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ÚVOD
Šport v súčasnosti je nástroj, ktorý rozvíja osobnosť, posilňuje zdravotný stav ľudí, je
jedným z prostriedkov boja proti rasizmu, drogovej závislosti a netolerancii, svojím postavením
na národnej úrovni zvyšuje národné povedomie a vlastenectvo, a v neposlednom rade je
prostriedkom na trávenie voľného času. Zároveň je jedným z najprogresívnejšie sa rozvíjajúcim
ekonomickým odvetvím na svete.
Základnou úlohou a jednou z priorít Koncepcie rozvoja športu je stmeliť športovú
verejnosť v meste Rožňava v súvislosti s riešením aktuálnych problémov v športe a hľadať
spoločne ich riešenia. Je nutné, aby šport v meste Rožňava dostal také uznanie spoločenského
postavenia, ktoré si plnou mierou zaslúži. Jednotlivé mestské a športové organizácie pôsobiace
na území mesta Rožňava predstavujú súčasť jedného z najmasovejších hnutí na svete. V
neposlednom rade má šport pozitívne výchovné hľadiská, ktoré zásadne ovplyvňujú morálnovôľové vlastnosti ľudí, napomáhajú odstraňovať národnostné, sociálne a náboženské rozdiely.
Nemalou mierou prispievajú k zlepšovaniu vzťahov na medzinárodnej úrovni, zmierňuje
mnohé napätia, a je taktiež zdrojom zábavy a kultúrnych zážitkov. V každom meste, aj v
Rožňave šport priamo zamestnáva značný počet ľudí a neustále pomáha vytvárať pracovné
príležitosti nové. Šport má pre mesto tiež priamy aj nepriamy ekonomický efekt, nevynímajúc
výchovný aspekt v súvislosti s mládežou. Šport je taký silný spoločenský fenomén, že ho nie je
možné podceniť ani v politike vedenia mesta, nakoľko význam športu každým rokom
celosvetovo rastie.
Koncepcia športu môže dosiahnuť úspech vtedy, ak si jej ciele a zámery osvoja všetky
línie v meste – poslanci mestského zastupiteľstva, vedenie mesta spolu s príslušnými
odbornými útvarmi / odborom kultúry, športu a cestovného ruchu a odborom školstva /,
mestské športové kluby a organizácie, športovci, tréneri, funkcionári a zároveň aj všetci
fanúšikovia športu resp. čo najviac obyvateľov mesta Rožňava. Spoločná komunikácia a
spolupráca všetkých hore uvedených subjektov je absolútne nevyhnutná v kontexte so širokým
rozsahom a komplikovanosťou otázok, ktoré bude nutné vyriešiť, aby vznikla naozaj kvalitná
politika mesta, ktorá naplno využije potenciál športu.
Pri spracovaní tejto koncepcie rozvoja športu mesta Rožňava sme vychádzali z platnej
legislatívy, koncepčných materiálov v oblasti športu a mládeže, predloženého zmapovania a
analýz športovej a školskej infraštruktúry, cieľov športových klubov a skúseností pri ich
napĺňaní v rámci časového obdobia skoršej minulosti i aktuálnej súčasnosti, tradícií
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jednotlivých druhov športov, prejaveného záujmu o konkrétne druhy a spôsoby fungovania
športových klubov a v neposlednom rade z možností a schopností ich finančného zabezpečenia.
Prioritami mesta Rožňava v oblasti športu sú:


podpora športu pre všetkých ako odporúčaný spôsob aktívneho trávenia voľného času
širokej verejnosti, najmä detí a mládeže,



transparentné a efektívne financovanie športu z rozpočtu mesta,



podpora úspešných športovcov a športových organizácií a klubov,



boj proti negatívnym javom v športe,



rozšírenie pohybových aktivít ako dennej súčasti života medzi čo najväčší počet občanov
mesta Rožňava.

4

PRÁVNA ÚPRAVA
Základným legislatívnym rámcom v oblasti športu je zákon č. 440/2015 Z. z. o športe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje aj pôsobnosť obce v oblasti športu
nasledovne:
Obec pri výkone samosprávy:
 vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce,
 podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej
infraštruktúry v obci v spolupráci so športovými organizáciami,
 zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je
zriaďovateľom a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe obce na šport pre
všetkých so zameraním na mládež,
 môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko na vykonávanie
športu pre všetkých so zameraním na mládež pod vedením športového odborníka,
 podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v obci,
 podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne
postihnutých v obci,
 oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v obci.
Dôležitým zákonom z hľadiska pôsobnosti obce je zákon č. 1/2014 Z. z.
o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ktorý upravuje podmienky a povinnosti v oblasti organizovania týchto podujatí.
Zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a na vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov, prešli na obce určité
kompetencie v oblasti telesnej kultúry, a to:


štátna správa vykonávaná do účinnosti tohto zákona okresným úradom,



rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry,



súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov,



podporovanie organizovania športových podujatí miestneho významu,



utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých,



podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov,



podporovanie iniciatívy v rámci telesnej kultúry zameranej na ochranu prírody,
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kontrola hospodárenia a účelovosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých
na telesnú kultúru,



spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými a fyzickými osobami,
ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry.
Vytvárať podmienky na zabezpečovanie telesnej kultúry a športu ukladá obciam

aj zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Realizovanie rozvoja športu v meste Rožňava sa zabezpečuje v súlade s ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a územnej samosprávy:


Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,



Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení,



Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,



Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava č. 5/2019 o určení výšky finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava



rozpočet mesta Rožňava na príslušný kalendárny rok,



Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava č. 3/2019 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta.

Dôležitým dokumentom Slovenskej republiky v oblasti športu je Koncepcia štátnej
politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020.
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1 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU
Naša spoločnosť prechádza neustále štrukturálnymi zmenami, ktoré sa dotýkajú
všetkých oblastí spoločenského života, teda aj oblasti telesnej výchovy a športu, ktorá je
organickou súčasťou spoločnosti. Sociálna transformácia má za následok zmenu hodnotového
systému spoločnosti, čo sa prejavuje aj v záujme o telovýchovu a šport. Dôležitými prvkami
ovplyvňujúcimi hodnotovú orientáciu občana sú jeho ekonomické možnosti, majetkové
pomery, vzdelanie, zdravotná a fyzická spôsobilosť a ďalšie faktory, ktoré majú vplyv na
záujem občana o vykonávanie športových aktivít a činností. Sprievodným javom každého
ekonomického a sociálneho pohybu je nárast kriminality a drogovej závislosti ľudí v mladom
a strednom veku.
Zhoršovanie sociálnych podmienok sa týka vždy najviac mladých ľudí s rodinami a
dôchodcov. Práve tieto sociálne skupiny z prirodzených dôvodov obmedzujú svoje výdavky na
telovýchovu a šport, pričom športová aktivita je pre nich najhodnotnejšou náplňou voľného
času, ktorá formuje pozitívne vôľové a osobnostné vlastnosti, ktoré chránia najmä mládež pred
negatívnymi javmi.
Pozitívne návyky vykonávania pravidelnej športovej činnosti u detí a mládeže
pretrvávajú spravidla aj v ďalšom období, a majú tak pozitívny vplyv na človeka počas celého
života. Preto nedostupnosť športu a s ním spojených služieb pre tieto sociálne vrstvy môže mať
ďalekosiahle negatívne dôsledky na ich rodinný život a ich zdravotný a fyzický stav. Sociálne
postavenie mladých rodín má za následok pokles záujmu o platené športové a telovýchovné
aktivity a služby, respektíve záujem len o finančne nenáročné aktivity.
Tu by malo významnú úlohu zohrávať mesto, ktoré má vo vzťahu k týmto skupinám
prevziať na seba rozumnú mieru kompenzácie nákladov na športovanie, hlavne v prípade
mladej a strednej generácie, aby bola zabezpečená dostupnosť telovýchovy a športu pre túto
skupinu obyvateľstva. Okrem toho je potrebné, aby mesto ako zriaďovateľ škôl a školských
zariadení zabezpečilo dostupnosť telovýchovných a športových aktivít pre školopovinnú
mládež, ale aj študentov stredoškolákov, vysokoškolákov a širokú verejnosť mesta Rožňava.
Alarmujúci stav mladej generácie je dnes v oblasti zdravotnej a fyzickej zdatnosti, čo možno
považovať za daň súčasnej doby.
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1.1 Šport na školách a školských zariadeniach
Dôležitým obdobím na získanie dobrej východiskovej úrovne telesnej zdatnosti a
pohybovej výkonnosti je školský vek a školská telesná výchova. Školská telesná výchova je
vzhľadom na jej odborné vedenie, pravidelnosť, sústavnosť i vzhľadom na jej všeobecné
zavedenie formou povinných hodín v rozsahu 2 – 3 hodiny týždenne, najúčinnejšou formovou
pohybovej činnosti. Pri vytváraní pohybového režimu a získavaní vzťahu k pravidelnej
pohybovej činnosti plní nezastupiteľnú funkciu. Školská telesná výchova je základnou a
najúčinnejšou formou výchovného pôsobenia na celú populáciu detí a mládeže.
Súčasťou telesnej výchovy na základných školách je aj základný plavecký výcvik,
lyžiarsky výcvik, atď. plavecké, lyžiarske, turistické a iné školy v prírode sa stali pre žiakov
nepovinnými, preto sa konajú na základe záujmu rodičov. Okrem povinnej telesnej výchovy
majú žiaci možnosť navštevovať v popoludňajších hodinách nepovinné predmety so športovým
zameraním tzv. športové krúžky.
Materiálno-technická vybavenosť MŠ, ZŠ a SŠ , najmä v oblasti vybavenia učebnými
pomôckami je v kritickom stave. Stav športovísk na školách je taký, že väčšina škôl potrebuje
rekonštrukciu starých, nevyhovujúcich objektov. Školy nemajú ani dostatok financií na údržbu
a opravy týchto zariadení. Niektoré školy dokonca nemajú potrebné športoviská a multifunkčné
športové ihriská.
Poznámka:

zriaďovateľská pôsobnosť,

územná pôsobnosť

Prehľad o počte detí v MŠ v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti mesta Rožňava

MŠ E. Rótha
MŠ Kyjevská
MŠ Vajanského
MŠ Štítnická
MŠ Krátka
MŠ Pionierov
MŠ s VJM
MŠ Evanjelická
MŠ Katolická

115
131
60
135
32
37
36
70
18

Spolu

634

Tab. č.1 Prehľad o počte detí v MŠ v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti mesta Rožňava
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Graf č.1 Prehľad o počte detí v MŠ v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti mesta Rožňava

Prehľad o počte žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti mesta Rožňava
ZŠ Komenského
ZŠ Pionierov 1
ZŠ Zakarpatská
ZŠ Zlatá
ZŠ Reformovanej cirkvi
ZŠ Katolická
ZŠ Evanjelická

301
612
459
706
165
118
9

Spolu

2370

Tab. č.2 Prehľad o počte žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti mesta Rožňava
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Graf č.2 Prehľad o počte žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti mesta Rožňava
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Prehľad o počte žiakov v SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava a KSK
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Tab. č.3 Prehľad o počte žiakov v SŠ v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti mesta Rožňava
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Graf č. 3 Prehľad o počte žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti mesta Rožňava

1.1.1 Materské školy
Obsah vzdelávania v materskej škole je štruktúrovaný vo vzdelávacích oblastiach.
Jednou zo vzdelávacích oblastí je zdravie a pohyb.
Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb je poskytovať základné
informácie súvisiace so zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení viesť
dieťa k osvojeniu a zdokonaľovaniu pohybových schopností, zručností a vytváranie vzťahu
k aktívnemu pohybu.
V materskej škole sa telesná výchova realizuje v organizačných formách: pohyb
vonku, pohybové a relaxačné cvičenia / napr. saunovanie – MŠ Kyjevská /.
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Pohyb vonku - počas pobytu vonku sa realizujú pohybové aktivity, ktoré sú zamerané na
pohyb s využitím detských zostáv na školskom dvore. Používajú sa rôzne náradia a náčinia
(lopta, švihadlo, lano, prechádzky v prírode, vychádzky atď.).
Pohybové a relaxačné cvičenia - pozostávajú zo zdravotných cvikov, rozmanitých
pohybových hier a rôznych pohybových činností, ktoré sú zamerané na rozvoj lokomočných
zručností (chôdza, beh, skok, hádzanie, lezenie a akrobatické cvičenia). Pohybové a relaxačné
cvičenia sú vopred plánované, obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia.
Realizujú sa každý deň, môžu sa zaradiť aj viackrát v priebehu dňa, s dodržiavaním základných
psychohygienických zásad (pred jedlom, zásadne nie hneď po jedle, vo vyvetranej miestnosti,
príp. vonku), vo vhodnom odeve.
Dlhoročnú tradíciu má Olympiáda materských škôl, ktorú organizuje každoročne
vždy iná materská škola v meste. Do súťaže sú zapojené všetky deti a súťažia v každej
disciplíne. Súťažné disciplíny sú: beh na 20 m, skok do diaľky z miesta a hod loptou (ZŠ
Zakarpatská – futbalové ihrisko, v prípade zlého počasia zabezpečiť športovú halu ).
Okrem uvedených športových aktivít materské školy organizujú aj obľúbené turistické
prechádzky do blízkeho okolia.
V priestoroch materských škôl sú vybudované detské ihriská, ktoré sa materské školy
snažia sa udržiavať v takom technickom stave, ktorý zodpovedá hygienickým predpisom. V
posledných rokoch, boli čiastočne obnovené ihriská len pri väčších materských školách.
1.1.2 Základné školy
Telesná výchova je jediný školský predmet, ktorý rozvíja motoriku detí a mládeže.
Tu získavajú žiaci pohybové vzdelanie a potrebné vedomosti k starostlivosti o svoje zdravie
a formuje sa vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite ako jednému z najúčinnejších
prostriedkov prevencie porúch zdravia a zvyšovania kvality života.
V základných školách v našom meste je priemerný počet hodín telesnej výchovy
u žiakov na I. stupni 2 hodiny týždenne, na II. stupni má viac ako polovica žiakov 3 hodiny
týždenne.
Na hodine telesnej výchovy sa využívajú najmä vlastné telocvične, posilňovne,
stolno-tenisové herne v priestoroch škôl a vlastné vonkajšie priestory (ihriská, doskočiská,
dráhy a pod.). Iné možnosti telesnej a športovej výchovy sú v základných školách organizované
v rámci nepovinných predmetov a krúžkov v priestoroch školy, v centre voľného času,
na plaveckých a lyžiarskych výcvikoch, ale aj v školách v prírode a školských výletoch.
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Plavecké výcviky sa organizujú v iných okresoch, čo je finančne náročnejšie, a preto aj
dostupné len pre malú časť žiakov.
Na lyžiarske výcviky a školy v prírode poskytuje od roku 2016 finančné prostriedky
Ministerstvo školstva SR, čo umožňuje zúčastniť sa uvedených aktivít každému žiakovi.
Školské výlety organizujú všetky školy.
1.1.2.1 Prehľad plaveckých a lyžiarskych výcvikov na ZŠ za posledné 3 roky s počtom
zúčastnených detí
Výcvik
Plavecký
výcvik
Lyžiarsky
výcvik

ZŠ

ZŠ

ZŠ

ZŠ

Komenského

Pionierov

Zakarpatská

Zlatá

0

152

102

135

70

183

119

140

1.1.2.2 Prehľad športovej infraštruktúry na základných školách
Športová

ZŠ

ZŠ

ZŠ

ZŠ

Komenského

Pionierov

Zakarpatská

Zlatá

Telocvičňa

1

2

2

1

6

Posilňovňa

0

0

1

1

2

Futbalové ihrisko

1

0

1

1

3

Basketbalové ihrisko

0

1

1

0

2

Viacúčelové ihrisko

0

1

1

0

2

Atletická dráha

1

0

1

0

2

Atletická rovinka

0

1

0

1

2

Bikrosová dráha

0

0

1

0

1

Workautové ihrisko

0

0

1

0

1

infraštruktúra
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Spolu

1.1.2.3 Prehľad športových krúžkov na základných školách mesta Rožňava
ZŠ Zakarpatská - krúžková činnosť
Počet krúžkov

Názov krúžku

Rozsah krúžku

Počet žiakov

CH/D

Basketbal

2 hod./týždenne

19

16/3

Florbal

2 hod./týždenne

31

24/7

2 hod./týždenne

25

0/25

2 hod./týždenne

23

2/21

Minibasketbal I.

2 hod./týždenne

24

18/6

Minibasketbal II.

2 hod./týždenne

18

9/9

Zumba

2 hod./týždenne

25

0/25

Šachový

2 hod./týždenne

32

30/2

2 hod./týždenne

21

17/4

Celkový počet žiakov v športových krúžkoch na ZŠ

218

116/102

Gymnastickošportový
Gymnasticko9

tanečný

Športová
príprava

Percento žiakov v športových krúžkoch z celkového počtu

47,49 %

ZŠ Pionierov - krúžková činnosť
Počet krúžkov

Názov krúžku

Rozsah krúžku

Počet žiakov

CH/D

Stolný tenis

2 hod. /týždenne

14

7/7

Volejbal

2 hod. /týždenne

20

12/8

Taekwondo

2 hod./ týždenne

16

11/5

Celkový počet žiakov v športových krúžkoch na ZŠ

50

30/20

3

Percento žiakov v športových krúžkoch z celkového počtu

13

8,16 %

ZŠ Komenského - krúžková činnosť
Počet krúžkov

Názov krúžku

Rozsah krúžku

Počet žiakov

CH/D

Stolný tenis

2 hod. /týždenne

24

24

Futbal

2 hod. /týždenne

20

20

Celkový počet žiakov v športových krúžkoch na ZŠ

44

44 CH

2

Percento žiakov v športových krúžkoch z celkového počtu

14,61 %

ZŠ Zlatá - krúžková činnosť
Počet

Názov krúžku

Rozsah krúžku

Počet žiakov

CH/D

Stolný tenis

2 hod. /týždenne

16

8/8

Futbal 1.ročník

2 hod. /týždenne

17

17

2hod./týždenne

17

17

2hod./týždenne

21

10/11

2hod./týždenne

21

16/5

2hod./týždenne

21

2/19

2hod./týždenne

24

20/4

2hod./týždenne

16

9/7

Celkový počet žiakov v športových krúžkoch na ZŠ

153

99/54

krúžkov

Futbal + florbal
3.4. ročník
Šachový krúžok
Všeobecná
8

športová
príprava
Gymnastika
Basketbal 3.4.
ročník
Basketbalový
krúžok

Percento žiakov v športových krúžkoch z celkového počtu

14

21,67 %

1.1.3 Stredné školy
Na území mesta Rožňava je zriadených 5 stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je
KSK. Šport na stredných školách, rovnako ako na základných školách, je zabezpečovaný
aj mimo školskej výučby najmä súťažami SAŠŠ alebo športovými krúžkami. Študenti
stredných škôl sa pravidelne zúčastňujú podujatí organizovaných mestom Rožňava.
V súvislosti s plnením úloh súvisiacich s rozvojom a propagáciou športu na území KSK
teda aj stredných škôl v Rožňave a športovými aktivitami v spolupráci s CVČ-RCM ako
organizátorom športových súťaži pre každý školský rok všetky stredné školy v Rožňave sa
zúčastňujú dlhodobých športových súťaží

a súťaže o Pohár predsedu Košického

samosprávneho kraja. Termíny pre jednotlivé kolá v športových disciplínach, či iných
podporných aktivitách sú zasielané na jednotlivé školy. Medzi tieto dlhodobé športy patria:
floorbal, futsal, bedminton, nohejbal, basketbal, stolný tenis a volejbal, cezpoľný beh.
Športové objekty - telocvičňu prenajíma športovým klubom 5 stredných škôl. Stredné
školy na území mesta Rožňava sú v rámci športovej činnosti prioritne zamerané na všeobecnú
športovú prípravu (4 školy), volejbal (2školy), futbal (1 škola), basketbal (1 škola), florbal
(2 školy ), tenis (1 škola), bedminton (1 škola), šípky (1 škola).
1.1.3.1 Prehľad športovej infraštruktúry na stredných školách
SŠ

Stredná

SŠ ul.

Obchodu

zdravotná

Komenskéh

a služieb

škola

o

2

1

1

1

7

1

1

1

1

1

6

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

3

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

2

0

0

1

0

0

0

1

Športová

SOŠ

infraštruktúra

Technická

Telocvičňa

1

1

Posilňovňa

1

Futbalové
ihrisko
Basketbalové
ihrisko
Viacúčelové
ihrisko
Atletická dráha
Atletická
rovinka
Tenisový kurt

OA

Gymn.

Rožňava Rožňava
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1.1.3.2 Prehľad športových krúžkov stredných škôl mesta Rožňava
SOŠ Technická, Rožňava
Počet krúžkov

Názov krúžku

Florbal
2

Všeobecná
športová
príprava

Rozsah krúžku
60 hod. /školský
rok
60 hod. /školský
rok

Celkový počet žiakov v športových krúžkoch na SŠ

Počet žiakov

CH/D

14

14

14

14

28

28

Percento žiakov v športových krúžkoch z celkového počtu

7,58 %

Obchodná akadémia, Rožňava
Počet krúžkov

Počet

Názov krúžku

Rozsah krúžku

Florbal

60 hod. /školský rok

17

10/7

Volejbal

60 hod. /školský rok

17

7/10

Futbal

60 hod. /školský rok

17

17

Basketbal

60 hod. /školský rok

17

7/10

68

41/27

4

Celkový počet žiakov v športových krúžkoch na SŠ

CH/D

žiakov

Percento žiakov v športových krúžkoch z celkového počtu

34,34 %

Gymnázium, Rožňava
Počet krúžkov

Názov krúžku
Volejbal

2

Všeobecná
športová

Rozsah krúžku
60 hod. /školský
rok
60 hod. / školský
rok

príprava

Celkový počet žiakov v športových krúžkoch na SŠ
Percento žiakov v športových krúžkoch z celkového počtu
16

Počet žiakov

CH/D

30

14/16

10

3/7

40

17/23
9,56 %

Stredná škola obchodu a služieb, Rožňava
Počet krúžkov

Názov krúžku

Tenis
Všeobecná
3

športová

Rozsah krúžku
60 hod. /školský
rok
60 hod. /školský
rok

príprava
Šípky

60 hod./ školský
rok

Celkový počet žiakov v športových krúžkoch na SŠ

Počet
žiakov

CH/D

7

2/5

37

24/13

10

3/7

54

29/25

Percento žiakov v športových krúžkoch z celkového počtu

19,78 %

Stredná škola zdravotná, Rožňava
Počet krúžkov

Počet

Názov krúžku

Rozsah krúžku

Bedminton

2 h./týždenne

20

3/17

10 h./týždenne

80

10/70

Celkový počet žiakov v športových krúžkoch na SŠ

100

13/87

2

CH/D

žiakov

Všeobecná
športová
príprava

Percento žiakov v športových krúžkoch z celkového počtu

17

42,19 %

1.1.4 Centrum Voľného času
Centrum voľného času pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava plní okrem iných aj dôležitú úlohu
v oblasti zabezpečovania rozvoja športových aktivít v meste. Jeho hlavná úloha spočíva vo
výchovnovzdelávacích aktivitách, v pravidelnej aj príležitostnej činnosti detí a mládeže.
Je zriadené a funguje ako školské zariadenie s celoročnou prevádzkou.
Mesto Rožňava podporuje športovanie detí a mládeže cez CVČ uskutočňovaním,
organizovaním a spolufinancovaním školských športových súťaží na miestnej a regionálnej
úrovni. Celá športová činnosť je realizovaná v mestských a školských športových areáloch.
Personálne sú športové aktivity zabezpečované prostredníctvom (2) - interných a externých
(14) pracovníkov, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné a odborné predpoklady. Jedným z
oddelení pri CVČ je Telesná výchova a šport.
V rámci neho existuje 21 záujmových útvarov: futbalový krúžok (7), pohybové hry (3),
florbalové krúžky (2), stolnotenisové krúžky (1), basketbalové krúžky (5), taekwondo (1),
gymnastické (2).
Každoročne v oblasti telovýchovy a športu je CVČ organizovaných cca 5 podujatí s
počtom účastníkov 300. Školských športových súťaží vyhlasovaných Ministerstvom ŠVVaŠ
SR a dotovaných Ministerstvom vnútra SR na okresnej a krajskej úrovni je priemerne za
školský rok realizovaných okolo 20. Z toho je okresných kôl s dotáciou 4350,- €.
Finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu priamo organizátorovi sú účelovo
viazané na organizačné zabezpečenie a realizáciu týchto postupových súťaží. Počet iných
športových súťaží je cca 25. Vzhľadom k veľkému počtu podujatí uvádzame len niektoré na
okresnej úrovni:
- Cezpoľný beh žiakov a žiačok základných a stredných škôl,
- Veľký futbal žiakov stredných škôl
- Florbal
- Volejbal
- Basketbal žiakov a žiačok základných a stredných škôl,
- Vybíjaná žiačok základných škôl, atď.

18

Prehľad podujatí organizujúce CVČ na okresnej úrovni za obdobie 2016 - 2020

Názov súťaže

Aktuálny
termín

Cezpoľný beh
24. 9. 2019
žiakov a žiačok
ZŠ a SŠ
Veľký futbal
31.3.2020
žiakov SŠ
Florbal žiakov
14. 11. 2019
ZŠ
Florbal žiačok
12. 11. 2019
ZŠ
Volejbal žiakov
24. 3.2020
SŠ
Volejbal žiačok
26. 3. 2020
SŠ
Basketbal žiakov
2. 4. 2020
ZŠ
Basketbal žiačok
7. 4. 2020
ZŠ
Vybíjaná žiačok
19. 5. 2020
ZŠ

Počet účastníkov
2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

53

70

116

114

56

20

40

110

111

135

130

41

60

90

87

31

50

40

25

46

30

60

70

39

60

71

72

51

80

68

Spolupráca pri rozvoji pohybových aktivít prebieha nielen v rámci mesta, ale aj regiónu.
Mestom Rožňava sa zabezpečuje finančná podpora pre CVČ zriadené na území iných obcí,
ktoré navštevujú deti (vo veku od 5 rokov a dospelí do veku 30 rokov) s trvalým pobytom
v meste Rožňava, v súlade so VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a
žiaka škôl a školských zariadení na príslušný kalendárny rok a na základe Zmlúv o poskytnutí
dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže. Rovnakým spôsobom sa podporuje športová
činnosť detí a mládeže z okolitých obcí a regiónu navštevujúcich CVČ pri ZŠ, Pionierov 1, v
Rožňave.
Počet záujmových útvarov zameraných na šport pri CVČ v rámci pravidelnej záujmovej
činnosti je 21. Počet detí, t. j. členov CVČ, z okolitého regiónu, zapojených do športových
a pohybových krúžkov, oproti predchádzajúcemu obdobiu mierne narastá a v súčasnosti je to
niečo viac ako 360 – (členov s trvalým pobytom mimo mesta Rožňava je cca 140). Podpora
rozvoja telesnej zdatnosti sa prostredníctvom CVČ každoročne uskutočňuje aj pre deti
v

predškolskom

veku a deti

primárneho

vzdelávania základných škôl

spoluorganizovania a realizovania olympiády športu.
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1.2 Olympijský klub GEMER
Je jedným z 24 olympijských klubov, ktoré pôsobia na území Slovenska. Pri jej zrode
stáli učitelia telesnej výchovy, bývalí aktívni športovci, priaznivci olympijskej myšlienky
a olympizmu. Klub bol založený 23. októbra 2014 a 28. novembra 2014 bol na valnom
zhromaždení prijatý do Združenia olympijských klubov Slovenska.
Poslaním Olympijského klubu GEMER je pôsobiť v mieste a regióne, podieľať sa
na šírení, propagácií hodnôt a princípov olympizmu. Významnou úlohou je prispievať
k výchove a vzdelávaniu mladej generácie prostredníctvom športu, fair-play, kultúrnych
a environmentálnych aktivít.
Prostredníctvom svojich celoročne organizovaných podujatí sa usiluje OK Gemer
zapojiť čo najširšiu verejnosť do najrôznejších telovýchovných, športových aj turistických
aktivít. Usiluje sa rozvíjať spoluprácu medzi materskými školami, základnými školami aj
strednými školami. OK Gemer úspešne spolupracuje s viacerými športovými klubmi v regióne,
mimoriadnu pozornosť venuje spolupráci so seniormi. Podporuje ich pohybové aktivity
predovšetkým pri organizovaní športových olympiád a turistických podujatí.
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Pri zachovaní olympijských tradícií nezabúda na olympionikov a paraolympionikov
pochádzajúcich z nášho regiónu, zapája ich do podujatí organizovaných predovšetkým pre
mládež, pozýva ich na stretnutia a besedy. Patričnú pozornosť OK Gemer venuje tiež
získavaniu a publikovaniu písomných dokumentov, fotomateriálov o činnosti športových
oddielov, klubov a tiež o úspechoch športovcov z nášho regiónu.
Činnosť Olympijského klubu GEMER je zameraná pre širokú vrstvu obyvateľstva,
spoluprácu medzi materskými školami, základnými školami a strednými školami, spolupráca
medzi Centrom voľného času, a mestom Rožňava.
Zameranie činnosti Olympijského klubu GEMER je zameraná:

Telovýchovné
Olympijské

a športové

Environmentálne

Vedomostné

Olympijská

podujatia

aktivity

aktivity

súťaže

výchova na ZŠ

Odhaľovanie histórie
Športovec

Fórum

roka

športovcov

športu v regióne
a zachovávanie
tradícií

Riadiaca
Publikačná

a organizátorská

činnosť

činnosť

1.3 Šport pre všetkých
V zmysle platnej legislatívy je Šport pre všetkých, pre obec prioritou. Podľa ust. § 64
zákona o športe obec podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a podieľa sa
na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých v obci.
Z ustanovenia §3 písm. e) zákona o športe vyplýva, že Šport pre všetkých je
definovaný ako „šport určený pre obyvateľstvo vykonávaný organizovane alebo
neorganizovane na účely napĺňania sociálneho, kultúrneho a zdravého prínosu športu.“
Podľa ust. § 2 písm. h) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešli
na obce určité kompetencie v oblasti telesnej kultúry, medzi ktoré patrí utváranie podmienok
na rozvoj športu pre všetkých.
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Zákon o športe rozdeľuje šport na profesionálny a amatérsky. Z hľadiska
športových výkonov, môžeme šport rozdeliť masový, výkonnostný a vrcholový. Rekreační
športovci (šport pre všetkých) šport považujú najmä za určitý druh oddychu – aktívneho
odpočinku, zdravého životného štýlu, ktorý regeneruje organizmus. Dôležitosť športovania má
nesporne veľký význam pre každého jednotlivca. Šport je priamo spojený so zdravým životným
štýlom, buduje sociálne vzťahy medzi jednotlivcami, priamo podporuje fyzické a psychické
zdravie človeka. Pohybovú činnosť vykonávaná na rekreačnej úrovni, je v mnohých prípadoch
zaujímavejšia, zábavnejšia a zdravotne výhodnejšia ako akákoľvek športová činnosť na
vrcholovej, či výkonnostnej úrovni. So vzrastajúcim objemom voľného času stúpa aj objem
športovo-rekreačných aktivít. Skladba týchto aktivít je podmienená historicky a neustále sa
mení a vyvíja. Pôsobí na ňu veľa faktorov, ktoré sú však v prevažnej miere určované
ekonomickou úrovňou spoločnosti. Pohybové aktivity sú nenahraditeľnou súčasťou a náplňou
voľného času. Okrem výchovnej, zdravotnej funkcie sa stále viac do popredia dostáva
rekreačná a spoločenská funkcia pohybovej aktivity. Šport pre všetkých je významnou súčasťou
systému nášho 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. Šport pre všetkých propaguje
a sprístupňuje športovanie čo najširšiemu okruhu ľudí.
Šport pre všetkých je oblasť, ktorá má všetky predpoklady zmierňovať riziko ochorení,
a preto je potrebné vytvárať podmienky na všetkých úrovniach štátnej správy, samosprávnych
regionálnych orgánov, samospráv obcí a miest, škôl a školských zariadení, občianskych
združení, zdravotných poisťovní, ale i ďalších subjektov.
V tejto oblasti športu dochádza k poklesu záujmu o pravidelné športovanie
obyvateľstva. Dôvodom sú: zvyšovanie cenovej dostupnosti športových zariadení, nedostatok
a slabé vybavenie športových zariadení, organizovanie jednorazových podujatí, nedostatok
dlhodobejších projektových zámerov, chýbajúce podmienky na realizáciu športovej činnosti
pre občanov so zdravotným postihnutím, uprednostňovanie projektov na usporadúvanie
športových podujatí pred projektmi na vytváranie materiálno-technických podmienok, najmä
z hľadiska budovania nenáročných športových a telovýchovných objektov.
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1.4 Športové kluby mesta Rožňava
Športový klub je, podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe,
športová organizácia, ktorá vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie
súťaží a na prípravu a účasť jednotlivcov alebo družstiev v súťaži.
Športová organizácia je podľa ustanovenia § 8 zákona o športe právnická osoba, ktorej
predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť. Má právnu formu občianskeho
združenia a je prijímateľom verejných prostriedkov. Športovou organizáciou nie je orgán
verejnej správy.
V meste Rožňava pôsobí 25 športových klubov, ktoré svojou činnosťou zviditeľňujú
a reprezentujú mesto. V 10 športových kluboch sa realizuje výkonnostný šport a momentálne
v 1 klube vrcholový šport. Ponúkajú možnosť športového vyžitia obyvateľom mesta a jeho
okolia vo všetkých vekových kategóriách. Podpora zo strany mesta sa uskutočňuje pre športy
ako také bez rozdielu. Samozrejme, na poskytovanie finančnej podpory, iných výhod alebo
úľav (aj formou poskytnutia priestorového zabezpečenia) musia byť splnené všetky podmienky
legislatívneho charakteru a garancie zodpovedných manažérov klubov za realizovanie
športových projektov, resp. akcií s očakávaným cieľom, teda aj podmienky dodržania účelnosti
a efektívnosti ich poskytovania.
Hlavnou úlohou jednotlivých klubov je príprava detí a mládeže na aktívnu športovú
činnosť, organizovanie športových aktivít pre registrovaných hráčov a verejnosť,
zabezpečovanie účasti registrovaných hráčov na majstrovských aj nemajstrovských súťažiach,
zabezpečovanie personálneho zloženia, materiálno-technického, sociálneho vybavenia
a bezpečnostných podmienok pre činnosť klubov a získavanie financií pre chod klubov
zo zdrojov mimo rozpočtu mesta.
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Prehľad športových klubov a občianskych združení vykonávajúcich športovú činnosť:

Por. č.

ŠPORTOVÁ

ŠPORTOVÝ KLUB

ČINNOSŤ KLUBU

ÚROVEŇ
SPORTOVEJ
ČINNOSTI

1.

MFK Rožňava

Futbal

výkonnostný

2.

ŽBK Rožňava

Basketbal ženy

výkonnostný

3.

ŠPD Rožňava – športom proti drogám

Basketbal muži

výkonnostný

4.

Taekwondo HAKIMI Rožňava

Bojové umenie

výkonnostný -

Taekwondo

vrcholový šport

5.

TJ Geológ Rožňava

Stolný tenis

vrcholový

6.

Klub Gemerských bedmintonistov

Bedminton

výkonnostný

7.

Spartan Training Group Rožňava

Šport pre všetkých

masový

8.

ŠK Bemifo

Futbal

výkonnostný

9.

Gemerrunners

Šport pre všetkých

masový

10.

Basket Rožňava - LOPTOŠI

Basketbal - mládež

masový

11.

Telovýchovná jednota Elán Rožňava

oddiel – judo

výkonnostný

12.

Klub športovej kynológie Rožňava

13.

Boris Milko – Boxing Klub

14.

Koryo Panthers Taekwondo Rožňava

15.

Speleo Rožňava

16.

oddiel - turistika

-

masový

Kynológia

masový

Box

masový

Taekwondo

výkonnostný

Skupina jaskyniarov

masový

MO Slovenského rybárskeho zväzu

Dobrovoľná

Rožňava

organizácia
Tanečný šport

masový
výkonnostný

17.

Tanečný klub SAMBED Rožňava

18.

HKM 98 - mládež

19.

Športový strelecký klub

Strelecký klub

výkonnostný

20.

KickBOX Klub K1 Rožňava

Kickbox klub

masový

21.

AC Maratón Rožňava

Šport pre všetkých

masový

22.

Olympijsky Klub GEMER

Šport pre všetkých

masový

Šport pre všetkých

masový

23.

Hokejový klub mládež

Odbor klubu slovenských turistov
Volovec

masový

24.

Herkules Rožňava

Šport pre všetkých

výkonnostný

25.

Klub horských športov KRAS

Šport pre všetkých

masový
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2 FINANCOVANIE ŠPORTOVÝCH KLUBOV MESTA ROŽŇAVA
Financovanie športových subjektov je viaczdrojové. Mestský rozpočet je len jedným zo
zdrojov. Ďalšie možné zdroje príjmov v oblasti športu sú: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR, Košický samosprávny kraj, nadácie, sponzori, štrukturálne fondy, národné
športové zväzy a pod.
Mesto poskytuje priamu a nepriamu finančnú dotáciu športovým občianskym
združeniam. Tieto ju považujú za nedostatočnú. Sú si však pri tom vedomé obmedzených
možností mesta.
Finančné prostriedky na dotácie sa vytvárajú z vlastných príjmov mesta. Schvaľuje ich
mestské zastupiteľstvo v rozpočte mesta ako časť rozpočtovaných vlastných príjmov. Dotácie
sa poskytujú v súlade so Všeobecno-záväzným nariadením na základe žiadosti.
Najoptimálnejším spôsobom financovania v oblasti športu je systém, v ktorom je výška
dotácie určená na základe vopred stanovených objektívnych kritérií, s ohľadom na štatistické
ukazovatele, počet športovcov a pod.

Prehľad priamych poskytnutých dotácií pre športové
kluby za posledných päť rokov
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Graf č. 5 Prehľad priamych dotácií poskytnutých pre športové kluby za roky 2015 – 2019
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Prehľad nepriamych poskytnutých dotácií pre športové
kluby za posledných päť rokov
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Graf č. 6 Prehľad nepriamych dotácií poskytnutých pre športové kluby za roky 2015 – 2019
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3 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA MESTA ROŽŇAVA
Športovou infraštruktúrou je podľa ustanovenia § 3, písm. o) zákona o športe štadión,
športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté alebo otvorené športové zariadenie určené
na vykonávanie športu.
Športovú infraštruktúru v meste Rožňava tvoria telocvične a športové areály pri
základných a stredných školách, futbalový štadión, zimný štadión, športová hala, letné
kúpalisko, detské dopravné ihrisko, workoutové ihrisko pri základnej škole ul. Zakarpatskej.
Pre rozvoj pohybových aktivít najmladších vekových kategórií slúžia areály
predškolských zariadení, t. j. materských škôl a ich vysunutých pracovísk a tiež obnovené
a novovybudované detské ihriská v meste. Detské ihriská sú verejne prístupné a bezodplatne
slúžia všetkým deťom v meste Rožňava.
Prehľad detských ihrísk na území mesta Rožňava v správe Technických služieb
mesta Rožňava:
1.

Detské ihrisko na sidl. Juh Rožňava – Obchodné centrum

2.

Detské ihrisko Ostrov pokladov na ul. Kozmonautov Rožňava

3.

Detské ihrisko JUH ul. Edelényská

4.

Detské ihrisko ul. Pionierov

5.

Detské ihrisko ul. Šafariková - VOJSKO

6.

Detské ihrisko ul. Sama Czabana

7.

Detské ihrisko Nadabula

8.

Viacúčelové detské ihrisko JUH - Zakarpatská

9.

Detské ihirsko ,, FITNESS ,, ul. Zakarpatská

10. Multifunkčné ihrisko s umelou hracou plochou, ul. Kyjevská
11. Detské ihrisko ul. Námestie Baníkov – Dvor radnica
12. Detské ihrisko ul. Zlatá
13. Detské ihrisko ul. Mierová
14. Detské ihrisko ul. Letná
Športové objekty v správe Technických služieb mesta Rožňava. Technické služby mesta
Rožňava sú správcom športových objektov, ktorých vlastníkom je mesto Rožňava. Ide o tieto
športové objekty: futbalový štadión, zimný štadión, letné kúpalisko, detské dopravné ihrisko,
multifunkčná telocvičňa, street-workoutové ihrisko, lezecká stena.
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3.1 Futbalový štadión
Postavený v roku 1926. Počas nasledujúcich rokov bolo postupne upravované na hlavné
futbalové ihrisko rozmerov 105 x 62 m, tréningové futbalové ihrisko 100 x 56 m, tréningovú
plochu za tribúnou, tribúnu, pod ktorou sú priestory šatní, spŕch a WC, poschodovú budovu
šatní a kancelárie a budovu práčovne, ktorú je možné využiť aj ako šatňu.
Futbalový štadión je využívaný v 100% miere MFK Rožňava, kde pôsobí mužský
futbal, dorastenecká súťaž, žiacka súťaž, prípravky U7, U8/U9, U10, U11.
3.2 Zimný štadión
Štadión bol postavený v roku 1987. Je zakrytý a čiastočne opláštený. K zimnému
štadiónu je postavená budova, v ktorej sa nachádzajú šatne pre verejné korčuľovanie, sociálne
zariadenia a bufet. Pre hokejistov sú k dispozícii šatne, sociálne zariadenia, sprchy. V sezóne
2020: 1. 1. 2020 – 8. 3. 2020 navštívilo zimný štadión 7782 návštevníkov, čo predstavuje
najvyššiu návštevnosť zimného štadióna od roku 2016. Zimný štadión prešiel v roku 2019
I. etapou rekonštrukcie, a na rok 2020 je naplánovaná etapa č. II. Bližšie info príloha č. 1.
3.3 Letné kúpalisko
Areál kúpaliska bol postavený v roku 1981 s veľkým plaveckým bazénom s rozmermi
50 x 25 m a hĺbkou 1,2 – 4 m, pri ktorom sa nachádza i skokanská veža, okrem toho tri detské
bazény. Voda v bazénoch je ohrievaná na 24 - 25°C. V areáli kúpaliska sa nachádzajú tenisové
kurty, ihriská na plážový volejbal, minigolf a ďalšie športy. Návštevníkom je k dispozícii bufet
i hygienické zariadenia. Kúpalisko spravujú Technické služby mesta Rožňava. Návštevnosť v
sezóne 2019 bola 19 283 návštevníkov. V roku 2020 je naplánovaná rekonštrukcia plaveckého
bazéna. Bližšie info príloha č. 2.
3.4 Detské dopravné ihrisko
Detské dopravné ihrisko slúži pre deti a mládež materských a základných škôl v rámci
dopravnej výchovy, ale aj pre deti z blízkeho a ďalekého okolia a samozrejme na aktívne
trávenie voľného času pre rodiny s deťmi. Nachádza sa v tesnej blízkosti letného kúpaliska.
Detské dopravné ihrisko bolo zrevitalizované v roku 2013 z finančných prostriedkov z Nadácie
SPP ako aj spolufinancovania mesta Rožňava. V roku 2019 detské dopravné ihrisko navštívilo
837 návštevníkom. Bližšie info príloha č. 3.
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3.5 Multifunkčná telocvičňa
Výstavba multifunkčnej telocvične pri Gymnáziu J. P. Šafárika (2010) bola jednou
z priorít Koncepcie rozvoja športu v KSK. Celkový objem investície bol viac ako 2 mil. €. KSK
vložil do združenia na výstavbu telocvične 1 493 726 € a mesto Rožňava 509 411 €. Mesto
Rožňava okrem toho investovalo ďalších 332 tis. € do inžinierskych sietí a výstavby oporného
múra. Región Gemer získal vybudovaním telocvične v meste Rožňava primeraný športový i
spoločenský stánok, ktorý vyhovuje tiež požiadavkám a pravidlám medzinárodných športových
federácií, a v ktorom je možné organizovať väčšie podujatia. Priestory telocvične vrátane
hľadiska boli projektované tak, aby sa dali využiť pre potreby školských športových tried, ale
aj pre mestské športové kluby. Tie telocvičňu využívajú na tréningy, ale aj na majstrovské
súťažné zápasy. V hľadisku je 560 sedadiel vrátane mobilného zariadenia pre prepravu
imobilných osôb. K dispozícii je univerzálna oznamovacia tabuľa ovládaná cez počítač s
parametrami medzinárodných športových federácií. Využiteľnosť multifunkčnej telocvične
viď. príloha č. 4.
3.6 Street workoutové ihrisko
Ihrisko je umiestnené na ZŠ Zakarpatská, športový areál umožňuje rozvíjanie fyzických
schopností a zručností váhou vlastného tela. Slúži pre všetkých obyvateľov mesta Rožňava,
ktorí rozvíjajú svoje pohybové aktivity.
3.7 Lezecká stena
Lezecká stena sa nachádza na mestskom pozemku vedľa ihriska základnej školy akad.
Jura Hronca na Zakarpatskej ulici v Rožňave. Po úplnom dokončení bude slúžiť verejnosti,
a hlavne deťom na rozvoj pohybových aktivít. Na povrchu steny budú umiestnené lezecké
chyty určené na lezenie a rozvoj motoriky lezenia. Do bezpečnej výšky bude možné stenu
používať aj bez potreby istenia lanom, v horných častiach steny bude možné liezť aj za použitia
lana. Vnútro steny bude vybavené lanovými lezeckými prekážkami. Stenu budú môcť požívať
aj školy, na spestrenie hodín telesnej výchovy. Žiaci pod dohľadom našich inštruktorov môžu
skúsiť nový druh športovej aktivity – lezenie na umelej stene. Od roku 2020 je lezenie na umelej
stene zaradené medzi Olympijské športy a aj táto stena môže pomôcť verejnosti spoznať
a pochopiť krásu tohto športu.
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4 STRATÉGIA ROZVOJA ŠPORTU V MESTE ROŽŇAVA
Na základe SWOT analýzy, ktorá zahŕňa monitorovanie interného aj externého
prostredia resp. analýzy súčasného stavu a výsledkov ankety o stave športu v meste Rožňava,
v ktorej sa zúčastnilo 621 respondentov, / viď. Prílohu č. 6/, boli zistené nasledovné
skutočnosti :

Silné stránky mesta Rožňava

Slabé stránky mesta Rožňava
- absencia spoločných jasne definovaných
priorít zainteresovaných subjektov v oblasti
športu, potreba komunikácie, koordinácie a
vzájomného informovania sa,

+ organizovaný šport realizovaný v 25
športových kluboch,

- starnutie obyvateľstva,
- málo možnosti športového využitia,
- zlý technický stav športovísk, absencia
nových a zabezpečenie ich údržby,

+ futbal, basketbal, stolný tenis,
taekwondo, bedminton – športy s
najväčšou členskou základňou,

- absencia infraštruktúry pre športové vyžitie
a pohybové aktivity obyvateľov
a návštevníkov mesta (väzba na športový
turizmus) ,
- chýbajú multifunkčné ihriská, krytá
plaváreň, futbalové ihrisko s umelou trávou,
atletický štadión, cyklotrasa, skateboardpark,
workout ihrisko, stolnotenisová hala atď.,

+ výkonnostný šport - 10 klubov na
vysokej úrovni s regionálnymi, národnými
i medzinárodnými úspechmi,

+ vrcholový šport - 2 kluby :
● stolný tenis – Geológ Rožňava,
● TAEWONDO HAKIMI Rožňava,
+ vybudovaná športová infraštruktúra a
možnosti pre športovanie obyvateľov
všetkých vekových skupín,

- znižovanie záujmu najmä detí, mládeže, ale
aj dospelých o športovanie a aktívny oddych,
- chýbajúca dostatočná podpora mladých
talentovaných športovcov ,
– nízka motivácia športovať,

+ možnosti pre športovanie verejnosti multifunkčná telocvičňa pri Gymnáziu
v Rožňave, športoviská pri základných
školách, zimný štadión, futbalové ihrisko,
letné kúpalisko, fitnescentrum atď.

- absencia infraštruktúry pre masový šport
v meste Rožňava a blízkom okolí - /
cyklochodníky / prepojenie mesta s okolitými
obcami, ale rovnako aj cyklochodníky
v intraviláne mesta /,
- chýbajúce resp. nedostatočné komunikačné
kanály medzi jednotlivými aktérmi
(mesto – športové kluby – médiá – obyvatelia).
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Príležitosti – podmienky, ktoré môžu dopomôcť mestu k dosiahnutiu cieľa:
-

výstavba nových športovísk (krytá plaváreň, budovanie cyklochodníkov, vybudovanie
skateboardparku, vybudovanie workoutových ihrísk, výstavba umelého ihriska
v spolupráci SFZ),

-

rozšírenie kapacity existujúcich športovísk (modernizácia kúpaliska, komplexná
rekonštrukcia zimného štadióna, rekonštrukcia motokrosovej dráhy),

-

zvýšenie počtu hodín telesnej výchovy v školách,

-

lepšie vybavenie škôl športovým materiálom,

-

zapájanie žiakov v rámci telesnej výchovy aj do menej tradičných športov,

-

bezplatné vstupy pre mládež na športové podujatia v meste Rožňava,

-

zvýšenie propagácie slovenských športovcov a šport, / besedy, sedenia so športovcami
z mesta ale aj mimo mesta , reprezentantmi SR, olympionikmi a pod. /,

-

uskutočňovanie športových kempov,

-

väčšia motivácia – aj zo strany mesta – benefity, daňové bonusy atď.,

-

užšia spolupráca so športovými klubmi v meste, poskytnutie priestorov telocviční ako
aj vonkajších priestorov pre tréningové procesy prípravky a mládežníckych družstiev
zdarma alebo za symbolické poplatky ,

-

organizovanie športových súťaží – aj pod záštitou mesta - zameraných na deti a mládež,

-

osvetou: šport – lepšie zdravie, menej chorôb, lepšia kondícia, uplatnenie, profesionalita
– zdroj obživy pre talentovaných jedincov.

Ohrozenia – externé podmienky, ktoré môžu sťažiť mestu dosiahnutie cieľa:
-

klesajúci verejný záujem o šport,

-

nedostatočná podpora športovej politiky zo strany štátu,

-

pokles záujmu detí a mládeže o športovú činnosť,

-

pretrvávanie nedostatočného financovania športových klubov,

-

znižovanie členskej základne klubov odlivom odchovancov,

-

starnutie obyvateľstva,

-

rast nezamestnanosti a zvyšovanie okruhu osôb s nízkym príjmom,

-

chýbajúca podpora sponzoringu v legislatíve,

-

nedostatočné finančné možnosti klubov,

-

slabá možnosť motivácie kvalifikovaných trénerov,

-

slabá finančná podpora zo strany štátu a športových zväzov.
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4.1 Základné ciele rozvoja športu v meste Rožňava
Návrhová časť Koncepcie rozvoja športu na základe získaných poznatkov a údajov
o športe v meste Rožňava stanovuje priority, opatrenia a ciele v oblasti športu.
VÍZIA:
Rožňava je svojou ponukou športových a pohybových aktivít a úrovňou športovej
infraštruktúry aktívnym a atraktívnym mestom.
Rožňava je mesto, ktoré:
- podporuje rast počtu športujúcich pre zdravie, regeneráciu síl, zdravotnú prevenciu, pre
aktívne využitie voľného času,
- podporuje špecifické a lokálne tradície v športe,
- zlepšuje podmienky pre šport a športové aktivity,
- uvedomuje si potrebu vzájomnej spolupráce medzi kompetentnými pracovníkmi
samosprávy, občianskymi združeniami a ďalšími potenciálnymi partnermi,
- podporuje úspešné športové kluby a pomáha slabým športovým organizáciám,
- buduje nové športoviská, spravuje, udržiava a rekonštruuje existujúce športoviská, a tým
vytvára priestor pre rozvoj masového športu.
Hlavný cieľ:
Vytvárať podmienky na zabezpečenie zdravého životného štýlu obyvateľstva,
vrátane aktivít športu pre všetkých za účelom zlepšenia psychicko-fyzickej zdatnosti
populácie a prevencie chorôb zapríčinených sedavým spôsobom života.
Opatrenia na realizáciu:
Hľadať možnosti výstavby novej a efektívnej prevádzky existujúcej športovej
infraštruktúry pre rekreačné športovanie obyvateľstva, vytvárať možnosti prístupu na
športoviská pre všetkých obyvateľov, podporiť územný rozvoj, vytvárať podmienky pre rozvoj
dopravnej vybavenosti, verejnej zelene a parkov, ako aj športových plôch s cieľom podporovať
aktívny životný štýl (cyklistické komunikácie pre prepravu bicyklom, najmä do školy a do
práce, atď.).
Podporovať organizáciu športových a rekreačných podujatí, akcií a ďalších aktivít, šíriť
osvetu o benefitoch zdraviu prospešných pohybových aktivít prostredníctvom miestnych
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a regionálnych masovo komunikačných médií a podporovať miestne športové organizácie pri
zapájaní verejnosti do športovej činnosti.
1. Koordinácia a posilnenie činnosti športových klubov v meste Rožňava:
- rozširovať základňu mládežníckeho športu /realizovať testovanie detí a výber mladých
športových talentov v spolupráci s MŠ a ZŠ, motivovať mládež k športovaniu, realizácia
detských olympiád, ukázať mládeži športové vzory/,
- zaviesť na území mesta Rožňava lepšiu a účinnejšiu informovanosť a propagáciu športových
udalostí v meste napr. INFO TABUĽE V MESTE,
- navyšovanie dotácií pre športové kluby na území mesta Rožňava o % každý rok /klubom
s mládežníckou základňou/,
- modernizácia a vybavenie MŠ a ZŠ materiálno-technickým zabezpečením.
2. Rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových športovísk, športovej infraštruktúry
v meste Rožňava:
- modernizácia futbalové štadióna s možnosťou využívania v zimnom období,
- opláštenie zimného štadióna, a tým vytvoriť technické podmienky pre jeho celoročné
využitie /momentálne prebieha I. etapa rekonštrukcie ľadovej plochy/,
- modernizácia letného kúpaliska,
- zaviesť systém opravy a údržby športovísk /mestských, školských/,
- budovanie, vyznačovanie a údržba turistických trás,
- budovanie cykloturistických trás v meste.
4.2 Šport v školách a školských zariadeniach
MATERSKÉ ŠKOLY
Cieľ: Vytvárať podmienky na zabezpečenie zdravého životného štýlu detí v
materských školách. Budovanie vzťahu k pohybovým aktivitám.
Opatrenia: Vytvárať podmienky na zabezpečenie zdravého životného štýlu detí v materských
školách v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Výstavba nových športovísk, oprava
a údržba športovísk na území materských škôl.
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ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Cieľ: Zatraktívniť obsah a zameranie hodín telesnej výchovy. Znížiť počet
necvičiacich detí. Vedenie športovo nadaných detí k výkonnostnému športu v rámci
športových klubov v meste.
Opatrenia:
- pripraviť pre učiteľov telesnej výchovy metodické dni,
- vypracovať jednoduchú metodiku testovania žiakov základných škôl zo všeobecných
pohybových schopností /sila, rýchlosť, koordinácia, vytrvalosť, obratnosť, pohyblivosť/,
- v spolupráci s CVČ organizovať pravidelné ročné testovanie žiakov podľa ročníkov,
- získané výsledky vyhodnotiť a porovnať v rámci základných škôl v okrese,
- aktívne sa spolupodieľať na organizovaní pravidelných výberov detí do športových klubov,
- koordinovať činnosť športových krúžkov v rámci školy, CVČ s činnosťou športových
klubov,
- cieľom je, aby sa nedelili deti so záujmom pre určitý šport medzi školské krúžky, krúžky
CVČ a športové kluby.
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Cieľ: Zvýšiť pohybovú aktivitu detí a mládeže, najmä vo voľnom čase. Vytvorenie
motivačného programu športových aktivít pre deti a mládež. Koordinácia aktivít a
činnosti so športovými klubmi.
Opatrenia:
- pripraviť ponuku športových krúžkov /v súlade s potrebami a zameraním športových klubov
v meste Rožňava/,
- prehodnotiť športové aktivity škôl, CVČ a športových klubov v meste s cieľom vytvoriť
podmienky pre ich efektívnu spoluprácu,
- prostredníctvom športových súťaži žiakov, motivovať deti a mládež k pohybu a aktívnemu
trávenia voľného času,
- zabezpečiť informovanosť občanov o ponúkaných športových aktivitách pre deti a mládež,
- aktívne spolupracovať so športovými klubmi pri organizovaní výberov do športových
klubov, pravidelne 2x ročne,
- spolupráca medzi školami a športovými klubmi zabezpečiť účasť žiakov ako divákov na
klubových súťažiach s cieľom lepšej informovanosti žiakov o športovej činnosti klubov
a popularizácia výkonnostného športu a vrcholového športu v meste Rožňava.
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4.3 Vyhodnotenie ankety
Jednou z výskumných metód použitých pri tvorbe tejto koncepcie bola anketa (príloha
č. 5 ). Do ankety sa zapojilo 621 respondentov. Cieľovou skupinou bola verejnosť bez bližšej
špecifikácie. Z odpovedí však možno konštatovať, že do výskumu sa zapojili respondenti, ktorí
minimálne príležitostne športujú a o šport sa zaujímajú. Anketa prebiehala v období od 1. 8.
2019 do 30. 9. 2019 na internetovej stránke mesta Rožňava. Vyhodnotenie odpovedí na
jednotlivé otázky zobrazuje tabuľka a graf uvedené v prílohe č. 6 tejto koncepcie rozvoja
športu mesta Rožňava.
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4.4 Šport pre všetkých
Šport pre všetkých (rekreačný šport) je zameraný na pohybové aktivity, do ktorých sa
zapája stále vyššie percento populácie vzhľadom na ich zdravotné, liečebné, kompenzačné,
socializačné, ekonomické, spoločenské (reprodukcia pracovnej sily, zábava, náplň voľného
času) a biologické vplyvy. Vytváranie podmienok rozvoja rekreačného športu je takto jedným
zo základných práv ľudí.
Cieľ: Zvýšiť pohybovú aktivitu obyvateľov mesta Rožňava zameranú na zdravý
životný štýl.
Opatrenia:
- vytvárať ponuku rôznych pohybových aktivít, do ktorých sa môže zapájať čo najväčší počet
ľudí,
- zlepšiť osvetu pohybových aktivít, napr. zverejňovaním dobrých príkladov z praxe, účasťou
úspešných športovcov a trénerov pri vykonávaní osvety,
- cielene a zámerne pozitívne ovplyvňovať verejnú mienku vo vzťahu k aktívnemu tráveniu
voľného času,
- pripraviť kalendár športových podujatí,
- organizovať pravidelné (tradičné) športové aktivity a súťaže pre všetkých,
- spolupráca s partnerskými mestami,
- iniciovať a podporovať vytváranie podmienok pre komunikáciu a spoluprácu všetkých, ktorí
sú zainteresovaní do rozvoja športu,
- vytvárať príležitosti na účasť osôb so zdravotným znevýhodnením na športovej činnosti,
- vytvárať podmienky a ponuku aktivít pre seniorov,
- v určenom čase a za podmienok určených riaditeľmi škôl a školských zariadení sprístupniť
verejnosti školské športové areály.
4.5 Výkonnostný a vrcholový šport
Výkonnostný a vrcholový šport je zameraný na dosahovanie relatívne či absolútne
maximálnych športových výkonov, často dosahujúcich hranice ľudských možností. Vrcholový
šport poskytuje priamym a nepriamym divákom aj zábavu, podieľa sa na reprezentácii štátu
a v súčasnosti sa realizuje prevažne na profesionálnej báze. Jeho aktéri vidia v športe
i prostriedok na získanie finančných prostriedkov, obdivu a spoločenského uznania.
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Po skončení športového podujatia sa jeho priebeh podrobuje hodnoteniu a výsledky
s komentárom sa objavujú v dennej tlači, rozhlase a televízii. Predpokladom úspešne
fungujúcich projektov (napr. NBA, NHL, KHL, ktoré pomáhajú pri propagácii športu, zvýšení
príjmov zo športu, výchove mládeže, v boji proti drogám, kriminalite a pod.) je nesporne
zmluvne riešená (s právnymi postihmi) dokonalá spolupráca medzi majiteľmi klubov,
sponzormi, médiami závislými od reklamy, profesionálnymi športovcami a ich manažérmi.
V meste Rožňava je výkonnostný a vrcholový šport mládeže, detí a dospelých
organizovaný v športových kluboch.
Cieľ: Zadefinovať prístup mesta pri podpore športových klubov. Pri prideľovaní
dotácií športovým klubom zohľadňovať existenciu (neexistenciu) mládežníckych
družstiev. Zvýšiť záujem verejnosti o výkonnostný a vrcholový šport v meste.
Opatrenia:
- finančne podporovať účasť družstiev i jednotlivcov v mládežníckych kategóriách na
majstrovstvách Slovenska, ME, MS,
- podporovať záujem športových klubov o organizovanie významných športových podujatí,
- rozvíjať aktívnu spoluprácu škôl, CVČ a športových klubov pri popularizácii a medializácii
klubového športu,
- zapájanie učiteľov telesnej výchovy do klubových činností.
- nahrádzanie činnosti športových krúžkoch na školách spoluprácou pri tréningovej činnosti
v rámci klubu,
- informovať o činnosti klubov, výsledkoch, reprezentantoch - členoch klubu,
- zatraktívniť domáce zápasy – súťaže pre deti, seniorov, propagácia športových udalostí
v meste,
- sprehľadnenie informácii o športe na stránke mesta s cieľom zabezpečiť pre širokú verejnosť
dostupné informácie o činnosti klubov, tréningovej činnosti a dosiahnutých výsledkoch,
- spolupráca medzi mestom a školami zorganizovať Dni športu mesta Rožňava, kde by
dostali priestor jednotlivé športové kluby pre prezentáciu svojej činnosti s cieľom
spropagovať klubový šport ,
- povinnosť športového klubu sa zaoberať pri organizovaní Dni športu mesta Rožňava,
- úzka spolupráca športových klubov, CVČ a škôl pri organizovaní výberov s cieľom od
sezóny 2020/2021 zaviesť pravidelné výbery na základných školách dvakrát ročne,
- výber na základe testov všeobecných pohybových schopností.
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4.6 Systém financovania
Financovanie športových subjektov v meste Rožňava je viaczdrojové. Mestský rozpočet
je len jedným zo zdrojov. Ďalšie možné zdroje príjmov v oblasti športu sú: Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Košický samosprávny kraj, nadácie, sponzori,
štrukturálne fondy, národné športové zväzy, 2% daňových príjmov a pod.
4.7 Informovanie a propagácia športu v meste Rožňava
Medzi mestom, ako centrom spoločenského diania a športom ako jedným
zo spoločenských fenoménov je veľmi úzky súvis. Na kvalitu života obyvateľov mesta má šport
nezanedbateľne pozitívny vplyv. Jedným zo spôsobov globálnej prezentácie mesta aj možnosť
využitia medializácie a propagácie športového diania na jeho území v čo najväčšej možnej
miere.
Informovanie verejnosti o športových podujatiach, o dosiahnutých výsledkoch,
zámeroch a plánoch mesta sa realizuje najmä prostredníctvom elektronických médií, televízie ,
novín, ale aj informačných tabúľ na verejných priestranstvách v meste.
Zviditeľňovanie a propagovanie športu elektronickou formou je tak na samosprávnej
úrovni zabezpečované na webovom sídle: - mesta - škôl - centra voľného času - športových
klubov (občianskych združení).
Na celoštátnej úrovni sú to informačný systém športu a informačný portál školského
športu zastrešené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na stránke „školský
šport“ je sústredený prehľad školských športových súťaží s ich detailným popisom.
Zviditeľnenie mestského športu sa uskutočňuje aj formou povinnosti prijímateľov
dotácií z rozpočtu mesta propagovať mesto v zmysle príslušného VZN o poskytovaní dotácií.
Mesto Rožňava považuje zvyšovanie informovanosti a zlepšovanie informačného
systému v športe, ktoré prispievajú k jeho zviditeľneniu, za dôležitý faktor pre väčšiu účasť
verejnosti na športových podujatiach.
Medializácia športových podujatí a výkonov kolektívov, jednotlivcov má významný
vplyv na motiváciu k športovaniu už športovo aktívnych, ale aj pasívnych obyvateľov,
a to predovšetkým detí a mládeže.
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Na úrovni mesta Rožňava sa už niekoľko rokov uskutočňuje aj odmeňovanie žiakov
a študentov (športovcov) za úspešnú reprezentáciu mesta. Odmeňovanie sa realizuje verejným,
dôstojným a slávnostným spôsobom, spravidla počas Dní mesta Rožňava.
Opatrenia:
- úzka spolupráca so športovými subjektmi – športovými klubmi, občianskymi združeniami,
- organizovať stretnutia s predstaviteľmi športových klubov a informovať ich o činnosti
a zámeroch mesta v oblasti podpory športu,
- informovať o dianí v športovom klube, dosiahnutých priebežných výsledkoch, termínoch
zápasov,
- na webovej stránke mesta vytvoriť podstránku s informáciami o športových kluboch (názov,
funkcionári, história, štruktúra súťaží, vlastný program a ciele, výsledky, ...) a športovom
dianí v meste s jednoduchou architektúrou a grafikou,
- zriadenie inštitútu siene slávy na území mesta Rožňava,
- organizovanie

stretnutí,

besied,

autogramiád

s aktívnymi

a bývalými

úspešnými

športovcami, olympionikmi.
4.8 Šport v štruktúre a činnosti MÚ Rožňava
V štruktúre Mestského úradu je oblasť športu v kompetencii odboru kultúry, športu
a cestovného ruchu. Existencia Komisie športu pri mestskom zastupiteľstve potvrdzuje, že
šport v meste Rožňava má svoje miesto, a že zohráva dôležitú úlohu v zlepšovaní kvality života
občanov.
Opravy, rekonštrukcie, či budovanie športovej infraštruktúry sú v kompetencii odboru
právneho a správy majetku, kancelárie primátora mesta a Komisie výstavby, územného
plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií

pri mestskom zastupiteľstve.

Zostavovanie rozpočtu mesta spadá pod odbor finančný, miestnych daní a poplatkov a komisiu
finančnú, podnikateľskú a správy mestského majetku a verejné obstarávanie pod odbor právny
a správy majetku.
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Z hľadiska povinností komisie športu vyplývajú tieto úlohy:
 Kontroluje spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva, oboznamuje sa
a pripomienkuje hospodárenie s majetkom mesta zverených do správy škôl a športových
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 Posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v meste
 Spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, škôl, školských zariadení
a organizácií na území mesta pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v meste
 Vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území mesta
 Vyjadruje sa k činnosti organizácie mesta zabezpečujúcej najmä organizovanú i
neorganizovanú individuálnu a skupinovú činnosť súvisiacu s telesnou výchovou,
športovou, turistickou a pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov
 Spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v meste a regióne
 Vyjadruje sa k návrhom zápisov do kroniky mesta – história športu v meste v spolupráci so
športovými klubmi
 Oceňovaniu najúspešnejším športovcom, športovým klubom a veteránom
 Prerozdeľovaniu finančných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava podľa predložených
projektov športovým klubom na území mesta
 Podieľa sa na príprave práce s deťmi a mládežou a na Koncepcii športu
 Propagácia športovej minulosti mesta, športových osobností a športových udalostí
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ZÁVER
Zmyslom Koncepcie rozvoja športu v meste Rožňava je vytvoriť spoločný program pre
všetky zainteresované subjekty, na ktorom by sa mohli zjednotiť všetky záujmy športových
klubov, občianskych združení a organizácii zaoberajúcimi sa športom v meste Rožňava.
Mesto Rožňava si uvedomuje význam rozvoja a podpory športu v meste, ako
prostriedok rozvoja osobnosti a upevňovania zdravia najmä v súčasnosti, v dobe rozvoja
informačných a telekomunikačných technológií. Rozvoj športu je pre naše mesto jednou
z priorít a svedčia o tom športové aktivity a podujatia organizované na území mesta Rožňava.
Máme záujem pomáhať najmä mládeži, ale nezabúdame ani na ostatné vekové kategórie.
Koncepcia rozvoja športu mesta Rožňava je otvorený materiál, ktorý je možné
a potrebné doplniť a aktualizovať podľa potrieb, a finančných možností nášho mesta.
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