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„Víťazstvo nad sebou samým je to najväčšie zo všetkých víťazstiev“
Platón

Úvod
Šport v spoločnosti, ako jedna z mála oblastí života ľudí, má svoje historicky definované
postavenie už od zrodu civilizácie. Sprevádza ľudstvo po tisícročia jeho vývoja až po súčasnosť. Je
neoddeliteľnou súčasťou života každej spoločnosti.
Súčasný šport predstavuje prostriedok rozvoja spoločnosti, upevňuje zdravie človeka, zvyšuje
národné povedomie, propaguje región, je prostriedkom trávenia voľného času a tiež dynamicky sa
rozvíjajúcim ekonomickým odvetvím. Zmenil sa systém organizácie, riadenia a financovania športu.
Telovýchovné subjekty majú možnosť a často aj nutnosť, podnikať a z príjmov z podnikateľskej
činnosti pokrývať časť svojich výdavkov. Vzhľadom na sociálne postavenie je možné očakávať
u väčšiny populácie pokles záujmu o platené športové a telovýchovné aktivity a služby, respektíve
presun záujmu na finančne menej náročné aktivity.
V oblasti organizácie a riadenia na úrovni miestnej štátnej správy a samosprávy sa prejavujú
nedostatky najmä v tom, že nie je dopracovaná deľba a súčinnosť týchto orgánov v rovine vertikálnej
ako aj vzťah miestnej štátnej správy k samospráve, či k spolkovej telovýchovnej sfére. Nie sú
vytvorené dostatočné finančné podmienky na riešenie otázok rozvoja telesnej výchovy a športu na
úrovni regiónov, okresov, miest a obcí.
Mesto Sereď v oblasti podpory rozvoja športu a telesnej kultúry doteraz nemalo vypracovaný
strategický dokument. Koncepcia rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Sereď do roku 2018 v prvej
časti analyzuje súčasný stav športu na školách, uvádza prehľad športových klubov, telovýchovných
jednôt a občianskych združení zameraných na športovú činnosť a mapuje možnosti športového vyžitia
obyvateľov. V druhej časti stanovuje priority rozvoja v tejto oblasti s cieľom skvalitniť materiálnotechnické podmienky, zapojiť čo najširší okruh obyvateľstva do športových a pohybových aktivít,
podporiť športovo talentované deti a mládež a spestriť ponuku voľno časových aktivít pre obyvateľov
nášho mesta.
Predkladaná koncepcia je otvorený dokument, ktorý je možné kreovať podľa aktuálnych
potrieb a možností a zároveň bude jedným z podkladov pre vypracovanie Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Sereď na ďalšie obdobie.

1 Analýza súčasného stavu športu v meste
Predmetom analýzy súčasného stavu športu je prehľad možností športovania obyvateľov
všetkých vekových kategórií a tiež rôznych výkonnostných úrovní od amatérov a nadšencov športu až
po vrcholových športovcov, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku a naše mesto aj na
medzinárodných súťažiach. Samostatnou časťou je aj analýza systému financovania športovej činnosti.
Na základe zistených skutočností bola vypracovaná SWOT analýza ako podklad pre stanovenie
cieľov, priorít a opatrení pre rozvoj telesnej kultúry a športu v našom meste.
1.1 Legislatívne východiská
Základné dokumenty a právne normy upravujúce oblasť športu a telesnej kultúry sú Európska
charta o športe, Biela kniha o športe, Programové vyhlásenie vlády SR, Národný program rozvoja
športu.
Komplexnou právnou úpravou pre oblasť športu je zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a
podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v § 10 určuje ako jeden zdroj
financovania športu “c) prostriedky z rozpočtov obcí“.
Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), ktorý stanovuje v § 7, že obec na úseku telesnej
kultúry:
„a) rozpracúva koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry samosprávneho kraja na podmienky
obce,
b) podporuje organizovanie športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry v obci,
c) podporuje výstavbu a prevádzkovanie športových zariadení v školách, ktorých je
zriaďovateľom a v spolupráci s občianskymi združeniami aj športovej infraštruktúry v obci,
d) rozvíja starostlivosť o telesnú kultúru v školách, ktorých je zriaďovateľom, a podporuje
školské športové súťaže a využívanie športových zariadení na telesnú kultúru obyvateľstva mimo
času vyučovania.“
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v § 4 stanovuje obci pri výkone samosprávy
zabezpečovať výstavbu, údržbu a výkon správy športových obecných zariadení, utvárať a chrániť
zdravé podmienky a zdravý spôsob života a utvárať podmienky na telesnú kultúru a šport.
.
1.2
Šport na školách
Telesná 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 pre primárne vzdelávanie pozitívna stimulácia vývinu
kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť
a radostné prežívanie pohybovej činnosti.
Telesná a športová výchova žiakov sekundárneho vzdelávania je okrem oboznamovania,
osvojovania si, zdokonaľovania a upevňovania správnych pohybových návykov a zručností,
zvyšovania pohybovej gramotnosti, rozvíjania kondičných a koordinačných schopností, podpory
rozvoja všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, zvyšovania aktivity v starostlivosti o zdravie,
zameraná na nadobúdanie vedomostí o motorike svojho tela, z telesnej výchovy a zo športu, 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.

Tab. č. 1 Prehľad škôl v meste Sereď a priestorových možností pre športové aktivity

Materská škola Ul. D. Štúra
2116/36 Sereď,
s elokovanými
pracoviskami na
Cukrovarskej 730,
Fándlyho 752, Pažitnej
1016/35
Materská škola Ul.
Komenského 1137/37,
Sereď s elokovanými
pracoviskami na
Komenského ul. 1227/8 ,
Murgašovej ul. 1992/9,
Podzámskej ul. 2660
Základná škola Juraja
Fándlyho, Fándlyho ul.
763/7A, Sereď, Školský
klub detí, Centrum voľného
času
Základná škola Jana Amosa
Komenského, Komenského
ul. 1227/8, Sereď, Školský
klub detí, Centrum voľného
času
Základná umelecká škola
Jána Fischera-Kvetoňa,
Komenského ul. č.1136/36,
Sereď
Cirkevná Základná škola
sv. Cyrila a Metoda
v Seredi, ktorej súčasťou je
Školský klub detí
Špeciálna Základná škola,
Fándlyho 751/17, Sereď
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Rímskokatolícka
0
cirkev Trnava

0

0

0

0

0

0

0

Obvodný úrad
0
0
0
0
0
0
0
0
Trnava
Trnavský
Obchodná akadémia,
samosprávny
2
0
1
0
1
0
0
0
Mládežnícka 158/8, Sereď
kraj
Gymnázium Vojtecha
Trnavský
Mihálika, Kostolná 119/8, samosprávny
2
0
1
0
0
0
0
0
Sereď
kraj
*asfaltový povrch a atletická dráha na ZŠ Juraja Fándlyho nespĺňajú požiadavky predpisov BOZP

1.2.1 Ponuka pravidelných voľno časových športových aktivít
Okrem povinnej telesnej výchovy sú všetky športoviská na základných školách, ktorých je
mesto Sereď zriaďovateľom, využívane aj na voľno časové aktivity detí. Obidve základné školy majú
pestrú ponuku krúžkov, záujmových útvarov a príležitostných aktivít zameraných na šport.
Športoviská základných škôl v čase mimo vyučovania využívajú aj formálne a neformálne združenia
občanov.
Tab. č. 2 prehľad ponuky pravidelných voľno časových športových aktivít na školách

Škola

ZŠ Jana Amosa Komenského
v Seredi

Krúžky so zameraním na
šport financované so
vzdelávacích poukazov

Záujmové útvary v CVČ
financované z podielových
daní

volejbalový, strelecký,
tenisový, futbalový,
taekwondo, plávanie,
basketbalový

basketbalový, plávanie

plávanie mladší žiaci,
ZŠ Juraja Fándlyho
v Seredi

CZŠ sv. Cyrila a Metoda v
Seredi

Gymnázium Vojtecha
Mihálika v Seredi

plávanie starší žiaci, pohyb
a zdravie, pohybová
príprava, strelecký krúžok,
volejbalový krúžok, Zumba

basketbal, hádzaná

florbalový, stolnotenisový a
pohybové hry

x

floorbal, futbal,
speedbadminton, stolný tenis,
volejbal, kulturistický a
turistický krúžok.

x

1.2.2 Ponuka príležitostných voľno časových športových aktivít a podujatí
Školy pre svojich žiakov a žiakov ostatných škôl v seredskom regióne organizujú rôzne
podujatia so zámerom zmerania si síl, porovnania výkonnosti žiakov i motivácie pre ďalšie
zlepšovanie organizujú rôzne už tradičné podujatia.
ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi usporadúva:

1. Školská atletická olympiáda (pre žiakov II. stupňa) - od roku 2008
2. Školská Kinderiáda (atletická súťaž pre žiakov I. stupňa) - od roku 2009
3. Majstrovstvá školy v plávaní (I. aj II. stupeň)
4. Majstrovstvá mesta Sereď v plávaní
5. Majstrovstvá okresu v plávaní
6. Volejbalový turnaj o Pohár riaditeľa školy - od roku 2011
7. Futbalový turnaj o Pohár riaditeľa školy - od roku 2010
8. Hádzanársky turnaj o Pohár riaditeľa školy - od roku 2011
9. Vianočný basketbalový turnaj zmiešaných družstiev
10. Majstrovstvá školy v streľbe zo vzduchovej pušky
CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi organizuje stolnotenisový turnaj pre žiakov cirkevných škôl.

Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi ponúka pre svojich študentov voľno časové
aktivity financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov: Floorbalový , futbalový,
kulturistický, speedbadmintonový, stolnotenisový, turistický a volejbalový krúžok.
V telesnej výchove na školách sa dlhodobo prejavuje pokles záujmu detí a žiakov o pravidelnú
i príležitostnú pohybovú aktivitu. Neustále narastajú počty žiakov, ktorí sú krátkodobo i dlhodobo
oslobodení od pohybových aktivít v dôsledku rôznych ochorení a porúch zdravia, čo sa následne
prejavuje v náraste civilizačných chorôb.
Výchovno-vzdelávací proces telesnej a športovej výchovy je negatívne ovplyvnený
nedostatočným finančným zabezpečením:
- oceňovania učiteľov telesnej výchovy pri vykonávaní aktivít v mimoškolskom čase pri príprave a
účasti žiakov na školských športových súťažiach,
- prevádzky, rekonštrukcie, údržby a výstavby školských telovýchovných objektov a zariadení
- skvalitňovania materiálno-technického vybavenia učebnými pomôckami,
- krytia nákladov na plavecký a lyžiarsky výcvik, ktoré sú povinnou súčasťou štátneho
vzdelávacieho programu telesnej a športovej výchovy.
1.3 Inštitucionalizované športy
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, kde naši športovci
dosahujú kvalitné výsledky a zúčastňujú sa regionálnych a celoslovenských súťaží, 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.
Školská a športová komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi každoročne oceňuje
najúspešnejších športovcov - jednotlivcov, kolektívy a trénerov, ktorí v príslušnom súťažnom ročníku
dosiahli vynikajúce výsledky a prispeli tak k pozitívnej propagácii nášho mesta.
1.3.1 Basketbal
Basketbal ako kolektívny, halový a loptový šport má v Seredi dlhoročnú tradíciu. Prvý
organizovaný basketbalový klub vznikol v Seredi v roku 1957 pod názvom TJ Slavoj Sereď. Neskôr
vznikla nová TJ Lokomotíva Sereď a od roku 2010 klub pôsobí pod názvom AŠK Lokomotíva Sereď.
V minulosti boli najúspešnejšie basketbalistky, ktoré reprezentovali zastúpenie v najvyšších súťažiach
žiakov a žiačok.
Nemalou mierou na dobrom mene seredského basketbalu prispeli aj Školské športové strediská
dievčat a chlapcov pri ZŠ Komenského (od roku 1972) a ZŠ J. Fándlyho (od roku 1987), ktoré sú
zaradené v oblastných súťažiach. Družstvá basketbalu dosahujú veľmi pekné výsledky na
Majstrovstvách Slovenska i medzinárodných turnajoch.
AŠK Lokomotíva Sereď
Telovýchovná jednota AŠK Lokomotíva Sereď, zaregistrovaná na MV SR 16. júla 1990, má
celkovo 136 členov. Združuje deti a mládež mesta Sereď. 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 – muži, ženy,
kadetky, mladší žiaci, mladšie žiačky Družstvá starších minižiačok a prípravky dievčat trénujú na ZŠ
Komenského a mladší minichlapci spolu s prípravkou trénujú na ZŠ Fándlyho.

Cieľom BK Lokomotíva Sereď bude v najbližších rokoch vytvoriť kompletnú pyramídu
družstiev, ktoré budú štartovať v oblastných a celoslovenských súťažiach a z vlastných
odchovancov vytvoriť stabilné družstvá mužov a žien výkonnostne schopných štartovať v I.
lige.
www.lokosered.sk
1.3.2 Cyklistika
Cyklistika je jazda na bicykli s rekreačným, športovým, turistickým alebo dopravným
zameraním. Rozšírila sa po skonštruovaní bicykla v 19. storočí. Športová cyklistika sa delí na dve
odvetvia - rýchlostnú cyklistiku a technické disciplíny. V Seredi existujú dva športové kluby so
zameraním na cyklistiku.
Cyklistický klub AB Sereď
Cyklistický klub AB Sereď bol založený a zaregistrovaný na MV SR 16. mája 1996. O
jeho vznik sa zaslúžili bývalí a súčasní aktívni cyklisti miest Sereď, Galanta a Nitra. Nadväzuje na
cyklistickú tradíciu spred roka 1989, kedy v miestnom klube vyrástlo viacero talentov slovenskej
cyklistiky .
Klub je zameraný na amatérsku cyklistiku zameranú na riadenú výchovu cyklistov
v mládežníckych kategóriách a rozširovanie a podporu cyklistického športu na Slovensku. Členovia
klubu 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 vysokom bicykli deťom pre život. Každoročne
organizujú okresné kolo národných cyklistických pretekov a v minulosti organizoval známe
cyklistické podujatie Vinohradský štek. Členovia klubu sa starajú sa o údržbu bikrosovej dráhy na ul.
D. Štúra.
www.ckab.inware.sk
Športový klub CYKLO – TOUR Sereď
Cyklistický 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, 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 organizuje spoločenskú akciu Cyklománia pre všetkých, ktorá je zameraná na
podporu a rozvoj cyklistiky a cykloturistiky v meste a okolí. Vlastnou prácou a spoluprácou s klubmi z
okolitých miest a okresov, ako aj úradmi na rôznych úrovniach, sa ŠK Cyklo-Tour Sereď radí medzi
plnohodnotné, aktívne kluby Slovenska. 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
1.3.3 Florball
Florball, ktorý je veľmi podobný pozemnému hokeju je na Slovensku pomerne nový šport.
O to zaujímavejšie však je, že v Seredi sa hráva už niekoľko rokov a má vybudovanú pomerne veľkú

hráčsku základňu aj medzi rekreačnými športovcami. Obľubu si získal hlavne pre rýchlosť,
dynamickosť, atraktivitu a v nemalom rade aj minimálne vstupné náklady na hráčsku výstroj.
Floorball môže hrať každý bez rozdielu pohlavia a veku.
ŠK Ice Player’s
Nový 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 okolo 40 členov. Klub sa venuje rozvoju a propagácii florbalu v Seredi. Má
zaregistrované dva oddiely, muži hrajú v Trenčíne regionálnu ligu a mládež sa začína aktívne zapájať
do prípravy a absolvovali počas leta aj prvý turnaj. V ďalšej sezóne 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.
1.3.4 Futbal
Futbal je kolektívna loptová hra, ktorá je považovaná za najpopulárnejší šport na svete. Podľa
prieskumu hrá pravidelne futbal najmenej 240 miliónov ľudí vo viac ako 220 krajinách sveta. Aj
v Seredi má tento šport najviac aktívnych priaznivcov. Presne 51 rokov trvala cesta futbalovej hry
z anglickej kolísky do Serede. Futbal bol novinkou a senzáciou hlavne pre mládež. Hrával sa
neorganizovane na rôznych voľných plochách. Skupinu aktivistov uchvátila myšlienka založiť
mestské mužstvo a 28. 06. 1914 bol založený klub s názvom Sereďský športový klub. Klub bol po
niekoľkých rokoch premenovaný na TJ Slavoj Sereď.
ŠKF Sereď
Dnešné futbalové mužstvá pôsobia pod názvom „Športový klub futbalu Sereď“, ktorý bol
zaregistrovaný na MV SR 13. decembra 1993. Futbalový klub má 8 družstiev. Muži – A hrajú III.
ligu, muži B okresnú súťaž, starší a mladší dorast IV. ligu, starší a mladší žiaci hrajú III. ligu.
Pozornosť sa venuje aj najmladším žiakom v troch družstvách prípravných ročníkov. Klub sa snaží
skvalitniť prácu v mládežníckych mužstvách s cieľom stabilizácie kádra dorastu a postup žiakov do II.
Ligy. ŠKF Sereď aktívne pôsobí v rámci Slovenského futbalového zväzu, Slovenského zväzu telesnej
kultúry, je partnerom samosprávnych orgánov mesta Sereď.
Viacerí hráči, odchovanci športového klubu, reprezentovali alebo reprezentujú mesto Sereď vo
vrcholových súťažiach.
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
Futbalový klub ŠKF B, zaregistrovaný na MV SR 16. júla 1990 je “B“ mužstvom ŠKF Sereď. Má
v súťaži jedno mužské družstvo, ktoré pôsobí vo futbalových súťažiach okresu Galanta. Vo svojej
osemdesiat ročnej histórii pôsobil pod názvom Sokol, Telovýchovná jednota ZIPP a Športový klub
futbalu. Zaoberajú sa prípravou , výchovou a rozvojom mladých talentov „A“ mužstva a ich cieľom je
upútať dospievajúcu mládež k futbalu.
AFK Vodra
AFK Vodra je amatérsky futbalový klub, ktorý sa pravidelne stretáva na priateľských zápasoch
v areáli bývalého kempingu. Klub sa venuje propagácii amatérskeho futbalu, organizuje turnaj
a zúčastňuje sa rôznych turnajov partnerských klubov.
ORF Cosmos Camping Sereď
Amatérsky futbalový klub Cosmos, je dobrovoľným združením amatérskych futbalistov, ktorých
spája láska k tomuto športu. Šport 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.
Seredská Interliga
Športový klub vznikol v roku 2006. Toto občianske združenie organizuje súťažné podujatia v malom
futbale. Súťažná liga sa volá Interliga a zúčastňuje sa na nej 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. Konečné prvé miesto v Interlige určuje víťaza celého ročníka.
www.interligasered.sk
1.3.5 Hádzaná

Hádzaná je tímová loptová hra, kde si dva tímy po sedem hráčov hádžu a odrážajú
loptu, pričom sa pokúšajú hodiť ju do bránky tímu súpera. Tento dynamický šport má v Seredi
bohatú tradíciu.
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.
1.3.6 Kulturistika

Hlavným cieľom kulturistiky je prostredníctvom použitia cvikov dosiahnuť estetizáciu
ľudského tela. Je to životný štýl, prístup k cieľavedomému tvarovaniu ľudského tela.
Kulturistika ako šport nie je zaradená medzi olympijskej disciplíny.
Športový klub naturálnej kulturistiky NOVA
Klub vznikol v roku 2011 a stará sa o rozvoj kulturistiky a fitness s cieľom súťaženia s osobitným
zameraním na mládež. Poskytuje odbornú, servisnú a poradenskú činnosť v oblasti kulturistiky. Klub
sa zúčastňuje pohárových súťaží, majstrovstiev SR, majstrovstiev Európy, majstrovstiev sveta, kde
jeho členovia dosahujú výborné výsledky.
1.3.7 Kynológia
Kynológia je veda o psoch. Zaoberá sa psom ako najstarším a najbližším spoločníkom
človeka všeobecne, čiže spája vedomosti o pôvode a genetike psa, šľachtiteľstvo psích plemien,
výcvik psov a prácu so psami, psie športy, chov a odchov psov, ošetrovanie a starostlivosť o psov
a okrajovo aj časti veterinárneho lekárstva a psiu psychológiu.
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

1.3.8 Speed Badminton
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 fyzickej
kondície, pretože je kombináciou toho najlepšieho, čo môžu badminton 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 badmintone, dokonca aj
v ľahkom vetre.
Insport SK TEAM
Jeden z najmladších športových klubov na území mesta sa zaoberá vyhľadávaním talentov, ale
samozrejme uspokojuje požiadavky amatérov ktorých sa chcú venovať speedmintonu. Hoci klub
funguje krátko, jeho členovia stihli spraviť dobré meno klubu na mnohých medzinárodných súťažiach,
vrátane majstrovstiev sveta. Klub rozširuje svoju činnosť aj pre rekreačných športovcov a nečlenov
a pripravuje podmienky na hranie zápasov v ŠH OA.
1.3.9 Stolný tenis
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 Vianočný, Veľkonočný a Jarmočný turnaj pre žiakov mesta
Sereď.
1.3.10 Šach

Šach je strategická hra pre dvoch hráčov, v ktorej o výsledku rozhodujú taktické,
strategické a plánovacie schopnosti hráčov a tiež ich pozornosť a vnímavosť. Šach rozvíja
logické myslenie a cvičí pamäť.
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. Plánujú sa
zúčastniť na súťažiach 4. ligy družstiev v šachu, aj na medzinárodnom šachovom turnaji v Gabčíkove
a organizujú šachový turnaj v Seredi.
www.chess-sered.host.sk
1.3.11 Tenis

Tenis je loptová hra pre 2 alebo 4 hráčov. Súperi stoja proti sebe na sieťou rozdelenom
hráčskom poli (kurte) a pokúšajú sa odraziť tenisovú loptičku tenisovou raketou tak, aby
súperi neboli schopní ju v rámci pravidiel vrátiť. Zápas sa hrá obvykle na dva alebo tri
víťazné sety.
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. Od poslednej
výročnej schôdzi, ktorá sa uskutočnila v roku 2012 sa nové vedenie TK Sereď snaží znovu
obnoviť členskú základňu a prilákať čo najviac záujemcov o túto hru. Nový výbor TK Sereď
prijal novú koncepciu rozvoja tenisu v Seredi, ktorá je zameraná na rozvoj mládežníckeho
tenisu, zvýšenie účasti družstiev v súťažiach STZ a vybudovanie nového tenisového areálu v
meste Sereď.
www.tksered.sk
1.3.12 Volejbal

Volejbal je olympijský šport v ktorom dve družstvá oddelené vysokou sieťou
pomocou svojich rúk, ramien, častí trupu udierajú do lopty a snažia sa ju premiestniť na
opačnú stranu siete.
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. V súčasnosti klub združuje 48

registrovaných členov a niekoľko ďalších nečlenov aktívne sa zúčastňujúcich na aktivitách
klubu.
Pod hlavičkou klubu pracujú 3 družstvá. ŠKRT Sereď, Juniori Sereď a Chrobáčiky
Sereď.
Klub disponuje vlastním 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. Spolupracuje so školami a školskými zariadeniami v meste a podporuje činnosť krúžkov
zameraných na volejbal. Členovia sa každoročne organizujú turnaje pre amatérske volejbalové
družstvá, zúčastňujú sa turnajov iných klubov, rozvíjajú možnosti rekreačného volejbalu širšej
verejnosti.

Prvoradým cieľom klubu v budúcom období je udržať členskú základňu tak, aby bolo
naďalej možné zachovať 3 samostatne fungujúce družstvá. Ďalším cieľom je obnova
športového náčinia hlavne nákup nových lôpt. Tento cieľ OZ dosahuje z väčšej časti za
pomoci vlastných zdrojov s prispením sponzorov alebo iných zdrojov. V oblasti rozvoja
športovísk na území mesta Sereď hodlá OZ aj naďalej venovať zvýšenú pozornosť udržaniu a
rozvoju ihriska na plážový volejbal v Kempingu a jeho okolia. Za týmto účelom OZ
každoročne organizuje brigády svojich členov na začiatku letnej sezóny. Počas tejto akcie sa
upravuje ihrisko aj jeho okolie pričom sa dôraz kladie hlavne na úpravu okolia, čo prispieva
k zlepšeniu vzhľadu tohto športoviska.
www.volejbalsered.wz.cz
1.3.13 Ázijské bojové umenia a iné bojové športy
Aikido je japonské bojové umenie typické najmä stratégiou obrany založenej na odvrátení útoku a
následnom zabránení ďalšej konfrontácii .Myšlienkou aikida je neagresivita, ktorá vníma boj len ako
poslednú formu riešenia konfliktov. Cvičenie tohto bojového umenia má rozvíjať cvičiaceho jedinca
po fyzickej aj psychickej stránke.
Aikido Dojo Hano Sereď
Klub vznikol 4. januára 1996 a zakladateľom je Branislav Šilhár. Od tohto roku rozširuje techniky,
filozofiu Aikido v Seredi. Má asi 35 stálych členov vo veku od 7 do 45 rokov, ženy aj mužov.
Tréningy prebiehajú v športovej hale Relax a klub je otvorený každému záujemcovi.
www.hano.sk/aikido

Karate je okinawské bojové umenie, ktoré učí človeka schopnosti bojovať bez zbrane. V karate
poznáme 2 disciplíny kata a kumite.
Karate klub Sereď
V roku 1985 bol založený oddiel pre Sereď netradičného športu „Karate“, zaregistrovaný na MV SR
bol 18. októbra 1994. Pod vedením kvalifikovaných trénerov sa Karate klub Sereď venuje rozvoju
súťažnej činnosti a to hlavne v súťažnej disciplíne „KATA“ v kategóriách deti, mladší a starší žiaci,
ale i dorastenci a juniori. Klub aj vďaka príspevku Mesta Sereď sa pravidelne zúčastňuje
regionálnych, republikových, ale i zahraničných súťaží, na ktorých dosahujú reprezentanti klubu
značné úspechy.
www.karateklubsered.webnode.sk
Taekwondo je kórejský bojový šport a bojové umenie bez použitia zbraní, zameraný najmä na
sebaobranu, sebaovládanie a zdravú sebadôveru. Má zaručiť úplné využitie sily a rýchlosti ľudského
tela. Charakteristická je hlavne kopacia technika. Skladá sa z vyše 3200 presne opísaných pohybov,
kopov, pádov, úchopov, ...
Taekwondo klub Hong Ryong Sereď
Jedným z novozaložených športových klubov 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 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
Box je olympijská športová disciplína, v ktorej proti sebe stoja dvaja súperi v ringu ohraničenom
lanami. Pri zápase používajú údery pästí, ktoré sú chránené rukavicami. Súperi sa snažia zasiahnuť
súpera tak, aby získali za každý úder bod, prípadne aby dosiahli KO - ukončenie zápasu tým, že súper
nie je ďalej schopný zápasiť.
Buldog Boxing Club Sereď
Klub vznikol v roku 2010 a združuje záujemcov o box. Klub sa venuje aj mládeži všetkých vekových
kategórii.
1.3.14 Zväz branných a technických činností SR
Činnosť tejto organizácie, ktorá bola zaregistrovaná na MV SR 4. januára 1994, sa zameriava na
branné športové činnosti, ako sú branný viacboj žiakov ZŠ, zmiešané družstvá (dospelý + deti)
a športovú brannú všestrannosť žiakov SŠ.
1.3.15 Rekreačný a športový rybolov
Slovenský rybársky zväz je dobrovoľnou záujmovou organizáciou združujúcou ľudí, ktorí majú
aktívny záujem o rozvoj a zveľaďovanie rybárstva, ako aj o aktívny výkon rybárskeho práva.
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
1.3.16 Rekreačný šport
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. V budúcnosti chce klub aktívnejšie spolupracovať s mládežou, aby sa znížil
vekový priemer členov organizácie.
www.rozkvet.sered.sk
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, BOKWA FITNESS, TRX (cvičenie pomocou
špeciálnych popruhov), TOTAL BODY WORK (cvičenie na zlepšenie kardiovaskulárneho systému) a
FUNKČNÝ TRÉNING. Viac info a prehľad tréningov nájdu záujemcovia na www.fitzone.sk
V priestoroch telocvične na ZŠ Komenského je možnosť cvičenia Zumby, Bokwa Fitness
a Aerobicku, ktoré organizuje Dance Fitness Sereď. Záujemcovia nájdu info na
www.facebook.com/DFSered .
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. Info na –
www.facebook.com/pages/GIRYA-CROSS-GYM/111320239054483
Materské centrum Mama klub ponúka cvičenie Power Yogy, ktoré prebieha v jeho priestoroch
trikrát do týždňa.
Okrem týchto možností cvičenia môžu obyvatelia využívať dve fitness centrá v priestoroch
nákupného centra NOVA a posilňovňu v priestoroch Domu kultúry Sereď.
V areáli futbalového štadióna sa nachádza ihrisko na minigolf, kde si môžu zahrať tento šport
všetci bez rozdielu veku.
Okrem týchto aktivít sa neorganizovane a amatérsky stretávajú priaznivci rôznych
kolektívnych športov ako je napr. futbal, nohejbal, florbal a na ihriskách s umelým povrchom,
športových halách alebo v Kempingu sa venujú svojim koníčkom.
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 teda 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 (prehľad v tab. č. 1), 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. Futbalu slúžia areál Mestského futbalového
štadióna na Športovej ulici a štadión 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 cyklomagistrály, ktorá bude
po dobudovaní spájať juh a sever Slovenska. Slúži cykloturistom a korčuliarom z celého okolia.
V tomto roku sa budujú aj menšie cyklookruhy v prírode na pravom brehu rieky Váh.
Od roku 2004 má možnosť aj verejnosť využívať plaváreň pri ZŠ Juraja Fándlyho s
plaveckým bazénom dĺžky 25 metrov.
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 má spracovaný projekt na realizáciu športovo-oddychovej zóny pri zadnej bráne
parku. Súčasťou by mohli byť volejbalové, futbalové ihriská, posilňovňa.
Veľa príležitostí pre športové vyžitie občanov ponúka ak rieka Váh a jej využívanie na vodné
športy.
Prehľad športovísk v meste uvádza tabuľka č. 3 a ich rozmiestnenie je v prílohe č. 1.
Tab. č. 3 Prehľad športovísk v meste Sereď
Športovisko
Mestský futbalový
štadión
Štadión v Hornom
Čepeni

Počet
futbalové ihrisko

1

tréningové ihrisko

1

miniihrisko

1

tenisové kurty

2

futbalové ihrisko
Mlynárska ul.

2

D. Štúra

2

Poštová

1

Dolnomajerská

1

Legionárska

1

Dolnomajerská

1

Pažitná

1

Strednočepenská

1

campingu

2

D. Štúra

1
1

nohejbalové

ul. D. Štúra
priestor pri zadnej bráne
parku
camping

volejbalové

camping

1

basketbalové

Ihriská v meste

1

futbalové

bicrossová dráha
downhillová dráha

1
1

Kino Nova

fitness centrum

2

Dom kultúry

Posilňovňa

1

telocvičňa

1

squash ihriská

2

telocvičňa

1

Hala Relax
Sokolovňa

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 športových podujatí, z ktorých sa niektoré už stali tradičnými a medzi
občanmi si našli svojich pravidelných priaznivcov. Okrem týchto akcii mesto aktívne spolupracuje
s klubmi pri organizovaní vlastných turnajov a športových udalostí.
Tradičné športové podujatia organizované mestom:
Beh pre zdravie, Sereď na kolieskach, Škôlkarská olympiáda, Sereď v pohybe, Oceňovanie
najúspešnejších športovcov
Tradičné športové podujatia podporované mestom:
Majstrovstvá mesta a okresu v plávaní, basketbalové, futbalové, florbalové, stolnotenisové
a volejbalové turnaje o Pohár primátora, sprievodné športové podujatia Seredského hodového jarmoku
1.7

Financovanie športu

Financovanie športu na Slovensku závisí od úrovne danej športovej aktivity a od jej
významu pre obyvateľov. Na úrovni rekreačného športovania prevláda priame financovanie
športových aktivít športujúcimi občanmi. Na úrovni štátnej športovej reprezentácie sa šport
významnou mierou podporuje z verejných zdrojov. Svoj rozpočet si organizácie dopĺňajú z
členských príspevkov, vlastných aktivít, a najpopulárnejšie športy získavajú časť financií aj od
komerčných sponzorov.
Financovanie telesnej kultúry a športu je založené na princípe viaczdrojovosti.
Združovaním a kumuláciou finančných prostriedkov z rôznych zdrojov sa vytvára priaznivejšie
ekonomické prostredie pre realizáciu aktivít zameraných na podporu a rozvoj telesnej kultúry a
športu v jednotlivých regiónoch, mestách a obciach.
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.
a podobne.
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
- prevádzkovania športovísk.
V rámci svojho rozpočtu vymedzuje finančné prostriedky na podporu činnosti klubov
prostredníctvom dotácií, ktorých prideľovanie a použitie upravuje VZN mesta Sereď č.7/2012
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď
http://www.sered.sk/data/2_samosprava/vzn/2012/201207.pdf.
Celková výška finančných prostriedkov schválených v rozpočte mesta Sereď a ich
prerozdelenie jednotlivým klubom v rokoch 2008 – 2013 je uvedená v tabuľke č. 4.

Tab. č. 4 Prehľad dotácií poskytnutých športovým klubom za roky 2008 - 2013
Telovýchovné jednoty, športové kluby
AFK VODRA
AŠK LOKOMOTÍVA SEREĎ
BULDOG BOXING CLUB SEREĎ
COSMOS CAMPING
CYKLISTICKÝ KLUB AB
FLORBALOVÝ KLUB
HK SLÁVIA OA
INSPORT SK SEREĎ
KYNOLOGICKÝ KLUB PRI KOLENE
MESTSKÝ ŠACHOVÝ KLUB
OZ KLUB VOLEJBALU
PAINTBALL KLUB SEREĎ
SEREDSKÁ INTERLIGA
SLOVENSKÝ OROL – MKSO HK OROL
SEREĎ
STOLNOTENISOVÝ KLUB MLADOSŤ
ŠK CYKLO TOUR
ŠK ICE PLAYER’S
ŠK NATURÁLNEJ KULTURISTIKY
ŠKF SEREĎ

2008

2009

26 666
3000
2 500
10 000
333
666
333

23 900
2 689
8 963
332
299
598
299

30 000
2 900
15 500
400
332
600
627

37 600
640
3 000
15 950
400
275
640
640

2012
500
47 740
300
1 400
2 700
12 750
550
300
650
500
650

-

-

-

-

500

-

1 166
1 333
-

1 062
1 196
47 678
+ 1 300

1 100
1 200
58 300
400 €

1 335
1100
500

1 000
1 000
1 800

1 000
1 200
500
500

70 100

77 510

72 600

49 833

ŠKF „B“
TAEKWON DO HONG RYONG
TENISOVÝ KLUB
TJ ROZKVET
Základná organizácia Zväzu branných a
technických činností SR
Spolu

2011

účelová
(Slovinsko)
dotácia

2013
400
38 050
1 480
2 500
11 000
450
500
250
540
500
1200

4833
1 333
1 333
-

4348
1 196
1 196
-

4500
2 000
1 250
500

4200
2 100
1 900
500

600
2 100
600

680
2 400
1 050

-

332

332

-

-

--

103 333
1.8

2010

95 388

120 771 141 000 153 150 136 800

SWOT analýza

SWOT analýza zahŕňa monitorovanie interného aj externého prostredia, ktorý ovplyvňuje
rozvoj telesnej kultúry a športu v meste Sereď, hodnotí slabé a silné stránky, ktoré môžu ovplyvniť
splnenie vytýčenej vízie a stanovených priorít.
Silné stránky
* tradicionalita športov a športových podujatí
* rozmanitosť športovej ponuky, rôznorodosť zamerania športových klubov
* dosahovanie kvalitných výsledky 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 záujmových útvarov v 2 centrách voľného času
oceňovanie úspešných športovcov mestom
vypracovanie a monitorovanie koncepčných materiálov v oblasti šprotu
dobudovanie Sokolovne, výstavba multifunkčných ihrísk

Slabé stránky
* starnutie obyvateľstva
* pokles záujmu verejnosti o športové aktivity
* 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
Príležitosti
* zvyšujúci sa záujem obyvateľov o zdravý spôsob života
* rozšírenie ponuky športov v súvislosti s plánovanou výstavbou vodného diela
* možnosť získania dotácií z VÚC, MŠ, EÚ
* zlepšenie ekonomickej situácie obyvateľov
* kandidatúra Slovenska na ZOH 2022
* vynikajúce výsledky slovenských športovcov na medzinárodných športových podujatiach
* rozšírenie systému cyklotrás
* využitie potenciálu vodných plôch a geotermálneho vrtu
Ohrozenia
* pokles záujmu detí a mládeže o športovú činnosť
* pretrvávanie nedostatočného financovania športových klubov
* znižovanie členskej základne klubov odlevom odchovancov
* zhoršujúci sa zdravotný stav
* rast nezamestnanosti a zvyšovanie okruhu osôb s nízkym príjmom
2

Akčný plán rozvoja športu
2.1 Vízia do roku 2018

Vízia rozvoja telesnej kultúry a športu v meste Sereď je v súlade s platnými všeobecne
záväznými predpismi nadväzuje na Koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry v Trnavskom
samosprávnom kraji v aplikácii na podmienky mesta Sereď stanovená nasledovne:
Mesto Sereď - mesto vytvárajúce pozitívny vzťah k pestovaniu telesnej kultúry a športu.
s občanmi presadzujúcimi zdravý životný štýl, so zvýšenou fyzickou kondíciou a zvýšeným
záujmom o pohybové aktivity, pre ktoré sú vytvorené kvalitné priestorové, finančné
a materiálno technické podmienky
2.2 Stanovenie priorít a opatrení
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

Opatrenie 1.2

Skvalitnenie vybavenia kabinetov telesnej výchovy na školách náradím,
náčiním

Opatrenie 1.3

Spestrenie ponuky záujmových útvarov a krúžkov so zameraním na šport pre
všetky vekové kategórie

Opatrenie 1.4

Oprava, rekonštrukcia a modernizácia školských športových areálov

Opatrenie 1.5

Oprava jedného dopravného ihriska v materských školách

Opatrenie 1.6

Zvýšiť záujem o šport a pohybové aktivity detí, mládeže i dospelých

Opatrenie 1.7

Podpora propagácie netradičných športov na školách

Opatrenie 1.8

Odstránenie plotov a sprístupnenie areálu ZŠ Jana Amosa Komenského
verejnosti v čase mimo vyučovania

Priorita 2: Podpora činnosti klubov
Opatrenie 2.1

Podpora činnosti športových klubov prostredníctvom dotácií mesta Sereď

Opatrenie 2.2

Podpora spolupráce mesta so subjektmi a subjektmi navzájom v oblasti
telesnej kultúry a športu

Opatrenie 2.3

Vybudovanie jednoduchých ubytovacích priestorov pre športovcov

Opatrenie 2.4

Vybudovanie ihriska s umelým povrchom

Opatrenie 2.5

Upravenie kritérií na poskytovanie dotácií zvlášť pre kolektívne a zvlášť pre
individuálne športy

Priorita 3: Podpora športu pre všetkých
Opatrenie 3.1

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

Opatrenie 3.2

Spestrenie ponuku celomestských športových podujatí pre verejnosť všetkých
vekových kategórií

Opatrenie 3.3

Propagácia športu, telesnej kultúry a zdravého životného
prostredníctvom informačných tabúľ, SN a webovej stránky mesta

Opatrenie 3.4

Organizácia podujatí so zameraním na zdravý životný štýl

Opatrenie 3.5

Organizácia a podpora podujatí pre hendikepovaných, zdravotne oslabených
a postihnutých občanov

Opatrenie 3.6

Podpora propagácie netradičných športových odvetví

Opatrenie 3.7

Podpora napojenia seredských cyklostrás na Vážsku cyklomagistrálu

Opatrenie 3.8

Vypracovanie metodiky monitorovania a propagácie neinštitucionalizovaného
športu

štýlu

Príloha č. 1 – Rozmiestnenie športovísk v meste Sereď

Legenda
1. Mestský futbalový štadión - futbalové ihrisko trávnaté, futbalové ihrisko tréningové trávnaté,
miniihrisko s umelou trávou, tenisové kurty, minigolfové ihrisko
2. Obchodná akadémia v Seredi - športové hala, telocvičňa
3. Hala Relax telocvičňa, 2 squashové ihriská
4. Hala Sokolovňa
5. ZŠ Juraja Fándlyho – 2 telocvične, trávnaté ihrisko, asfaltové ihrisko, multifunkčné ihrisko,
atletická dráha, plaváreň
6. ZŠ Jana Amosa Komenského – 3 telocvične, atletický ovál, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, 4
asfaltové ihriská
7. Štadión Horný Čepeň - futbalové ihrisko trávnaté
8. Ihrisko TJ Rozkvet – Betónové ihrisko s mantinelmi, trávnaté ihrisko (Jelšová ulica)
9. Kemping – 2 futbalové trávnaté ihriská, volejbalové ihrisko, nohejbalové ihrisko
10. Downhillová dráha - priestor pri zadnej bráne do parku
11. Ihriská na ul. D. Štúra - bicrossová dráha, 2 basketbalové ihriská s asfaltovým povrchom
12. Kino NOVA – 2 posilňovne
13. Ihriská na Mlynárskej ul. - 2 basketbalové ihriská s asfaltovým povrchom, trávnaté ihrisko
14. Basketbalové ihrisko na Poštovej ul. - betónový povrch
15. Basketbalové ihrisko na Dolnomajerskej ul. – asfaltový povrch
16. Trávnaté ihrisko na Legionárskej ul.
17. Betónové ihrisko na Pažitnej ul.
18. Trávnaté ihrisko na Spádovej
19. Dom kultúry – posilňovňa
20. Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď – 2 telocvične, ihrisko s asfaltovým povrchom

