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„Úspech nie je náhoda. Je to tvrdá práca, obeta  a zo všetkého najviac láska. Láska k tomu, čo 
robíte alebo sa učíte robiť.”     

 Pelé 
 

 

 

ÚVOD   

  Význam pohybu je v celom komplexe životných potrieb mimoriadny a nedá sa ničím 
nahradiť. Šport je neoddeliteľným atribútom rozvoja osobnosti, ovplyvňuje zdravý vývoj 
jedinca, vedie k vytváraniu fyzickej zdatnosti, výkonnosti a duševnej pohody. Prispieva 
k formovaniu sociálnych väzieb, uspokojovaniu osobných záujmov a potrieb. Je nástrojom boja 
proti drogám, rasizmu a intolerancii, umožňuje zmysluplné trávenie voľného času ľudom vo 
všetkých vekových kategóriách.  

Verejným záujmom v športe je podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a 
účasti športovej reprezentácie, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života 
obyvateľstva. 

Medzi hlavné dokumenty vyššej úrovne, ktoré stanovujú povinnosti jednotlivých inštitúcií 
v oblasti športu a telesnej kultúry patria predovšetkým: 

- Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
- Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020, ktorá bola schválená 

uznesením vlády SR č. 726 z 19. decembra 2012,  
- Koncepcia a program rozvoja telesnej kultúry v Trnavskom samosprávnom kraji 
 

V súlade s § 64 Zákona o športe „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.“ 

 
Na koordinované zabezpečenie úloh mesta vyplývajúcich z legislatívy je spracovaná  

„Koncepcia rozvoja športu a telesnej kultúry mesta Sereď na roky 2019 až 2023 (ďalej len 



„koncepcia športu“). Je to strednodobý strategický koncepčný dokument mesta spracovaný v 
súlade s § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov“).  

Tvoria ju dve časti. Prvá, analytická časť, sumarizuje a analyzuje súčasné podmienky 
športu a telesnej kultúry na území mesta Sereď. Vyhodnocuje plnenie priorít a opatrení 
schválených v Koncepcii rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Sereď do roku 2018. V jej 
závere je spracovaná SWOT analýza. Druhá, programová časť stanovuje ciele rozvoja 
dostupnosti športu pre najširší okruh obyvateľov, zlepšenia materiálnych podmienok pre 
rozmanité pohybové aktivity. Vymedzuje smerovanie podpory školského športu, športovo 
talentovanej mládeže. Zároveň vymedzí účel  rozvoja športovej infraštruktúry.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Analýza súčasného stavu v oblasti športu a telesnej kultúry na území mesta Sereď 
 



Predmetom analytickej časti je zistenie podmienok športu na školách, prehľad športových 
klubov, telovýchovných jednôt a občianskych združení, zameraných na šport, ktoré vykonávajú 
svoju činnosť na území mesta. Obsahuje súpis priestorových a materiálnych  podmienok, 
systému financovania podpory športu. Analýza obsahuje aj vyhodnotenie dotazníka, ktorý 
realizovalo mesto s cieľom zistenia záujmu občanov o šport a pohybovú aktivitu vôbec. Na 
základe zistených skutočností bola vypracovaná SWOT analýza pre objektívne nastavenie 
priorít v rozvoji športu a telesnej kultúry mesta Sereď.  

1.1. Kľúčové pojmy 
 
Telesná kultúra je súčasť kultúry človeka a spoločnosti, ktorá zahŕňa všetky činnosti, 

prostriedky, podmienky a výsledky podieľajúce sa na cieľavedomom zdokonaľovaní človeka. 
Prispieva k jeho všestrannej výchove a harmonickému vývinu, upevneniu fyzického 
a psychického zdravia a k dosiahnutiu čo najdokonalejších pohybových prejavov a správania 
sa. Je významným prostriedkom oddychu, zábavy, aktívneho, účelného a radostného 
využívania voľného času.  

Telesná kultúra môže byť organizovaná, alebo neorganizovaná, individuálna, alebo 
skupinová činnosť, súvisiaca s telovýchovou, turistickou, športovou a pohybovo-rekreačnou 
aktivitou. 

Šport je ritualizovaná forma fyzickej aktivity, alebo zručnosti, ktorej účelom je snaha 
rekreovať sa pre súťaženie, pre vlastné potešenie, pre dosiahnutie dokonalosti, pre rozvoj 
zručnosti, alebo pre akúkoľvek kombináciu týchto cieľov. Biela kniha Európskej únie o športe 
definuje šport ako všetky formy telesných aktivít, ktoré prostredníctvom príležitostnej, alebo 
organizovanej účasti vedú k preukazovaniu, alebo zvyšovaniu telesnej zdatnosti a duševnej 
pohody, formuj sociálne väzby, alebo umožňujú dosahovať výsledky na rôznych úrovniach.  

Šport pre všetkých je rekreačná aktivita uskutočňovaná všetkým vekovými kategóriami 
rôznymi formami telesných cvičení a ďalšími záujmovými pohybovými činnosťami, ktorá 
prispieva k zlepšeniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a regenerácii telesných 
a duševných síl človeka.  

Výkonnostný a vrcholový šport sú činnosti vymedzené pravidlami, osvojené 
v tréningovom procese, uskutočňované v súťažiach a organizované na zásadách dobrovoľnosti. 

1.2. Šport na školách 
 

Telesná či pohybová výchova je u detí rozvíjaná už od predškolského veku v materských 
školách. V školských vzdelávacích programoch materských škôl sú definované ciele zamerané 
na podporu telesného rozvoja a zdravie dieťaťa, utváranie pozitívneho postoja k svojmu zdraviu 
a zdraviu iných, rozvíjanie fyzických schopností detí so zameraním na pohybové a manuálne 
zručnosti a pohybovú kultúru.  

Telesná výchova na základných a stredných školách je samostatný povinný predmet s 
časovou dotáciou 2 - 3 hodiny týždenne. Pre žiakov 1- 4. ročníka základných škôl je hlavným 
cieľom v súlade so štátnym vzdelávacím programom pozitívna stimulácia vývinu kultúrnej 
gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a 
radostné prežívanie pohybovej činnosti. 



Základnými úlohami telesnej a športovej výchovy žiakov sekundárneho vzdelávania je:  

- oboznamovanie, osvojovanie si, zdokonaľovanie a upevňovanie správnych pohybových 
návykov a zručností,  

- zvyšovanie pohybovej gramotnosti, rozvíjanie kondičných a koordinačných schopností,  

- podpora rozvoja všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti,  

- zvyšovanie aktivity v starostlivosti o zdravie, zamerané na nadobúdanie vedomostí o 
motorike svojho tela, telesnej výchove a športe,  

- utváranie trvalého vzťahu k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu v nadväznosti 
na záujmy žiakov a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a potrebu 
celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie. 

1.2.1 Ponuka pravidelných voľno časových športových aktivít  
 
Okrem povinnej telesnej výchovy sú všetky športoviská na základných školách, ktorých je 

mesto Sereď zriaďovateľom, využívané aj na voľno časové aktivity detí. Základné školy majú 
širokú ponuku krúžkov, záujmových útvarov a príležitostných aktivít zameraných na šport. 
Športoviská základných škôl sú k dispozícii aj združeniam a občanom v našom meste. 

 
Tab. 1 Prehľad ponuky pravidelných voľno časových športových aktivít k 30.9.2018 
Aktualizovať 

ŠKOLA Krúžky so zameraním na šport, 
financované zo vzdelávacích 

poukazov 

Záujmové útvary v CVČ 
financované z podielových 

daní 
ZŠ Jana Amosa Komenského Športové hry chlapci 7.-9.tr., 

Športové hry dievčatá 5.-9.tr., 
Športom ku zdraviu 7.tr., 
Plávanie pre zdravie 3.-4.tr., 
Plávanie I. 5.-9.tr., Plávanie II. 
5.-9.tr., Plavecký krúžok 2.tr., 

Basketbal,  
Florbal,  
Taekwondo, 
Futbal, 
Moderný tanec 

ZŠ Juraja Fándlyho  
 

Pre žiakov II. stupňa: 
Badminton, Florbal, Futbal, 
Volejbal 
Pre žiakov I.stupňa: Pohybko 

Basketbal - Mladší mini, 
Predprípravka, Prípravka 
dievčatá, Prípravka chlapci, 
Starší mini 
Delfíni 
Hádzaná – Mladšie a Staršie 
žiačky   
Strelecký 
Plavecký – I. stupeň, Mladší 
a Starší žiaci  

Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a 
Metoda 

Tanečný krúžok – 1.,2. tr.,  
Pohybové hry – 3.,4.tr 
Turistický krúžok – 5.-9.tr, 
Stolnotenisový krúžok 1.-9.tr. 

 

Gymnázium Vojtecha 
Mihálika 

Šachový, Turistický, Vybíjaná, 
Futbalový 

 



Obchodná akadémia Volejbalový, Futbalový, 
Florbalový, Posilňovacie 
cvičenia 

 

 
1.2.2 Ponuka príležitostných voľno časových aktivít a podujatí  

 

Školy pre svojich žiakov a žiakov ostatných škôl v seredskom regióne organizujú rôzne 
športové podujatia so zámerom zmerania si síl, porovnania výkonnosti žiakov a zároveň je to 
aj motivácia pre ďalšie zlepšovanie sa v daných športoch. 

Medzi tradičné podujatia organizované školami v spolupráci s mestom:  

Základná škola Juraja Fándlyho organizuje:  

- Majstrovstvá mesta Sereď v plávaní,  
- Memoriál Štefana Hoštáka v skoku do diaľky. 

Základná škola Jana Amosa Komenského organizuje:  

- Basketbalový turnaj o pohár primátora pri príležitosti MDD,  
- Futbalový turnaj o pohár primátora mesta pri príležitosti MDD,  
- Mestská atletická olympiáda,  

Špeciálna základná škola organizuje  

- Stolnotenisový turnaj pre žiakov špeciálnych ZŠ v okrese.  
 

Tabuľka č. 2 Prehľad športovísk v školách  

Škola  
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 Materská škola D.Štúra, 
Ul.D.Štúra 2116/36, Sereď, 
s elokovanými pracoviskami 
na Cukrovarskej 730, 
Fándlyho 752,  Pažitnej 
1016/35 

0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

 Materská škola Komenského, 
Ul. Komenského 1137/37, 
Sereď s elokovanými 
pracoviskami na: Ul. 
Komenského 1227/8 ,  
Murgašovej 1992/9,  
Podzámskej 2660 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 



Základná škola Juraja 
Fándlyho, Fándlyho ul. 
763/7A, Sereď, Školský klub 
detí, Centrum voľného času  

2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

Základná škola Jana Amosa 
Komenského, Komenského ul. 
1227/8, Sereď, Školský klub 
detí, Centrum voľného času  

3 0 4 1 1 0 1 1 1 0 

Základná umelecká škola 
J.F.Kvetoňa, Komenského ul. 
č.1136/36, Sereď  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cirkevná Základná škola sv. 
Cyrila a Metoda v Seredi, 
ktorej súčasťou je Školský 
klub detí 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Špeciálna Základná škola, 
Fándlyho 751/17, Sereď 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obchodná akadémia, 
Mládežnícka 158/8, Sereď 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Gymnázium Vojtecha 
Mihálika, Kostolná 119/8, 
Sereď 

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 
1.3. Inštitucionalizovaný šport 

 
Športové voľno časové aktivity môžu všetci občania vykonávať pod záštitou inštitúcií 

zameraných na šport a organizácií venujúcich sa športovým činnostiam, ktorými sú športové 
kluby, športové spolky, športové združenia, telovýchovné jednoty (ďalej len „kluby“) a iné 
subjekty, zamerané na športové a pohybové aktivity. 

V Seredi v súčasnosti pôsobí viacero takýchto organizácií. Okrem klubov zameraných na 
tradičné masové a populárne športy ako je napríklad futbal, basketbal, hádzaná, sú v meste aj 
kluby, ktoré sa venujú menej známym a novým športom. Kluby okrem svojich ligových 
a súťažných stretnutí organizujú aj rôzne turnaje a súťaže, počas ktorých prezentujú činnosť 
klubu a zapájajú sa do podujatí organizovaných mestom pre širokú „športovo 
neorganizovanú“ verejnosť.  

U každého klubu aby boli aspoň tieto odpovede: Kedy vznikol Čo hrajú, či predvádzajú a aké kategórie – či pre 
koho tu sú, Kde to hrajú, počet členov 

1.3.1 ŠKF Sereď 
Klub ŠKF Sereď bol zaregistrovaný na MV SR 13. decembra 1993. Doplniť históriu klubu. 

Futbalový klub má 150 členov. Muži v súťažnom ročníku 2017/2018 vybojovali postup do 
Fortuna ligy a účinkujú pod názvom ŠKF ICLINIC Sereď, starší a mladší dorast je súčasťou 
III. ligy ZsFZ, starší a mladší žiaci hrajú II. ligu ZsFZ, v Majstrovstvách okresu skupiny B je 
zapojená prípravka z Horného Čepeňa a v Majstrovstvách okresu sa zúčastňujú aj žiaci 
z Horného Čepeňa. Obe tieto družstvá  sú súčasťou ŠKF Sereď. 

Cieľom klubu je vhodnými tréningovými a pedagogickými prostriedkami, metódami, 
princípmi a správnym vedením trénerov dosiahnuť u hráča samostatnosť, kreativitu a športové 
majstrovstvo. Hlavné dlhodobé ciele klubu sú pokračovať a zdokonaľovať sa v systéme 
výchovy a starostlivosti o futbalovú mládež, v starostlivosti o hráčov vytvoriť systém, ktorého 



výstupom bude kvalitná hráčska základňa pre mužstvo dospelých ŠKF Sereď. 
www.skfsered.estranky.sk  

1.3.2 AFK Vodra 
AFK Vodra je amatérsky futbalový klub, ktorý sa pravidelne stretáva na priateľských zápasoch 
v areáli bývalého kempingu a na štadióne ŠKF Sereď od polovice 80-tich rokov a od roku 2012 
oficiálne, ako OZ AFK Vodra Sereď. Činnosť klubu je zameraná na podporu a rozvoj 
amatérskeho futbalu. Pravidelne organizuje turnaj „Memoriál Ivana Vodrážku” a zúčastňuje sa 
rôznych turnajov partnerských klubov. Informácie o nich je možné nájsť na 
www.vodrasered.com  
 

1.3.3 AFK Puma 
Amatérsky futbalový klub Puma bol oficiálne založený v roku 2014 aj keď svoju činnosť 
vykonáva viac ako 25 rokov. Klub má 25 členov. Poslaním združenia je vytvárať podmienky 
na uspokojenie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti, najmä v oblasti 
telesnej výchovy a športu zameranej na futbal a turistiku.   
 

1.3.4 ORF Cosmos Camping Sereď 
Amatérsky futbalový klub Cosmos Camping Sereď, je dobrovoľným združením amatérskych 
futbalistov, ktorých spája láska k tomuto športu už vyše 30 rokov. Klub sa venuje rekreačnému 
futbalu a členovia sa pravidelne stretávajú na priateľských zápasoch. Klub nadviazal aktívnu 
spoluprácu s inými amatérskymi klubmi a pravidelne sa zúčastňuje výmenných turnajov na 
Liptove a v Slovinsku. Organizujú futbalové turnaje pre spriatelené kluby. 
 

1.3.5 Seredská Interliga 
Športový klub vznikol v roku 2005. Toto občianske združenie organizuje súťažné podujatia           
v malom futbale. Súťažná liga sa volá Interliga a zúčastňuje sa na nej 7-10 mužstiev, ktoré 
môžu mat ľubovoľný počet hráčov. Súťažný ročník sa skladá z dvoch častí: zimná časť hraná 
v hale a letná časť hraná vonku. Majú záujem zapojiť do súťaží aj školy. Konečné prvé miesto 
v Interlige určuje víťaza celého ročníka. 
www.interligasered.sk 
 

1.3.6 AŠK Lokomotíva Sereď 
Basketbal má v meste 60-ročnú tradíciu. Telovýchovná jednota AŠK Lokomotíva Sereď, 
zaregistrovaná na MV SR 16. júla 1990 – predtým Lokomotíva Sereď., Klub má celkovo 136 
členov. Asociáciu športových klubov tvoria športové kluby: Basketbalový klub, Klub turistiky 
a Klub rekreačného športu. Športová činnosť prebieha pravidelne v športovej hale Sokolovňa a 
v telocvičniach pri základných školách. Družstvá basketbalového klubu štartujú v oficiálnych 
oblastných súťažiach v kategóriách – kadeti, kadetky, starší mini žiaci, staršie mini žiačky, 
juniori (2.liga), starší žiaci (2.liga).  Cieľom BK Lokomotíva Sereď bude v najbližších rokoch 
vytvoriť kompletnú pyramídu družstiev, ktoré budú štartovať v oblastných a celoslovenských 
súťažiach www.lokosered.sk   
 

1.3.7 Školský basketbalový klub Sereď 
Klub začal svoju činnosť v decembri 2015. Založenie klubu vyplynulo z tradície chlapčenského 
basketbalu na ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi. ŠBK sa vo svojich prvých rokoch upriamuje 
predovšetkým na výchovu mládeže, jej zainteresovaniu sa na šport, samozrejme, so zameraním 
na basketbal.  
Klub má 96 členov, a družstvá sú prihlásené v oficiálnych súťažiach Slovenskej basketbalovej 
asociácie: mladší minibasketbalisti, starší minibasketbalisti a mladší žiaci. Členmi klubu sú aj 
dve družstvá basketbalovej prípravky. www.sbksered.sk  

http://www.skfsered.estranky.sk/
http://www.vodrasered.com/
http://www.lokosered.sk/
http://www.sbksered.sk/


1.3.8 HK Slávia Sereď OA 
Hádzanársky klub Slávia Sereď bol zaregistrovaný na MV SR 25. januára 1993. Družstvá 
súťažia v súťažiach – mladšie žiačky v Majstrovstvách trnavského kraja, staršie žiačky                  
v Majstrovstvách trnavského kraja, dorastenky hrajú druhú ligu a ženy hrajú prvú ligu. Klub je 
pravidelným účastníkom najväčšieho a najprestížnejšieho medzinárodného turnaja                v 
Európe, ktorý sa každoročne koná v Prahe. Populárnym je i medzinárodný turnaj Karviná Cup 
počas letných prázdnin. Okrem toho sa klub zúčastňuje MSR a regionálnych súťaží. Zápasy 
hráva v Športovej hale OA, kde prebiehajú aj tréningy. 
 

1.3.9 ŠK Ice Player’s Sereď 
Športový klub nadväzujúci na činnosť nedávnych úspechov seredského florbalu, ktorý počas 
krátkej existencie vychoval solídnu hráčsku základňu. Klub vznikol v novembri 2012 a 
momentálne má už 70 členov. Klub sa venuje rozvoju a propagácii florbalu v Seredi. Má 
zaregistrovaných 5 oddielov, ktoré hrajú regionálnu súťaž Západného Slovenska a muži hrajú 
2 ligu. V sezóne 2018/2019 budú muži hrať  2. florbalovú ligu a ďalej bude klub pokračovať v 
príprave mládežníckeho oddielu. Klub pripravuje viaceré florbalové súťaže a aktívne 
spolupracuje s OZ Mladá Sereď a viacerými florbalovými klubmi Slovenska. 
 

1.3.10 Tenisový klub Sereď 
História seredského tenisu siaha až do rokov 80-tych, kedy boli prvé tenisové ihriská 
vybudované v blízkosti areálu Niklovej huty (NH) v Seredi. Po likvidácií NH v 90-tych rokoch 
boli ihriská na niekoľko rokov pre verejnosť neprístupné resp. zrušené. Nové tenisové 
ihriská dalo mesto Sereď vybudovať na mestskom štadióne až po niekoľkých rokoch. 
Umiestnenie, orientácia a kapacita ihrísk pre potreby Tenisového klubu Sereď (TK Sereď) bola 
a je v súčasnosti nevyhovujúca. Pre rozvoj tenisu a účasť TK Sereď vo vyšších súťažiach, 
súčasné ihriská nespĺňajú podmienky Slovenského tenisového zväzu. Tenisový klub Sereď 
prešiel za posledné obdobie výraznými zmenami. Vedenie TK Sereď sa snaží stále obnovovať 
členskú základňu a prilákať čo najviac záujemcov o túto hru a zameriava sa na rozvoj 
mládežníckeho tenisu, zvýšenie účasti družstiev v súťažiach STZ a vybudovanie nového 
tenisového areálu v meste Sereď. 
 

1.3.11 Cyklistický klub AB Sereď 
Cyklistický klub AB Sereď bol založený a zaregistrovaný na MV SR 16. mája 1996. Klub je 
zameraný na amatérsku cyklistiku zameranú na riadenú výchovu cyklistov v mládežníckych 
kategóriách a rozširovanie a podporu cyklistického športu na Slovensku. Členovia vykonávajú 
činnosť v oblasti amatérskej pretekárskej cyklistiky v disciplínach – cestná, horská cyklistika, 
downhill, cyklokros, maratóny a zúčastňujú sa pretekov v rámci celého Slovenska v kategóriách 
– mini, mladší žiaci, starší žiaci, kadeti, juniori, U 23, Elite, Veteráni B, Turist-open, kategória 
B1 pre nevidiacich. Klub sa zameriava na dôstojné a úspešné reprezentovanie klubu aj mesta 
na domácich  i zahraničných pretekoch, zaoberá sa propagáciou cyklistiky v našom regióne, 
organizuje cyklistické preteky, vychováva športovcov k fair play správaniu a zapojil sa aj do 
pomoci detským onkologickým nemocniciam cez projekt Na bicykli deťom pre život. 
Každoročne organizujú regionálne cyklistické preteky. Členovia klubu sa starajú sa o údržbu 
bikrosovej dráhy na ul. D. Štúra. www.ckab.inware.sk  
 

1.3.12 Športový klub CYKLO – TOUR Sereď 
Klub CYKLO-TOUR Sereď vznikol v marci roku 2002, registráciou na MV SR, z dôvodu 
skúseností niektorých členov v pretekárskej činnosti z 90-tych rokov a organizovaní 
cyklistických podujatí. Hlavným poslaním klubu je aktívne pôsobiť v oblasti cestnej i horskej 
cyklistiky a rozširovať svoju základňu o nových cyklistov všetkých vekových kategórií, 

http://www.ckab.inware.sk/


s cieľom zúčastňovať sa na domácich i zahraničných pretekoch. Zároveň je poslaním klubu 
uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby v rekreačnej cyklistike. Klub vo svojich 
začiatkoch organizoval cyklistické súťaže pre deti a mládež pre okolité ZŠ a úspešne zvládol 2 
ročníky MSR zdravotne postihnutých cyklistov. 
Klub usporadúva každoročne cyklistické preteky pod názvom Sereďmaratón, ktoré patria 
organizačne aj obsadením medzi najlepšie v tejto kategórii na Slovensku. Klub v spolupráci               
s mestom Sereď dlhé roky organizoval spoločenskú akciu Cyklománia pre všetkých, ktorá bola 
zameraná na podporu a rozvoj cyklistiky a cykloturistiky v meste a okolí. Klub má v 
kompetencii aj značenie cyklotrás v okolí mesta a v budúcnosti plánuje ich rozšírenie a 
napojenie na existujúce trasy v susedných krajoch. www.cyklosered.sk počet členov 
 

1.3.13 Kynologický klub Pri Kolene – Sereď 
V Kynologickom klube sa združujú jednotlivci zaujímajúci sa o športovú kynológiu. Klub bol 
registrovaný na MV SR 3. marca 2008. Zaoberá sa rozvojom kynologickej aktivity v našom 
meste, približuje prácu so psami deťom, mládeži a širokej verejnosti formou ukážok, rôznych 
besied na základných a materských školách. Členovia klubu sa stretávajú za účelom výcviku 
psov. Klub má v pláne priniesť do nášho mesta nový druh kynologického športu s názvom 
agility. Je to výcvik psov pre amatérov, zameriava sa na psy, ktoré žijú v domácnostiach a sú 
schopné výcviku. www.kynologickyklubsered.php5.cz počet členov 
 

1.3.14 Stolnotenisový klub Mladosť 
V roku 2004 bol založený Stolnotenisový klub Mladosť a zaregistrovaný v Slovenskom zväze 
stolného tenisu SR. Klub sa zameriava na vyhľadávanie talentov v oblasti stolného tenisu                  
a združuje registrovaných a rekreačných členov všetkých vekových kategórií mužov a žien. 
Okrem zápasov v druhej lige v súťaži družstiev sa žiaci zúčastňujú rôznych bodovačiek                    
a turnajov v rámci Trnavského kraja. STK Mladosť vytvára dobré podmienky na rozvoj 
športovej činnosti pre všetky vekové kategórie od žiakov až po mužov. 
STK Mladosť pravidelne organizuje Jarmočný turnaj pre záujemcov nie iba pre členov klubu, 
ale aj pre obyvateľov mesta Sereď. členov 
 

1.3.15 Mestský šachový klub Sereď 
Klub bol zaregistrovaný na MV SR dňa 12. novembra 2007. Stará sa o rozvoj a ochranu záujmu 
športovcov, zabezpečuje činnosť družstiev, priebeh majstrovských stretnutí, turnajov. Poslaním 
šachového klubu je uspokojovať záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry. 
Zúčastňujú sa na súťažiach 1. ligy západ v šachu. Viac informácií na členov 
http://chess-sered.llarik.sk/ 
 

1.3.16 Taekwondo klub Hong Ryong Sereď 
Jedným zo športových klubov v meste Sereď je „Taekwon-do Hong Ryong Sereď, ktorý bol na 
MV SR zaregistrovaný 2. augusta 2002. Už od svojho vzniku je činnosť klubu mimoriadne 
pestrá a zameriava sa najmä na organizačnú činnosť (turnaje, súťaže) a aktívnu účasť na 
turnajoch. Hlavným cieľom je výchova cvičencov k cieľavedomej disciplíne a technikám podľa 
metód a predpisov tohto bojového umenia. Členovia klubu sa pravidelne zúčastňujú športových 
súťaží v tomto športovom odvetví – Nitra Cup, Czech Open, Znojmo Open, kde sa pravidelne 
umiestňujú na prvých troch priečkach. V roku 2013 vyslal klub svojich zverencov na ME do 
Barcelony, odkiaľ priniesli zlatú a striebornú medailu. Okrem toho klub usporadúva pre svojich 
členov semináre v prírode.   
www.taekwondosered.6f.sk 
 

1.3.17 Buldog Boxing Club Sereď 

http://www.cyklosered.sk/
http://www.kynologickyklubsered.php5.cz/
http://chess-sered.llarik.sk/
http://www.taekwondosered.6f.sk/


Klub vznikol v roku 2010 a združuje záujemcov o box. Klub sa venuje aj mládeži všetkých 
vekových kategórii.  
 

1.3.18 Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia Sereď 
V roku 1943 bol v Seredi založený Ľudový rybársky spolok. Vývoj športového rybárstva od 
jeho vzniku do dnešnej doby bol ovplyvňovaný meniacimi sa politickými, spoločenskými              
a ekonomickými podmienkami. V roku 1957 zjazd Jednotného rybárskeho spolku v Žiline 
zmenil oficiálne názov na Slovenský zväz rybárov a ľudové rybárske spolky sa premenovali na 
miestne organizácie. Klub už tradične organizuje Veľké rybárske preteky na ramene                  v 
Hornom Čepeni, ktoré sú najväčšou súťažou v športovom rybolove na Slovensku. Tieto preteky 
podporujú svojou účasťou aj najvýznamnejšie osobnosti verejného života od prezidenta SR, 
predsedu TTSK a ďalší významní predstavitelia.. Sú to neoficiálne „Majstrovstvá Slovenska“ 
za účasti aj pretekárov zo zahraničia. Okrem toho členova klubu organizujú aj ďalšie preteky 
na svojich vodách na ramene v Dolnej Strede a na bagrovisku                v Šintave. Členovia 
pravidelne svojou brigádnickou činnosťou prispievajú k úprave                         a skrášľovanie 
brehov vodných plôch a okolitej prírody. www.srzsered.sk/web   
 

1.3.19 Feeder team Sereď  
Toto združenie spája športových rybárov, ktorí sa rozhodli venovať rybolovu na športovej 
úrovni. Je určený už aj pre deti od 6 rokov. Lov na feeder je v podstate lov na ťažko, typy 
kŕmitiek, montáže a použité nástrahy sú veľmi podobné. Členovia klubu sa venujú lovu rýb 
udicou na plávanú, lovu rýb udicou na muchu, lovu rýb udicou na prívlač a lovu rýb udicou na 
feeder. Súťažia v I. aj v II. lige v love rýb udicou na feeder. Každý rok sa uskutočňujú aj 
majstrovstvá Slovenska. Klub pravidelne organizuje feederový pretek na ramene v Dolnej 
Strede. Veľa času venujú aj tréningom a zabezpečujú činnosť detského rybárskeho klrúžku. 
Viac informáciú nájdete na www.feederteamsered.sk   
 

1.3.20 OZ Klub volejbalu 
V roku 2007 bolo založené občianske združenie, ktoré vykonáva činnosť v oblasti telesnej 
kultúry so zameraním na skvalitňovanie možností využitia vo volejbale. Pod hlavičkou klubu 
rekreačne hrá jedno družstvo. Klub disponuje vlastným športovým náčiním potrebným pre hru. 
Náčinie pozostáva z 2 sietí na halový volejbal, 1 siete na plážový volejbal, 12 lôpt na halový 
volejbal  a 4 lôpt na plážový volejbal. Členovia každoročne organizujú turnaje pre amatérske 
volejbalové družstvá, zúčastňujú sa turnajov iných klubov, rozvíjajú možnosti rekreačného 
volejbalu širšej verejnosti. 
 

1.3.21 Základná organizácia chovateľov poštových holubov 
Svoj vznik si píše organizácia už v roku 1990 a v Seredi má 12 súťažiacich členov. Zúčastňujú 
sa veľa krát súťaží na extrémne dlhé trate letu poštových holubov a ide aj                      o 
viacdňové závody doma aj v zahraničí.   
 

1.3.22 TJ Rozkvet 
Klub bol na MV SR zaregistrovaný v roku 2005. Členovia klubu podporujú a rozvíjajú činnosti 
v oblasti rekreačného športu so zameraním na cykloturistiku, organizujú podujatia pre 
skvalitnenie možností využitia voľného času členov i Ďalších obyvateľov mesta. Každoročne 
organizujú akcie nie iba pre svojich členov, ale aj pre všetkých obyvateľov Serede a okolia. 
Starajú sa o športový areál v Strednom Čepeni, ktoré verejnosť bezplatne využíva na futbal, 
basketbal, volejbal, nohejbal, hokejbal a podobne. Klub aktívne spolupracuje s mládežou. 
Súčasťou TJ Rozkvet je aj hokejbalové družstvo Seredskí barani, ktoré sa zúčastňuje súťaží 
v hokejbalovej lige v Nitre podľa rozpisu súťaží.  www.rozkvet.sered.sk      

http://www.feederteamsered.sk/


 
1.3.23 Slovenský skauting, 82. zbor Polaris Sereď 

Skauting je pre ľudí, ktorí chcú prekonávať svoje limity, ponúka ľuďom bez rozdielu veku 
netradičné aj adrenalínové športy či účasť na outdorových aktivitách. Organizujú turistické 
výlety do hôr, cyklistické výlety a aktivity na vode – splavy a plachtenie. Slovenský skauting 
patrí medzi najväčšie aa najaktívnejšie organizácie pre deti a mládež na Slovensku. V skautingu 
si deti plnia svoje sny, učia sa nové a zaujímavé veci. Mladí sa učia pozitívnemu vzťahu 
k prírode a zmysluplne trávia voľný čas. Zbor Polaris má 77 členov, a pod vlastným názvom 
Polaris Sereď funguje od roku 2018. Svojou činnosťou a aktivitami pôsobili v meste už roky 
pred tým, ale pod hlavičkou zakladajúceho zboru v Piešťanoch. 
 

1.3.24 OZ GOEL 
Združenie funguje od roku 2005 a má vyše 60 členov nie iba zo Serede, ale aj z okolia. 
V posledných rokoch začali primárne organizovať stretnutia so zameraním na športové aktivity 
pre mladých. Stretnutia sa realizujú v pravidelnom intervale a slúžia nielen mladým, ale aj ich 
rodinám. Spoločne tu môže cez šport budovať svoje vzťahy, zdravo žiť s pohybom a spoznávať 
nových ľudí.  
 

1.3.25 OZ YOUTH 
Členskú základňu OZ tvorí zhruba 70 mladých ľudí nášho mesta aj z blízkeho okolia. Snažia 
sa rozvíjať vzťah k športu medzi mladými, zároveň v nich prejaviť túžbu žiť zdravým životným 
štýlom a ponúkajú im možnosť prežiť voľný čas na športových aktivitách. 
 
 

1.4. Neinštitucionalizovaný šport 
 

Týmto zložitým názvom je definovaná akákoľvek športová aktivita, ktorá nie je zastrešená 
organizáciou, alebo subjektom, venujúcim sa športovým a pohybovým aktivitám. Predstavuje 
dobrovoľnú, neriadenú, individuálne plánovanú športovú aktivitu, najčastejšie vykonávanú 
samostatne, s rodičmi, či s rovesníkmi. Občania Serede, ktorí nemajú záujem o činnosť 
v žiadnom športovom klube majú veľa možností na iné športové aktivity. Patrí sem 
individuálna športová činnosť (beh, bicyklovanie a pod.), ale aj využívanie rôznych 
organizovaných športových aktivít, bez nutnosti členstva v klube. 

Širokú ponuku aktivít poskytuje fitness štúdio FITZONE v priestoroch na Spádovej ulici 
Záujemcovia môžu vyskúšať JUMPING, ZUMBU, TOTAL BODY WORK (cvičenie na 
zlepšenie kardiovaskulárneho systému), Power Jogu, Retro Fitball a SM system pre 
začiatočníkov aj pokročilých. Viac info a prehľad tréningov nájdu záujemcovia                             na 
www.fitzone.sk . 

V roku 2013 vznikol GIRYA CROSS GYM, ktorý v hale Obchodnej akadémie ponúka 
záujemcom možnosť vyskúšať si CrossFit alebo funkčný tréning, ktorý pomocou základných a 
jednoduchých cvikov zabezpečuje komplexný rozvoj celého tela.     
www.facebook.com/pages/GIRYA-CROSS-GYM/111320239054483  . 

Materské centrum Mama klub ponúka cvičenie Power Yogy, ktoré prebieha v jeho 
priestoroch trikrát do týždňa, Zumby. 

Speed badminton spája ľudí vďaka športu, zábave a spoločným zážitkom. Je jednoduché 
sa ho naučiť hrať, napriek tomu predstavuje pre hráčov výzvu, čo sa týka hracej techniky alebo 

http://www.fitzone.sk/
http://www.facebook.com/pages/GIRYA-CROSS-GYM/111320239054483


fyzickej kondície, pretože je kombináciou toho najlepšieho, čo môžu bedminton a tenis 
ponúknuť. Speed badminton môžete hrať kdekoľvek chcete: v telocvični, na piesku, v parku, 
na tenisovom kurte, na snehu a dokonca aj v noci. Košíky lietajú oveľa rýchlejšie a prudšie ako 
pri bedmintone, dokonca aj v ľahkom vetre. 

 
1.5. Športové objekty, športoviská, ihriská  

 
      V Seredi sú vybudované rôzne špeciálne objekty, ktoré sú primárne určené                             

na vykonávanie športových činností. Tieto športové objekty, ktoré podľa zriaďovateľa a podľa 
zodpovednosti za správu týchto objektov, možno rozdeliť na verejné, školské, súkromné a iné. 
Na území mesta môžu obyvatelia využívať telocvične, otvorené športoviská   a ihriská s umelou 
trávou, ktoré slúžia najmä žiakom škôl, ale v čase mimo vyučovania sú k dispozícii športujúcej 
verejnosti. Športové kluby a verejnosť má možnosť využívať aj športovú halu Obchodnej 
akadémie, Sokolovňu a športovú halu Relax. Na futbal slúži areál Mestského futbalového 
štadióna na Športovej ulici a ihrisko v Hornom Čepeni. 

V roku 2012 začalo budovanie cyklotrasy vedúcej po násype rieky Váh a v súčasnosti spája 
severnú a južnú časť nášho katastrálneho územia. Bude súčasťou Vážskej cyklo-magistrály, 
ktorá bude po dobudovaní spájať juh a sever Slovenska. Slúži cykloturistom a korčuliarom  z 
celého okolia. Do roku 2012 sme mali v katastri Serede k dispozícii hrádzu spevnenú od mosta 
cez Váh až po Zberný dvor a podľa projektu bola v prvom polroku 2012 vyasfaltovaná hrádza 
od zadného vchodu do veľkého parku po Horný Čepeň v celkovej dĺžke 3 017,8m. V novembri 
2015 bola spevnená koruna pravobrežnej hrádze Váhu od Zberného dvora popri obci Dolná 
Streda asfaltovým povrchom v dĺžke 1 171m. Naplnenie zámeru, spevniť korunu hrádze až po 
priehradu Kaskády pokračovalo konštruktívnymi rozhovormi a stretnutiami až došlo k dlho 
očakávanému výsledku. Realizácia prepojenie Sereď – Kaskády bola ukončená 1. 12. 2017 
a v roku 2018 bola slávnostne cyklotrasa otvorená.  

V intraviláne mesta sa nachádza aj niekoľko menších, zväčša betónových plôch, kde si 
záujemcovia môžu zahrať futbal alebo basketbal. V meste sú aj dve cyklistické dráhy, podľa 
charakteru sú určené na bikros a downhill, ktoré môžu záujemcovia využívať bezplatne. 
Možnosť športového vyžitia ponúka aj areál bývalého Kempingu. 

Mesto Sereď mal spracovaný projekt na realizáciu športovo-oddychovej zóny pri zadnej 
bráne parku, v roku 2015 bolo vybudované fitness ihrisko na cvičenie work-out a v roku 2016 
došlo k dokončeniu výstavby Skateparku.  

Veľa príležitostí pre športové vyžitie občanov ponúka ak rieka Váh a jej využívanie na 
vodné športy.  

Tabuľka č. 3 – Prehľad športovísk v meste 

Športovisko Počet 

Mestský futbalový 
štadión 

futbalové ihrisko - trávnatá plocha  futbalové ihrisko - tráva  1 
tréningové ihrisko tréningové ihrisko 1 
miniihrisko s umelým povrchom  miniihrisko s umelým povrchom  1 
tenisové kurty tenisové kurty 2 



Štadión v Hornom 
Čepeni futbalové ihrisko - trávnatá plocha  futbalové ihrisko - tráva  1 

Ihriská v meste 

basketbalové  

Mlynárska ul.      2 
D. Štúra                2 
Poštová      1 
Dolnomajerská  1 

futbalové         

Legionárska  1 
Dolnomajerská    1 
Pažitná 1 
Strednočepenská 1 
kemping 2 
D. Štúra  1 
Spádová ul. 1 

bicrossová dráha  ul. D. Štúra 1 
downhillová dráha cesta ku kempingu 1 
scate park cesta ku kempingu 1 
bicrossová dráha  cesta ku kempingu 1 
nohejbalové kemping 1 
fit park Sprectra  Pažitná ul. 1 

fit park Horalky Mlynárska ul.      1 

fit park Priestor Spádová ul. 1 

volejbalové  kemping 1 
Kino Nova              Posilňovňa Posilňovňa 2 
FitXko Posilňovňa M.R.Štefánika 1 
GYRIA CROSS GYM telocvičňa Mlynárska ul.      1 

Hala Relax 
telocvičňa                 telocvičňa                    1 
squash squash  2 

Sokolovňa telocvičňa telocvičňa 1 
Denné centrum 
seniorov Petangové ihrisko  1 

 
 

1.6. Šport pre všetkých 
 

Šport pre všetkých je rekreačná aktivita uskutočňovaná rôznymi formami telesných cvičení 
a ďalšími záujmovými pohybovými činnosťami. Šport pre všetkých je významnou súčasťou 
systému športu. Ako špecifická športová činnosť je určená všetkým vekovým skupinám 
obyvateľov, uskutočňovaná rôznymi formami telesných cvičení a druhmi športu za účelom ich 
telesného a duševného rozvoja, zlepšenia zdravia, duševnej pohody, tvorby optimálneho 
životného štýlu a uspokojovania osobných záujmov a potrieb. Mesto Sereď propaguje šport 



a telesnú kultúru medzi občanmi a každoročne organizuje, alebo podporuje množstvo rôznych 
podujatí, z ktorých sa niektoré už stali tradičnými a medzi občanmi si našli svojich 
pravidelných priaznivcov. Okrem týchto akcií mesto aktívne spolupracuje s klubmi pri 
organizovaní vlastných turnajov a športových udalostí.  

1.6.1 Tradičné športové podujatia organizované mestom 

Škôlkarská olympiáda je organizovaná pre deti materských škôl zameraná na podporu 
spoločných aktivít materských škôl, na rozvoj telesnej všestrannosti, športovej zdatnosti 
a zdravej súťaživosti detí predškolského veku. Šport, pohyb a zdravé  súťaženie prináša 
každému možnosť rozvíjať fyzické predpoklady a príležitosť dokázať svoju odvahu, prežiť 
radosť a o úspech sa podeliť so svojimi najbližšími. Už sa stáva tradíciou, že na podujatí sa 
zúčastňuje cca. 300 detí nielen zo Serede – ale ja blízkeho okolia  

Organizátori tohto podujatia pozývajú všetky deti materských škôl, aby vynikli v súlade 
s olympijským duchom. Škôlkarskou olympiádou ponúkajú predškolákom a ich najbližším, 
aby pocítili  radosť a šťastie z pohybu. Hlavným zmyslom je ukázať deťom potrebu i krásu 
športu, dať im príležitosť zažiť pocit súťaživosti a inšpirovať                                 ich 
prostredníctvom športu k dlhodobému procesu dosahovania jedinečnosti, výnimočnosti            a 
dokonalosti.  

  

 

Sereď v pohybe je športové podujatie, ktoré sa koná v spolupráci so združeniami, klubmi, 
telovýchovnými jednotami, trénermi rôznych druhov športu počas jedného celého dňa. 
Obyvatelia mesta aj z okolia majú možnosť zapojiť sa do rôznorodých športových aktivít, ktoré 
prebiehajú na športoviskách v meste aj na Námestí slobody. Tenisové kurty je možnosť zdarma 
využiť, na cyklistickej dráhe na sídlisku D.Štúra sú organizované cyklistické preteky, na 



Workoutovom ihrisku sa záujemcom venujú tréneri tohto obľúbeného cvičenia, na Skate parku 
sú ukážky na skateboardoch, kolobežkách, aj modelári sa prezentujú svojimi vozidlami na 
Ihrisku pre modelárov, na námestí sa počas poobedia cvičí Zumba, Joga, Strong, 
Crossfit...podľa daných možností trénerov a býva k dispozícii aj basketbalový kôš pre každého, 
kto sa chce zoznámiť so základmi basketbalu. Na detskom ihrisku na námestí sú pre deti 
pripravené rôzne športové aktivity. Podujatie sa stretá so záujmom u ľudí všetkých vekových 
skupín. 

   

   

 

Beh pre zdravie bol v minulosti organizovaný pri príležitosti oslobodenia nášho mesta 
a postupne sa okrem detí našich základných škôl zatraktívnilo podujatie aj pre širokú verejnosť. 
Na celomestskej akcii sa každoročne zúčastňuje viac a viac účastníkov Sú vytvorené rôzne 
vekové kategórie, aby sa mohli zapojiť aj rodiny s najmenšími deťmi.  

     



  

 

Sereď Cup je športové podujatie ktoré je organizované na Námestí slobody pre priaznivcov 
basketbalu. V roku 2018 bol turnaj zaradený do medzinárodného programu turnajov 3x3 
Central Europe Tour, ktoré sa odohrávajú v Česku, Poľsku a na Slovensku. V našom meste sa 
odohral jeden z kvalifikačných turnajov, ktorý sa hral podľa pravidiel medzinárodnej 
basketbalovej federácie FIBA. Boli postavené basketbalové kurty, ktoré využili v prvý deň deti 
seredských škôl na tzv. „KIDS CUP 3x3” . Basketbalového zápolenia sa zúčastnilo približne 
120 detí od 8-14 rokov. Druhý deň boli odohraté zápasy dospelých a to v kategóriách U18 
Chlapci, U18 Dievčatá, Ženy a Muži. Na kurtoch odohralo zápasy 36 družstiev, čo bol na 
Slovensku v roku 2018 rekordný počet. Zúčastnili sa aj hráči zo Slovinska, Srbska, Česka 
i Rakúska. Celodenné turnaje vždy prilákajú množstvo divákov, ktorí povzbudzujú hráčov. 

  

 

   



 

1.7. Financovanie športu 
Na úrovni rekreačného športovania prevláda priame financovanie športových aktivít 

športujúcimi občanmi. Na úrovni štátnej športovej reprezentácie sa šport významnou mierou 
podporuje z verejných zdrojov.  

Zdroje financovania telesnej kultúry a športu sú: 
- štátne zdroje - dotácie MŠVVaŠ SR. 
- verejné zdroje - rozpočet mesta na realizáciu celomestských podujatí 
- komerčné zdroje - sponzori, reklamní partneri. 
- vlastné zdroje klubov – členské príspevky, príjmy z činnosti 
- súkromné zdroje - verejnosť, jednotlivci. 
Výška nákladov na činnosť jednotlivých klubov závisí od rôznych faktorov napr. náročnosť 

športu na technické vybavenie, veľkosti členskej základne, náročnosť na cestovanie počas 
súťaže, štartovné na turnaje a v súťažiach, náklady na rozhodcov, prenájom hracích a 
tréningových priestorov. 

Mesto Sereď podporu rozvoja telesnej kultúry a športu realizuje formou: 

- organizovania športových podujatí, 
- poskytovania dotácií, 
- poskytovania finančných prostriedkov na činnosť záujmových útvarov centier 

voľného času a 
- modernizácia a prevádzkovania športovísk. 

 
 

1.7.1 Finančné prostriedky na skvalitnenie športovísk v školách  

Mesto Sereď ako zriaďovateľ škôl poskytuje finančné prostriedky na opravu, údržbu, 
rekonštrukciu a modernizáciu  telocviční a športovísk v školách. 

   Tabuľka č. 4 – Prehľad finančných prostriedkov použitých na modernizáciu športovísk škôl  

rok 2013       

ZŠ J. A. Komenského samostatné vykurovanie telocvične 25 000 mesto  
spolu  2013   25 000   
rok 2014       
ZŠ J. A. Komenského oprava a údržba telocvične, svietidiel ZŠ 14 830 mesto  
ZŠ Juraja Fándlyho oprava čerpadla v bazéne 3 700 mesto  
spolu 2014   18 530   
rok 2015       
ZŠ Juraj Fándlyho ihrisko 9 890 mesto  
spolu 2015   9 890   
rok 2016       
ZŠ J. A. Komenského materiálne vybavenie kabinetov TV 2 750 ŠR 



ZŠ Juraja Fándlyho FIT park 4 998 mesto  
spolu 2016   7 748   
rok 2017       

ZŠ J. A. Komenského 
rozvojový projekt - rekonštrukcia strechy 
telocvične 108 000 ŠR 

ZŠ J. A. Komenského 
rozvojový projekt - rekonštrukcia strechy 
telocvične 32 000 mesto  

ZŠ J. A. Komenského zateplenie telocvične  69 910 mesto  
ZŠ J. A. Komenského výmena okien v šatnisch a telocvični budovy B 23 736 mesto  
ZŠ J. A. Komenského výmena bojlerov v telocvični 320 mesto  
ZŠ J. A. Komenského revízia komínov v telocvični 450 mesto  
ZŠ Juraja Fándlyho havarijný stav plavárne 4 042 mesto  
ZŠ Juraja Fándlyho nákup lavičiek k fitparku 1 000 mesto  
spolu 2017   239 458   
rok 2018       
ZŠ Juraja Fándlyho modernizácia interiérového vybavenia plavárne 12 000 ŠR 
ZŠ Juraja Fándlyho vybudovanie doskočiska pre skok do diaľky  12 000 ŠR 
ZŠ Juraja Fándlyho obehové čerpadlo v plavárni 5 596 mesto  

rok 2018   
29 596 

  
 

 

 

1.7.2 Finančné prostriedky vynaložené na športoviská v meste  

Mesto Sereď v priebehu rokov 2014-2018 realizovalo opravu, rekonštrukciu a modernizáciu 
existujúcich a vybudovanie nových športovísk.  

2014 

 petangové ihrisko v areáli DC Seniorov v Seredi - 2 200 €   
 

2015 

 workoutové ihrisko pri ceste do kempingu - 21 991 €   
 

2016 

 skatepark   - 34 916 € 
 ihrisko Žihadielko a Fit park Horalky - 32 016 €  
 futbalové ihrisko Spádová - 840 € 
 vybudovanie nového  asfaltového ihriska na ulici  Dolnomajerská - 11 838 € 
 zrekonštruované  asfaltové ihrisko  TJ Rozkvet - 4 415 € 
 zakúpenie novej časomiery pre športovú halu OA – 2562 € 

 



2017 

 Fit park Pažitná  a Spádová ulica - 9 007,20 € 
 
 

2018 doplniť 

 
Okrem uvedených akcií investovala do športovísk v Seredi aj spoločnosť SMS, s.r.o. 

Tabuľka č. 5 – Prehľad finančných prostriedkov použitých SMS, s.r.o. na modernizáciu 
športovísk  

Názov investície hodnota 
investície (v €)  

rok 
investície 

Opravy na FŠ na Športovej ul. (kotol, kúrenie, čerapadlo) 15 235   2012 
Sokolovňa - dostavba športovej haly  260 000  2013 
Vybudovanie cyklotrasy v časti Horný Čepeň - brána 
Zámockého parku 99 100   2012  
Umelý trávnik FŠ Športová ul. 343 421   2014 
ˇH Sokolovňa - vybudovanie ubytovania 51 867   2015 
Výmena okien a dverí na FŠ Horný Čepeň 4 415   2016 
Renovácia umelého trávnika FŠ Športová ul., 
vodovodných šácht, rozhlasu na Športovej ul.  11 263   2017 

 
 
 
 

1.7.3 Dotačný systém podpory  

Mesto Sereď každoročne v rámci svojho rozpočtu vymedzuje finančné prostriedky na 
podporu činnosti klubov prostredníctvom dotácií, ktorých prideľovanie a použitie upravuje 
VZN mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších 
nariadení.    

Celková výška finančných prostriedkov schválených v rozpočte mesta Sereď a ich 
prerozdelenie jednotlivým klubom v rokoch 2014 - 2018 je uvedená v tabuľke č. 4.   

 
Tabuľka č. 6 Prehľad poskytnutých dotácií pre oblasť podpory športu 

  2014 2015 2016 2017 2018 

POSKYTNUTÉ DOTÁCIE 
SPOLU 132 350 152 400 167 600 192 200 192 750 

Športový klub futbalu Sereď 67 650 74 950 77 385 96 133 90 250 

AŠK Lokomotíva Sereď 27 530 33 150 37 340 35 320 30 250 



HK Slávia OA Sereď 17 450 21 050 20 700 20 314 22 200 

Cyklistický klub AB 2 700 2 700 2 160 2 363 2 357 

Tenisový klub 4250 4600 8465 8900 8 793 

Taekwon-do klub Sereď 1690 3050 5450 8088 9 223 

ŠK Cyklo-tour Sereď 1350 1400 1660 2000 2 371 

Stolnotenisový klub Mladosť 1100 1000 970 1063 1 161 

Klub volejbalu Sereď 550 600 500    

Kynologický klub pri kolene 740 450 545 663 504 

Seredská interliga 1400 1600 1910 1813 1 714 

Mestský šachový klub 250 250 255 363 379 

TJ Rozkvet 1350 1350 1360 1225 1 807 
ORF COSMOS CAMPING 
Sereď 990 850 800 586 787 

ŠK Ice Player's 1500 3400 2740 4425 10 700 

AFK Vodra 650 800 605 631 599 

AFK PUMA 500 400 535 425 498 

Tréningová skupina Nitra   300      

OZ Spokojný pes   500      
ZDRUŽENIE ŠPORT. 
RYBÁROV     575 725 643 

ZVAZ CHOVATEĽOV 
POŠT. HOLUBOV     480 481 443 

1. ODDIEL SKAUTOV     560 693 478 

BULLDOG BOXING SEREĎ     505    
ŠKOLSKÝ 
BASKETBALOVÝ KLUB     2100 5038 7 393 

KLUB KULTURISTIKY 700        
OZ GOEL       388 100 

OZ YOUTH       563 100 
 

1.8. Vyhodnotenie dotazníka  
 

V internetových médiách bol zverejnený dotazník pre verejnosť, kde sa mohli vyjadriť             
k pozitívam a negatívam v športovej oblasti. Podobný dotazník bol zostavený aj pre kluby, 
združenia a telovýchovné jednoty. Bolo veľmi zaujímavé zistiť, aké športy naši obyvatelia 



preferujú, aké športoviská využívajú a čo im v meste chýba. Dotazník vyplnilo 540 
respondentov, 250 žien a 290 mužov. 
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Posledná otázka v dotazníku bola „Čo Vám v oblasti športu chýba?“ 
Najčastejšie odpovede boli zamerané na chýbajúce kúpalisko, bazén alebo plaváreň, welness, 
rehabilitačné cvičenia.  V súvislosti s kúpaním by respondenti uvítali aj plaváreň otvorenú 
počas prázdnin. Ďalšou veľkou skupinou boli odpovede týkajúce sa absencie klziska alebo 
vybudovania zimného štadióna. Ďalší by privítali nový alebo rekonštrukciu futbalového 
štadióna pre možnosť hrania I. ligy.  Mnohí  by športu venovali viac finančných prostriedkov, 
prípadne by ich rozdelili iným spôsobom – niektorí by dali na futbal menej, iní zasa viac. 
Problém vidia aj v absentujúcich cyklochodníkoch v meste,  v kvalite povrchu cyklotrasy od 
mosta cez Váh po zberný dvor, chýbajú doplnkové služby, stojany na bicykle, požičovňa, 
osvetlenie  a prepojenie cyklotrasy na Hlohovec. Svojich športovcov by si našiel aj areál na 
volejbal a plážový volejbal, tenisový areál a krytá tenisová hala, hala pre hádzanú. Respondenti 
by uvítali aj športovú halu pre florbal, hokejbal, tartanovú bežeckú dráhu, lezeckú stenu. Okrem 
absentujúcich športovísk  poukazujú respondenti aj na kvalitu, čistotu a služby existujúcich 
športovísk. Respondenti poukazujú aj na nedostatok podujatí, súťaží, informácií.  
 

1.9. Vyhodnotenie priorít a opatrení stanovených v koncepcii na roky 2013 – 2018  
 

Priorita 1: Podpora športu na školách 

Opatrenie 1.1  Dobudovanie a skvalitnenie prvkov na rozvoj pohybu detí v areáloch 
materských škôl a v meste – preliezačky, hojdačky kolotoče – splnené 
čiastočne 

Opatrenie 1.2  Skvalitnenie vybavenia kabinetov telesnej výchovy na školách náradím, 
náčiním - splnené 

Opatrenie 1.3  Spestrenie ponuky záujmových útvarov a krúžkov so zameraním na šport pre 
všetky vekové kategórie – splnené  

Opatrenie 1.4  Oprava, rekonštrukcia a modernizácia školských športových areálov – 
čiastočne splnené  

Opatrenie 1.5  Oprava jedného dopravného ihriska v materských školách – nesplnené  

Opatrenie 1.6   Zvýšiť záujem o šport a pohybové aktivity detí, mládeže i dospelých – splnené  

Opatrenie 1.7 Podpora propagácie netradičných športov na školách - splnené 

Opatrenie 1.8 Odstránenie plotov a sprístupnenie areálu ZŠ Jana Amosa Komenského 
verejnosti v čase mimo vyučovania – splnené čiastočne 

Priorita 2: Podpora činnosti klubov 

Opatrenie 2.1 Podpora činnosti športových klubov prostredníctvom dotácií mesta Sereď – 
splnené  

Opatrenie 2.2  Podpora spolupráce mesta so subjektmi a subjektmi navzájom v oblasti 
telesnej kultúry a športu  – splnené  



Opatrenie 2.3 Vybudovanie jednoduchých ubytovacích priestorov pre športovcov – splnené 
– 

Opatrenie 2.4 Vybudovanie ihriska s umelým povrchom – splnené  

Opatrenie 2.5  Upravenie kritérií na poskytovanie dotácií zvlášť pre kolektívne a zvlášť pre 
individuálne športy – splnené  

Priorita 3: Podpora športu pre všetkých 

Opatrenie 3.1 Vybudovanie a spestrenie ponuky športovísk v meste: napr. areál workout pre 
mladých, posilňovňa a petang pre seniorov v priestoroch Denného centra pre 
seniorov, skatepark – splnené 

Opatrenie 3.2 Spestrenie ponuku celomestských športových podujatí pre verejnosť všetkých 
vekových kategórií – splnené 

Opatrenie 3.3  Propagácia športu, telesnej kultúry a zdravého životného štýlu prostredníctvom 
informačných tabúľ, SN a webovej stránky mesta – splnené 

Opatrenie 3.4 Organizácia podujatí so zameraním na zdravý životný štýl – splnené čiastočne 

Opatrenie 3.5  Organizácia a podpora podujatí pre hendikepovaných, zdravotne oslabených 
a postihnutých občanov – splnené čiastočne 

Opatrenie 3.6 Podpora propagácie netradičných športových odvetví – splnené 

Opatrenie 3.7 Podpora napojenia seredských cyklotrás na Vážsku cyklomagistrálu – splnené 
čiastočne 

Opatrenie 3.8  Vypracovanie metodiky monitorovania a propagácie neinštitucionalizovaného 
športu - nesplnené 

1.10. SWOT analýza 
 

Silné stránky 
- tradicionalita športov a športových podujatí 
- rozmanitosť športovej ponuky, rôznorodosť zamerania športových klubov 
- dosahovanie kvalitných výsledkov športových klubov na domácej aj medzinárodnej 

úrovni 
- dostupnosť športovísk, športových hál a plôch na športovanie 
- vznik nových i netradičných športových odvetví 
- záujem obyvateľov o športové aktivity 
- realizácia celomestských športových podujatí 
- divácky záujem o niektoré športy 
- pravidelná finančná podpora prostredníctvom dotácií 
- existencia krúžkov na školách a v záujmových útvaroch v 2 centrách voľného času 
- oceňovanie úspešných športovcov mestom 
- vypracovanie a monitorovanie koncepčných materiálov v oblasti šprotu 
- dobudovanie Sokolovne, výstavba multifunkčných ihrísk 
- Vybudovaný areál Mestského futbalového štadióna na Športovej ulici s 1 tréningovým 

ihriskom s umelým trávnatým povrchom, 1 miniihriskom a 2 tenisovými kurtmi,  
- Vybudovaný štadión v  Hornom Čepeni, 



- Vybudovaná cyklotrasa spájajúca severnú a južnú časť katastrálneho územia po 
násype rieky Váh, 

- Vybudované dve cyklistické dráhy, podľa charakteru sú určené na bikros a downhill, 
- V kempingu alokované 2 malé trávnaté futbalové ihriská, 1 volejbalové ihrisko a 1 

nohejbalové, 
- Vybudované 2 tenisové kurty,  
- Celkovo 6 vybudovaných basketbalových ihrísk, 
- Celkovo dostupných 7 futbalových ihrísk, 
- Verejnosti dostupné workoutové a petangové hrisko  

 
Slabé stránky 

- starnutie obyvateľstva 
- pokles záujmu verejnosti o športové aktivity 
- chýbajúca športová hala multifunkčného zamerania 
- chýbajúca plocha na športové vyžitie v zimnom období (klzisko, zimná hala) 
- nie je možnosť kúpania v letných mesiacoch, ľuďom chýba kúpalisko 
- nedostupnosť športových aktivít sociálne slabších vrstiev obyvateľstva 
- zastarané, príp. absentujúce materiálno-technické vybavenie športovísk 
- preťaženosť športovísk 
- nezáujem a chýbajúca podpora sponzoringu v legislatíve 
- nedostatočné finančné možnosti klubov 
- slabá možnosť motivácie kvalifikovaných trénerov 
- slabá finančná podpora zo strany štátu a športových zväzov 
- Potrebná rekonštrukcia ihrísk s tvrdým povrchom, 
- Zlý technický stav športových areálov škôl a mestských športovísk 
- Zastarané, príp. absentujúce materiálno-technické vybavenie športovísk 

 
Príležitosti 

- zvyšujúci sa záujem obyvateľov o zdravý spôsob života 
- rozšírenie ponuky športov v súvislosti s vybudovaním nových športovísk 
- možnosť získania dotácií z VÚC, MŠ, EÚ 
- zlepšenie ekonomickej situácie obyvateľov 
- vynikajúce výsledky slovenských športovcov na medzinárodných športových 

podujatiach 
- rozšírenie systému cyklotrás 
- využitie potenciálu vodných plôch a geotermálneho vrtu 
- zdravý životný štýl ako módny trend  

 
Ohrozenia 

- pokles záujmu detí a mládeže o športovú činnosť 
- pretrvávanie nedostatočného financovania športových klubov 
- znižovanie členskej základne klubov odlevom odchovancov 
- starnutie populácie a zhoršujúci sa zdravotný stav 
- slabá spolupráca subjektov  

 
2. Akčný plán rozvoja športu v meste Sereď do roku 2023 

2.1 Vízia do roku 2023 
 



      Vízia rozvoja športu v meste Sereď do roku 2023 je v súlade s platnými všeobecne 
záväznými predpismi. Nadväzuje na Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mesta Sereď 2015 - 2024. Je v súlade s Koncepciou a programom rozvoja telesnej kultúry 
v Trnavskom samosprávnom kraji v podmienkach nášho mesta nasledovne: 

• Mesto Sereď má za cieľ vytvoriť podmienky a pozitívny vzťah k rozvoju telesnej 
kultúry a športu  

• Organizovať každoročne podujatia, ktoré približujú možnosti športovania v sekcii 
športu pre všetkých 

• dbať na vytvorenie kvalitných priestorových a finančných podmienok k športovaniu. 
 
2.2 Stanovenie priorít a opatrení  

 
 Podpora športu na školách 

- zamerať sa na pohybové prvky materských škôl v meste 
- spestriť ponuku záujmových útvarov a krúžkov so zameraním na šport pre všetky vekové 
kategórie, podporiť propagáciu netradičných športov na školách 
- finančne podporovať rekonštrukcie a modernizácie športových areálov 
- zvýšiť informovanosť o možnostiach využitia školských športovísk 
- odstránenie plotov a sprístupnenie areálu ZŠ Jana Amosa Komenského verejnosti 
- zlepšiť spoluprácu medzi školami a fungujúcimi športovými klubmi 
- spestriť ponuku podujatí a príležitostných aktivít  
 
Podpora činnosti klubov 

- finančná podpora činnosti prostredníctvom dotácií z rozpočtu mesta Sereď 
- podporovať spoluprácu medzi klubmi navzájom, spoločné organizácie podujatí 
- podporovať športové podujatia s celoslovenskou a medzinárodnou pôsobnosťou v meste 
- vytvárať materiálne a finančné podmienky na rozvoj výkonnostného a rekreačného športu 
v meste 
- podporovať organizáciu športových podujatí regionálneho významu 
 
Podpora športu pre všetkých 

- spestriť ponuku podujatí so zameraním na zdravý životný štýl 
- propagácia netradičných športových odvetví 
- budovať športoviská v meste, posilňovacie stroje do exteriéru pre všetkých, zamerať sa aj na 
stroje na cvičenie pre seniorov a zdravotne postihnutých 
- zlepšiť cyklotrasy na území mesta Sereď, prípadne vybudovanie cyklistických chodníkov 
v meste 
- zamerať sa na komunikáciu s jednotlivcami, organizujúcimi rôzne formy cvičení, bez 
začlenenia pod športovými klubmi, zabezpečiť propagáciu daných možností 
- zdravotná prevencia a udržiavanie fyzického a psychického zdravia 
- podporovať organizáciu športových aktivít zdravotne postihnutých občanov  
- podporovať talentovanú mládež 



- výstavba športových zariadení pre deti a mládež  
 

2.3 Projekty v PHSR   
 

 Projekt 7.2.1     Výstavba športovej infraštruktúry. 

 Aktivity Spracovanie technickej dokumentácie.  
                    Dostavba detských ihrísk pre rekreačnú telovýchovu detí a mládeže. 
                    Revitalizácia trávnatých ihrísk v Seredi. 
                    Revitalizácia ihrísk s tvrdým povrchom v Seredi. 
                    Rekonštrukcia športového areálu v objekte bývalého záhradníctva mesta Sereď. 

Rekonštrukcia areálu futbalového štadióna na Športovej ulici 
                    Vybudovanie športovísk v meste: napr. areál workout pre mladých.  
                    Zriadenie posilňovne pre seniorov v priestoroch Denného centra pre seniorov. 
                    Vybudovanie skateparku. 

 
Projekt 7.2.2 Vytváranie materiálnych a finančných podmienok na rozvoj 

výkonnostného a rekreačného športu v meste. 

Aktivity  Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia. 

Projekt 7.2.3 Podpora  organizácie športových podujatí regionálneho významu. 

Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít. 
Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia. 

Projekt 7.2.4  Podpora športových aktivít zdravotne postihnutých občanov. 

Aktivity Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia. 

Projekt 7.2.5  Podporovať talentovanú mládež. 

Aktivity Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia. 

Projekt 7.2.6  Spolupracovať s občianskymi združeniami, inými právnickými a 
fyzickými osobami, pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry. 

Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít. 

Projekt 7.2.7  Rozvoj mimoškolskej činnosti – športové kluby, turistika, športové 
záujmové útvary. 

Aktivity          Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia. 

Projekt 7.2.8  Výstavba malej mestskej otvorenej plavárne. 

            Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie. 
  Výstavba otvoreného plaveckého bazéna 25/15 m. 



  Výstavba budovy so šatňami a hygienickým zariadením pre potreby 
bazéna.  
  Dostavba areálu plaveckého bazéna s estetickou zeleňou a oplotením. 

Projekt 7.2.9   Výstavba športových zariadení pre deti a mládež. 

  Aktivity  Výber lokality a spracovanie technickej dokumentácie.  
                        Výstavba infraštruktúry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVER 

Mesto Sereď si uvedomuje význam rozvoja a podpory telovýchovy a športu ako 
prostriedok rozvoja osobnosti a upevňovania zdravia najmä v súčasnosti, v dobe rozvoja 
informačných a telekomunikačných technológií. Cieľom Koncepcie rozvoja športu je 
poskytovať podmienky na rozvoj všetkým športovcom v meste, podporiť všetkými dostupnými 
prostriedkami rozvoj mládežníckeho športu, vytvoriť priestor jednotlivým športovým 
odvetviam, vychovať vlastných športovcov, zlepšiť materiálno - technické vybavenie zariadení. 

Rozvoj športu je pre naše mesto jednou z priorít a svedčí o tom široké spektrum športových 
aktivít a podujatí organizovaných mestom a inými subjektmi, dobré materiálno - technické 
vybavenie i finančné zabezpečenie. No ani tento stav nás neoprávňuje k tomu, aby sme sa s 
touto realitou uspokojili a nehľadali cesty a možnosti ďalšieho napredovania.         Mesto 
Sereď bude podporovať projekty v oblasti športu, ktoré umožnia zapojiť sa širokej verejnosti 
do aktívneho ale i rekreačného športu. Vítané sú námety na rozvoj športu v našom meste. 


