimálny 
- väčšina športových zariadení na Slovensku je vo všeobecnosti nemoderná, nekvalitná a už 

zastaraná z dôvodu poddimenzovania investícií štátu do športovej infraštruktúry 
- obmedzenia súvisiace s protipandemickými opatreniami 
- veľká finančná náročnosť obstarania výstroje - zníženie záujmu o daný šport 
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4. Koncepcia rozvoja športu v meste Šaľa – návrhová a strategická časť 
 
Po analýze súčasného stavu podmienok a aktivít odvetvia športu v podmienkach mesta, 
zmapovaní športovej infraštruktúry mesta, činnosti klubov, subjektov verejného aj 
súkromného sektora, informácií o podmienkach financovania a propagácie, zadefinovaní 
silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození, z ktorých vyplývajú kľúčové disparity, je 
možné pristúpiť k zadefinovaniu vízie pre rozvoj športu v meste Šaľa ako nosnej myšlienky  
a stavu želaného po naplnení koncepcie, jej cieľov, opatrení a aktivít. 
 
 
4.1 Vízia a štruktúra priorít, cieľov, opatrení a aktivít 
 
Vízia – pre rozvoj športu v meste Šaľa:  
 
Šaľa – atraktívne mesto pre šport so zdravým a pohybovo zdatným, aktívnym obyvateľstvom. 
 
Stratégia na dosiahnutie vízie:  
 
Mesto Šaľa systematicky vytvára vhodné infraštruktúrne, finančné, personálne a materiálne 
podmienky pre šport a trávenie voľného času s cieľom maximalizovať podiel obyvateľov, ktorí 
sa športu venujú aktívne, pravidelne a dlhodobo pri dodržaní princípu prístupnosti pre 
všetkých bez rozdielu, motivovania detí a mládeže a podporujúc osobnú sebarealizáciu na 
všetkých úrovniach a generáciách za dodržiavania šetrnosti voči životnému prostrediu. 
Zároveň podporuje lokálne tradície v športe, vníma potrebu vzájomnej spolupráce všetkých 
aktérov v oblasti športu. Uvedomuje si pozitívne účinky športových aktivít na zdravie 
obyvateľov a kvalitu života obyvateľov vo vyššom veku, na prevenciu chorôb aj mládežníckej 
kriminality, na zlepšenie socializácie a inklúzie rôznych skupín obyvateľov. 
Na podporu športu mesto prevádzkuje existujúce a buduje nové športoviská, ktoré 
sprístupňuje pohybovo aktívnym skupinám obyvateľov, pravidelne informuje o športovom 
dianí. 
 
Priorita 1: Vytváranie podmienok pre zdravé a pohybovo zdatné obyvateľstvo 
Cieľ 1.1.: Neustále zlepšovanie a skvalitňovanie infraštruktúrnych podmienok pre šport 

v meste 
 
Cieľ 1.2.: Zabezpečiť stabilné prostredie pre existujúce a pre etablovanie sa rozvíjajúcich sa 

odvetví športov v meste 
 
 
Priorita 2 Aktivizovanie aktérov rozvoja športu v meste 
Cieľ 2.1.: Šport pre všetky generácie – človek v popredí 
 
Cieľ 2.2.: Posilnenie spolupráce medzi samosprávou, školami a klubmi a inými organizáciami 
 
 
 
Na dosiahnutie naplnenia jednotlivých cieľov koncepcie sú navrhnuté nasledovné opatrenia: 



Koncepcia rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020 – 2025 

59 / 71 
 

Priorita 1: Vytváranie podmienok pre zdravé a pohybovo zdatné obyvateľstvo 
 

Cieľ 1.1.: 
Neustále zlepšovanie a skvalitňovanie infraštruktúrnych podmienok pre šport v meste 

 
Opatrenie 1.1.1.: 
Modernizácia a investície do existujúcej športovej infraštruktúry mesta 
 
Aktivita: Popis aktivity 
Zimný štadión: - rekonštrukcia strojovne aj ľadovej plochy, 

- nákup rolby na ľad.  
 

Športová hala: - zateplenie obvodového plášťa budovy, 
- rekonštrukcia, resp. výmena posuvných tribún,  
- scoreboard – výsledkovej tabuly (2ks) a vzduchotechniky, 
- povrchová úprava areálu a jeho okolia (napr. parkovísk, 

komunikácií, asfalt pre pojazdné plochy a dlažba pre pochôdzne 
plochy), 

- vybudovanie minimálne 2 šatní pre športovcov, 
- zastrešenie priestoru nad vstupným vestibulom hlavného vchodu 

(terajšej terasy) za účelom vybudovania – zriadenia posilňovne pre 
športovcov, 

- vybudovane SKY BOX priestoru, 
- sanácia alebo rekonštrukcia budovy bývalej výmenníkovej stanice, 

rekonštrukcia, resp. opravy dažďových zvodov, oplotenia a brán. 
 

Kolkáreň: - výmena okien a dverí, 
- zateplenie strechy a obvodového plášťa, 
- rekonštrukcia sociálnych zariadení, šatní a vstupných priestorov. 

 
Futbalový 
štadión Šaľa: 

- rekonštrukcia hlavnej tribúny, 
- výmena osvetlenia na umelej tráve na úspornejšie, 
- vybudovanie osvetlenia trávnika na hlavnom ihrisku, 
- vybudovanie WC mužské a ženské podľa požiadaviek SFZ, 
- rekonštrukcia šatní podľa požiadavky SFZ, 
- vybudovanie relax fitnes centra, 
- inštalácia kamerového systému, 
- prebudovanie hlavného vchodu do areálu na elektrické zatváranie, 
- vybudovanie kanalizačnej prípojky na štadión, 
- vybudovanie tréningového a zápasového ihriska pre malé deti. 

 
Rekonštrukcia 
objektu plavárne 
s 50 m bazénom 

- nové zastrešenie, obnova technológie, obnova prevádzky. 
 

Rozšírenie 
skateparku 
o nové prvky 

- doplnenie nových prvkov, riešenie systému vstupu do areálu. 
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Opatrenie 1.1.2 
Zlepšenie materiálno – technického vybavenia športovej infraštruktúry škôl 
 
Aktivita: Popis aktivity 
ZŠ s MŠ P. 
Pázmánya 

- rekonštrukcia školského dvora s umelým trávnikom. 

ZŠ s MŠ J. 
Murgaša 

- výmena umelého povrchu multifunkčného ihriska, 
- rekultivácia priestoru „malého“ átria do podoby street 

workoutového ihriska, 
- telocvične (obloženie stien, odsávanie vzduchu, prakticky 

nefunkčné vetranie prostredníctvom vysoko umiestnených okien – 
pri rekonštrukcii vymenené, neprispôsobené na túto potrebu, 
deštrukcia omietok). 
 

ZŠ Ľ. Štúra - telocvičňa – vonkajšia fasáda (praskanie múrov), nová podlaha, 
- multifunkčné ihrisko nové mantinely, 
- priestory pre vybudovanie nových športových priestorov: 

volejbalové ihrisko, bežecký ovál, basketbalové ihrisko. 
ZŠ J. Hollého  - rekonštrukcia záchytných sietí multifunkčného ihriska a umelej 

trávy, 
- telocvične - nová podlaha, 
- pre účely športových aktivít by sa dali využívať 2 veľké plochy 

s betónovým podkladom, 
- nutné doriešiť oplotenie areálu – pretože sa znehodnocuje aj 

športové ihrisko, riešenie prístupu verejnosti. 
ZŠ J. C. 
Hronského 

- nový povrch bežeckej dráhy, 
- v oboch telocvičniach nová podlaha, 
- rekonštrukcia šatní a umyvární pri telocvičniach, 
- fasáda oboch telocviční, 
- rekonštrukcia a úprava multifunkčného ihriska, 
- priestory pre zriadenie gymnastickej telocvične, atletického areálu, 

hádzanárskeho ihriska a workoutového ihriska. 
ZŠ s MŠ 
Bernolákova 

- telocvičňa - nová podlaha, zateplenie objektu, strecha, 
- multifunkčné ihrisko. 

SOŠ, Štúrova Iniciovať u vlastníka, ktorým je VÚC NSK, zabezpečenie: 
- rekonštrukcie telocvične, 
- nového multifunkčného ihriska, pre ktoré existujú priestory. 

Spojená škola, 
Nivy 

Iniciovať u vlastníka, ktorým je VÚC NSK, zabezpečenie: 
- revitalizácie trávnika futbalového ihriska, revízie, opravy 

a sfunkčnenie zavlažovania, 
- atletickej dráhy, 
- úplnej revitalizácie doskočiska, nového povrchu, 
- nového vybavenia modernými zariadeniami do posilňovne, 
- športová hala prešla výmenou okien v decembri 2019, ale plaváreň 

je nefunkčná, nutné nové vybavenie a technológia,  strecha, 
- veľký areál, kde by bolo možné vytvoriť multifunkčné ihrisko, ihrisko 

na plážový volejbal a workoutové ihrisko. 
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Opatrenie 1.1.3 
Investície do novej športovej infraštruktúry a budovanie nových kapacít, obstaranie 
nového vybavenia 
Aktivita: Popis aktivity 
Obstaranie novej nafukovacej tenisovej haly energeticky úsporné riešenie 
Vybudovanie novej multifunkčnej 
tréningovej haly pre loptové  a bojové športy 

- v priestore medzi mestskou športovou 
halou, kolkárňou a geotermálnym vrtom 
vybudovanie novej športovej haly pre 
rôzne športy s prislúchajúcou 
infraštruktúrou na základe vypracovanej 
štúdie 
 

Výstavba krytého zimného štadióna - zabezpečenie celoročnej využiteľnosti 
 

Výstavba športovo relaxačného 
a kongresového centra s ubytovacími 
kapacitami 

- areál bývalého kúpaliska (centrum aj  
s krytým plaveckým bazénom, s vodným 
svetom a wellness areálom, aj 
s vonkajšími letnými bazénmi 
a ubytovacími kapacitami) 
 

Zabezpečenie moderných športových 
pomôcok/náradia/vybavenia 

- obstaranie vybavenia pre školské 
telocvične (tatami), 

- obstaranie defibrilátorov do hlavných 
športových objektov mesta. 
 

Dopravné ihrisko - hľadanie možností nadobudnutia do 
vlastníctva. 
 

Tenisové kurty: - vybudovanie tzv. „zázemia“ k novej 
tenisovej hale - nové šatne a hygienické 
zariadenie, napr. osadením a spojením 
jednoduchých montovaných stavieb. 
 

 
Opatrenie 1.1.4: 
Vytváranie podmienok pre športovanie v exteriéri na verejných priestranstvách 
Aktivita: Popis aktivity 
Vybudovanie voľnočasovej zóny so 
športovým zameraním - individuálne 
aktivity 

- najmä pre vekovú kategóriu (aj) nad 12 
rokov, napr. vybudovanie bmx dráhy, 
lezeckej steny. 
 

Vybudovanie ihrísk vhodných pre 
kolektívne pohybové aktivity  

- ihriská v rámci revitalizácie lesoparku, 
- ihriská v rámci revitalizácie vnútroblokov. 

 
Vytváranie podmienok pre cyklistiku  - riešenie vnútromestských cyklotrás, ale aj 

cyklistických komunikácií spájajúcich 
mesto s okolitými obcami, 
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- spolupráca s národným a krajským 
cyklokoordinátorom. 
 

Vybudovanie cyklistickej/inline trasy po VD 
Kráľová 

- spolupráca s Povodím Váhu. 

Vybudovanie ,,náučného a športového 
chodníka“ v okolí rieky Váh 

- pre plnenie rôznych pohybových úloh 
deťmi. 
 

Preverenie potenciálu a prípadne 
umiestnenie exteriérových prvkov pre 
netradičné športy 

- napríklad discgolf, metlobal, tchoukball, 
spikeball, ringo, korfbal, indiaca, petanque 
 

 
 
 

Cieľ 1.2.: 
Zabezpečiť stabilné prostredie pre existujúce a pre etablovanie sa rozvíjajúcich sa odvetví 
športov v meste 

 
Opatrenie 1.2.1: 
Financovanie prevádzky športových zariadení 
 
Aktivita: Popis aktivity 
Financovanie prevádzky 
športových zariadení 
z rozpočtu mesta 

- náklady spojené s prevádzkou mestských športových 
zariadení ponechať bez zmeny – plne financuje mesto 
z mestského rozpočtu (do 03/2020 dotácie na úhradu 
energií) a zároveň: 

- zabezpečiť rovnaký prístup ku športoviskám pre všetkých, 
- zabezpečiť pri zariadeniach, ktorých prevádzku financuje 

mesto, aby nájomcovia poskytovali deťom a mládeži 
zvýhodnený prístup. 
 

Údržba a starostlivosť 
o športové zariadenia 

- udržať systém prostredníctvom správcov objektov patriacich 
pod mesto. 
 

 
 

Opatrenie 1.2.2: 
Podieľať sa na financovaní činnosti športových klubov a organizovaní verejných 
športových podujatí klubmi 
 
Aktivita: Popis aktivity 
Grantový systém na 
podporu športu - Dotácie 
na podporu rozvoja športu 
v meste Šaľa 

- dotačný systém na podporu činnosti a organizovanie 
verejných športových podujatí zo strany športových klubov 
- VZN o poskytovaní dotácií, 

- maximálna transparentnosť pri hospodárení s finančnými 
prostriedkami, 
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- každoročne navyšovať alokáciu pre dotácie do športu 
(činnosti klubov) z mestského rozpočtu zohľadnením výšky 
inflácie, 

- preverenie možnosti prerozdeľovania financií na základe 
vypracovaného kľúča, napr. 80 % na kolektívne športy,  
20 % na individuálne športy, 

- pri prideľovaní dotácií zohľadniť existenciu mládežníckych 
družstiev, zohľadnenie organizácií akcií zo strany 
žiadateľov/klubov pre verejnosť a nečlenov, 

- podporovať kluby a jednotlivcov pri zapájaní sa do 
regionálnych a národných súťaží, 

- nájsť konsenzus medzi nosnými odvetviami športu 
v meste, ktorými sú: hádzaná, športová streľba, futbal, 
plávanie, hokej, kolky, karate, atletika a ostatnými športmi, 
resp. dávať priestor aj pre nové športy, 

- podporovať športovcov bez organizačného zázemia. 
 

Organizovanie verejných 
športových podujatí zo 
strany športových klubov 

- podujatia organizované klubmi nielen pre členov bez 
nutnosti registrácie. 

 
Opatrenie 1.2.3: 
Získavanie partnerov a mimorozpočtových zdrojov na spolufinancovanie športových 
aktivít, podujatí a infraštruktúry 
 
Aktivita: Popis aktivity 
Verejné financovanie -
aktívna práca s dotačnými 
schémami a programami 
 

- mimo rozpočtu mesta a rozpočtov škôl - fondy EÚ, dotačné 
schémy ministerstiev, VÚC NSK, 

- centrálne monitorovanie dotačných schém, asistencia 
klubom pri ich čerpaní.  
 

Súkromné financovanie – 
zapojenie regionálnych 
zamestnávateľov a iných 
komerčných subjektov, 
verejnosť 

- motivovať predovšetkým doteraz neaktívne subjekty 
z podnikateľskej sféry, aby sa podieľali na financovaní 
športu a športovej infraštruktúry, 

- sponzorské, reklama, 
- rodičia, príspevky formou poskytnutia 2% z daní. 
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Priorita 2 Aktivizovanie aktérov rozvoja športu v meste 
 

Cieľ 2.1.: 
Šport pre všetky generácie – človek v popredí 

 
Opatrenie 2.1.1: 
Práca s jednotlivými cieľovými skupinami - deti, mládež, seniori, hendikepovaní 
 
Aktivita: Popis aktivity 
Práca s mládežou 
 

- zatraktívniť hodiny telesnej výchovy, 
- rozširovať ponuku športových krúžkov na MŠ aj ZŠ a CVČ- 

(kurzy, krúžky) rybársky v CVČ, nordic walking v MŠ, 
- pracovať na motivácii detí formou športových súťaží medzi 

školami, sídliskami, medziodvetvové súťaženie, 
- účasť na ligových zápasoch s deťmi zo škôl, 
- netlačiť na výkony ani na skorú špecializáciu, fluktuácia detí 

medzi viacerými druhmi športu, 
- pravidelné nábory detí do klubov počas verejných podujatí, 

zároveň klásť dôraz aj na neregistrovaných športovcov, aby 
rástla aj ich základňa, športové tábory, kempy, 

- pokračovať v tradícií lyžiarskych výcvikov, plaveckých výcvikov, 
- aktivity klubov nielen pre členov bez nutnosti registrácie, 
- podpora rozvoja všestrannosti detských športovcov 

v predškolských a žiackych kategóriách. 
 

Práca so seniormi - kurzy, krúžky primeraných športových disciplín v kluboch 
seniorov (napr. nordic walking), 

- stredisko talentovaných dospelých a seniorov. 
 

Sociálna a kultúrna 
inklúzia 
marginálnych skupín 

- podpora vzniku športových tímov/družstiev s účasťou 
marginalizovaných skupín (národnostné menšiny, cudzí štátni 
príslušníci), 

- spolupráca s príslušnými nadregionálnymi zastrešujúcimi 
organizáciami. 
 

Podpora rozvoja 
masového športu 

- cyklistika, cykloturistika, severská chôdza, turistika, 
- masové hromadné podujatia. 

 
Zaviesť tradíciu 
mestských, resp. 
okresných 
športových 
olympiád, resp. hier 

- samostatne pre MŠ, pre ZŠ, pre SŠ, pre seniorov, pre zdravotne 
postihnutých, 

- hry pre rodiny, matky a deťmi. 
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Opatrenie 2.1.2: 
Vytváranie podmienok pre zapájanie profesionálov do rozvoja športu v meste 
 
Aktivita: Popis aktivity 
Skvalitňovanie 
odborného zázemia  

- vzdelávanie trénerov, zvyšovanie úrovne ich práce, 
- možnosti pre rozširovanie trénerských tímov, zvýšiť počet 

kvalitných trénerov, 
- možnosti pre angažovanie kvalitných fyzioterapeutov pre 

zranených športovcov pre urýchlenie ich návratu do 
tréningového procesu, 

- ďalšie vzdelávanie pedagógov vyučujúcich telesnú výchovu - 
metodické dni pre učiteľov. 
 

Koordinácia 
a podpora 
všeobecnej 
športovej prípravy 

- koordinátori a organizátori pre amatérsky/rekreačný šport 
seniorských kategórií, 

- tréneri a metodickí pracovníci pre mládež na školách, 
- regionálne centrá. 

Analýza všetkých 
profesionálnych 
štruktúr v športe  

- regionálne, národné, medzinárodné - nadviazanie kontaktov  
a spolupráce. 

 
 

Cieľ 2.2.: 
Posilnenie spolupráce medzi samosprávou, školami a klubmi a inými organizáciami na 
miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti športu  

 
Opatrenie 2.2.1: 
Posilnenie agendy športu v štruktúrach administratívnych kapacít mesta 
Aktivita: Popis aktivity 
Dedikovaný 
zamestnanec/referent/manažér 
MsÚ pre šport  
 

- propagácia športu, informovanosť, sústavné 
zlepšovanie povedomia o podpore športu medzi 
verejnosťou, 

- mapovanie telovýchovných a športových objektov  
v majetku mesta, spolkov a fyzických 
podnikateľských osôb prostredníctvom databázy, 

- vedenie databázy subjektov, 
- koordinátor pre prácu s mládežou, spolupráca so 

Školským úradom v Šali, s Mládežníckym 
parlamentom Šaľa a ďalšími relevantnými 
subjektami, 

- oznamovanie športových podujatí, 
- osveta a komunikácia, 
- aktívna práca s dotačnými schémami 

a programami, 
- komunikácia a oslovovanie sponzorov, firmy, 
- komunikácia a koordinácia aktivít s VÚC. 
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Pravidelná kontrolná činnosť - zo strany samosprávy, ÚHK - využívanie objektov, 
pridelenie a čerpanie dotácií. 
 

Preškolenie zamestnancov 
klubov na sledovanie 
a vypracovanie dotačných 
projektov (metodická podpora) 

- realizovanie informačných seminárov o dotáciách. 

 
Opatrenie 2.2.2: 
Šport ako prostriedok na vytvorenie a podporu jednotnej komunity 
 
Aktivita: Popis aktivity 
Sprístupnenie školských 
telocviční aj počas prázdnin 
a sviatkov 

- regulácia prenájmov telocviční, resp. previazanie 
použitia príjmov z nájmov na skvalitnenie vybavenia 
telocviční. 

Spolupráca škôl pri zabezpečení 
prenocovania pre účastníkov 
turnajov organizovaných klubmi  

- poskytnutie priestorov škôl – v triedach, 
telocvičniach. 

Využitie športovísk na 
stredných školách pre potreby 
obyvateľov 

- telocvičňa + plaváreň na SpŠ Nivy (analýza stavu, 
možnosti rekonštrukcie, spolupráca s vlastníkom – 
VÚC NSK). 

Zefektívnenie komunikácie pri 
rozdeľovaní tréningových hodín 
v jednotlivých objektoch 

- využitie/vytvorenie systémov, ktoré umožňujú 
komunikáciu, plánovanie a evidenciu využitia 
športovísk. 

Podpora profilácie športových 
tried v MŠ, ZŠ, SŠ 

- stredisko talentovanej mládeže, 
- preverenie možnosti vytvorenia športovej školy 

alebo aspoň športovej triedy na miestnom gymnáziu, 
- umožniť trénovať aj v dopoludňajších hodinách  
a hlavne zvýšiť tým počet tréningov. 

Vytvorenie platformy na 
koordináciu športových aktivít 
v meste 
 

- heslo – „spolupráca, koordinácia, vzájomná 
podpora“: samosprávy, školského úradu, športových 
klubov, zväzov, škôl, federácií, Mládežníckeho 
parlamentu mesta Šaľa a iných organizácií - 
organizovanie pravidelných akcií s podporou 
miestnych športových subjektov zameraných na 
širokú verejnosť, 

- vypracovať systém aktívneho vyhľadávania 
športových talentov pre žiakov základných škôl 
s cieľom podchytiť športovo nadané deti a ponúknuť 
im možnosť športovať, obzvlášť deťom zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, 

- vypracovať metodiku/systém štatistických 
ukazovateľov, ktoré umožnia objektívne vyhodnotiť 
športovú aktivitu amatérskych a rekreačných 
športovcov neorganizovaných v športových kluboch, 
zaviesť metriky a systémy na sledovanie trendov 
v športovej aktivite obyvateľstva. 
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Zefektívnenie komunikácie 
Komisie mládeže a športu 
s mestským zastupiteľstvom 

- pre účinné presadzovanie cieľov tejto koncepcie 
dohodnúť s MsZ, že mandát komisie ako poradného 
orgánu bude dôsledne rešpektovaný v zmysle 
nasledovných princípov: 
o body a témy (so stanoviskom komisie) 

odporúčané v zápisniciach zo stretnutí komisie 
na prerokovanie v MsZ v zmysle platnej 
legislatívy a rokovacích poriadkov sa stávajú 
bodmi programu zasadnutia MsZ, 

o v oblasti športu MsZ rozhoduje o témach 
(predkladá ich na hlasovanie) až potom, ako 
poslanci dostanú k dispozícii stanovisko komisie 
k týmto témam. 

 
Opatrenie 2.2.3: 
Spoločná organizácia podujatí, propagácia a informovanie 
 
Aktivita: Popis aktivity 
Propagácia a medializácia - vydávanie športového kalendára, ktorý by zahrňoval 

podujatia, ktoré sa pravidelne organizujú – aspoň 
v elektronickej podobe, 

- portál „školský šport“ sústredený na prehľad 
školských športových súťaží, prezentovať aj širokej 
verejnosti, 

- mediálna kampaň na motiváciu pre žiakov, 
- propagácia regionálnych športovo rekreačných 

areálov, 
- spolupráca s miestnymi a regionálnymi médiami, 
- využívanie sociálnych sietí. 

 
Informovanie  - pravidelné stretnutia vedenia mesta so zástupcami 

klubov – minimálne raz za polrok a informovanie 
o výsledkoch stretnutí, 

- aktualizovať informácie na webovej stránke mesta 
týkajúce sa informácií o využití športových objektov, 
o podujatiach a o športovom dianí v meste. 
 

PR podujatia  - pokračovanie tradície každoročného 
vyhodnocovania najúspešnejších športovcov 
a trénerov za mesto a okres Šaľa, 

- zvážiť založiť tradíciu plesu športovcov v meste, 
- na veľkých kultúrno-spoločenských mestských 

podujatiach realizovať pravidelne nábor detí 
v spolupráci s klubmi a Mládežníckym parlamentom 
mesta Šaľa, 
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- organizovať stretnutia verejnosti so známymi 
športovcami v meste ako vzormi. 

Medzinárodná spolupráca - organizovať športové súťaže všetkých vekových 
kategórií na pravidelnej báze so zapojením 
partnerských miest mesta, súťaženie medzi 
mestskými časťami. 

 
 

4.2 Ukazovatele 
 
Zrealizovaním navrhnutých cieľov a opatrení smerujeme k naplneniu nasledovných 
merateľných ukazovateľov pre vyhodnotenie: 
- Za obdobie 2020 – 2025 dosiahnuť výšku podielu výdavkov na program Šport v rozpočte 

mesta z celkových bežných a kapitálových výdavkov mesta na úrovni 2,5%. 
 

- Za obdobie 2020 – 2025 dosiahnuť výšku podielu výdavkov na program Šport v rozpočte 
mesta v porovnaní s výškou príjmov mesta z podielových daní na úrovni 5,8%. 

 
- Za obdobie 2020 – 2025 dosiahnuť, aby výška výdavkov vyčlenených v rozpočte mesta  

na dotácie pre činnosť klubov bola každoročne navyšovaná minimálne o hodnotu inflácie.  
 

- Za obdobie 2020 – 2025 dosiahnuť navýšenie úväzku agendy športu v štruktúrach mesta 
o 1. 

 
- Za obdobie 2020 – 2025 dosiahnuť zvýšenie počtu športových zariadení v ponuke mesta 

v zmysle opatrenia 1.1.3 o minimálne jedno nové športové zariadenie. 
 

Zrealizovaním navrhnutých cieľov a opatrení smerujeme k naplneniu nasledovných 
ukazovateľov, ktoré nie je možné kvantifikovať pre nedostatok štatistických zdrojov: 
- Zvýšiť počet detí aj dospelých, ktorí pravidelne a dlhodobo športujú. 
- Zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva. 
- Udržanie, resp. zlepšenie štandardu kvality súčasných športových zariadení mesta. 
- Udržanie, resp. zlepšenie postavenia mesta na športovej mape Slovenska. 

 
 
4.3 Financovanie aktivít koncepcie rozpoja športu 
 
Definovanie presného finančného krytia jednotlivých aktivít navrhnutých v rámci opatrení 
koncepcie rozvoja športu bude riešené každoročne v rámci schvaľovania rozpočtových 
prostriedkov samosprávy mesta Šaľa Mestským zastupiteľstvom v Šali v rámci programu Šport 
a v rámci neho na podprogram Grantového systému na podporu športu v meste. Zároveň 
bude množstvo aktivít viazaných na získanie a čerpanie mimorozpočtových zdrojov, či už 
verejných zdrojov z dotácií, grantov či nenávratných finančných príspevkov k realizácii 
projektov, alebo aj zo súkromných sponzorských, nadačných, od reklamných partnerov,  
z príspevkov z 2% daní pre kluby atď.. Financovanie všetkých reálnych potrieb všetkých 
športových klubov v meste nie je možné kvantifikovať ani pokryť z obmedzených zdrojov 
samosprávy mesta Šaľa. 
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4.4 Nositelia úloh 
 
Koncepcia rozvoja športu mesta Šaľa na obdobie 2020-2025 obsahuje množstvo aktivít, 
ktorých realizácia je podmienená spoluprácou, koordináciou a vzájomnou podporou 
jednotlivých nositeľov zodpovednosti za naplnenie úloh a aktérov v oblasti športového diania 
v meste. 
Za plnenie aktivít koncepcie s cieľom dosiahnutia stanovených cieľov zodpovedajú: 
- mesto Šaľa, orgány mesta (MsZ, Komisia mládeže a športu, Školský úrad, MsÚ), 
- športové kluby, zväzy a iné organizácie aktívne v oblasti športu, ich funkcionári, tréneri, 

manažéri atď., 
- školy a školské zariadenia na území mesta, 
- Mládežnícky parlament mesta Šaľa. 

Koncepcia rozvoja športu mesta Šaľa na obdobie 2020-2025 je otvoreným dokumentom, ktorý 
pravidelným monitorovaním a aktualizáciou dokáže pružne reagovať na vývojové zmeny 
a potreby obyvateľov mesta Šaľa v oblasti rekreačného, výkonnostného a vrcholového športu. 
Počas platnosti koncepcie bude na jej obsah dohliadať Referát stratégií a štrukturálnych 
fondov MsÚ, členovia Komisie športu a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve v Šali 
v spolupráci s kultúrno-športovým referentom MsÚ a športovými klubmi a subjektmi v oblasti 
športu.  
 
 
4.5 Harmonogram plnenia úloh 
 
Všetky aktivity navrhnuté v rámci štruktúry opatrení na plnenie jednotlivých cieľov budú 
realizované v období platnosti koncepcie v rozmedzí rokov 2020 – 2025. Presný termín 
realizácie bude záležať od časovej náročnosti prípravy realizácie aktivít po projekčnej, 
technickej, stavebnej či povoľovacej a následne realizačnej stránke a od časovej dostupnosti 
zdrojov či už verejných alebo súkromných na krytie výdavkov spojených s jednotlivými fázami 
prípravy realizácie daných aktivít.  
Akčný plán plnenia aktivít koncepcie rozvoja športu vypracuje Komisia mládeže a športu pri 
MsZ na každý kalendárny rok (v septembri) pred prípravou rozpočtu samosprávy v spolupráci 
so správcami zariadení a bude ho upravovať podľa získaných mimorozpočtových zdrojov. 
Priebežná hodnotiaca správa na vyhodnotenie plnenia bude spracovaná najneskôr v roku 
2022 a 2024 a predložená Mestskému zastupiteľstvu v Šali Komisiou mládeže a športu pri MsZ 
v Šali a bude obsahovať aj vyhodnotenie harmonogramu plánovaných ročných akčných plánov 
a ich naplnenie.  
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5. Záver 
 
Mesto Šaľa patrí k mestám s bohatou športovou históriou aj s množstvom aktívnych subjektov 
v sfére športu, na ktorých môže stavať základy pre ďalší rozvoj. 
Šport ovplyvňuje život človeka už odmalička a je tiež nástrojom, ktorý rozvíja osobnosť 
každého z nás, posilňuje zdravotný stav, je nástrojom na trávenie voľného času, ovplyvňuje 
kvalitu života v neskoršom veku, je jedným z prostriedkov boja proti rasizmu a drogovej 
závislosti. Pravidelná športová činnosť či už v rekreačnej, výkonnostnej alebo vrcholovej 
podobe vedie deti, mládež, ale aj dospelých k vytváraniu pozitívnych zdravotných, 
hygienických a sociálnych návykov, ktoré podporujú zdravý životný štýl. 
V našom záujme je, aby šport v Šali bol na úrovni, akú si zaslúži a bol naďalej pýchou mesta, 
aby mal čo ponúknuť nielen športovcom, ale aj divákom a fanúšikom.  
Mesto Šaľa je si vedomé významu podpory rozvoja športu a pohybových aktivít ako 
prostriedku uspokojovania potrieb obyvateľstva, prevencie chorôb a upevňovania zdravia, 
rozvoja osobnosti, ale najmä na zlepšovanie kvality života obyvateľov. Mesto má záujem na 
tom, aby sa v športovom živote mesta zachovali súčasné pozitívne prvky a v ďalších rokoch sa 
tieto ďalej rozvíjali dopĺňaním inovatívnych, nových a efektívnych prvkov. Prioritami mesta sú 
vytváranie infraštruktúrnych podmienok pre výkon športových aktivít a podpora práce s deťmi 
a mládežou, ktorá je nevyhnutná pre včasné vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybu a zdraviu 
od útleho veku. 
Len tak bude v meste zabezpečená pestrá ponuka možností športového vyžitia v atraktívnom 
modernizovanom prostredí športových zariadení a bude vytvorený priestor na pohybové 
a športové aktivity. 
Mesto Šaľa sa rozhodlo spracovať koncepciu rozvoja športu pre všetky subjekty pôsobiace 
v oblasti športu - školy, športové kluby a oddiely, ako aj občianske, záujmové združenia 
a verejnosť. Pre dosiahnutie úspechu koncepcie je potrebné, aby si jej zámery a ciele osvojili, 
stotožnili sa s nimi a do plnenia koncepcie sa zapojili nielen subjekty pôsobiace v športe, 
zástupcovia samosprávy a školstva, ale aj všetci priaznivci športu z radov občanov mesta, 
široká verejnosť. Iba vďaka spoločnej komunikácii, kooperácii a súdržnosti všetkých 
zainteresovaných subjektov bude možné vytvoriť v meste kvalitnú športovú politiku, ktorá 
využije jeho potenciál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracovatelia: Ing. Eliška Vargová, Ing. Martina Čižmáriková, Ing. Petra Kárasová 
Fotografie: Ing. Petra Kárasová, Bc. Dajana Hanesová 
Poďakovanie: Za poskytnuté podklady, pripomienky a cenné návrhy ďakujeme členom 
Komisie športu a mládeže pri MsZ, jednotlivým športovým klubom, stredným, základným 
a materským školám, správcom objektov a kolegom na MsÚ. 
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