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ÚVODNÁ ČASŤ 
 
Pohyb je v celom komplexe životných potrieb mimoriadne dôležitý a nedá sa ničím nahradiť. 
Šport na výkonnostnej alebo rekreačnej úrovni je neoddeliteľným atribútom rozvoja 
osobnosti, ovplyvňuje zdravý vývoj, vedie k vytváraniu fyzickej zdatnosti, výkonnosti 
a duševnej pohody. Prispieva k formovaniu sociálnych väzieb, uspokojovaniu osobných 
záujmov a potrieb. Je nástrojom boja proti drogám, rasizmu a intolerancii, umožňuje 
zmysluplné trávenie voľného času ľudom vo všetkých vekových kategóriách. Je vo verejnom 
záujem mesta, aby športu a jeho podmienkam venovalo mimoriadnu pozornosť. 
 
Hlavnými dokumentmi vyššej úrovne, ktoré stanovujú povinnosti jednotlivých inštitúcií 
v oblasti športu a telesnej kultúry sú: 
 
- Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
- Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020, ktorá bola schválená 
uznesením vlády SR č. 726 z 19. decembra 2012, 
- Koncepcia a program rozvoja telesnej kultúry v Trnavskom samosprávnom kraji 
 
V súlade s § 64 Zákona o športe „Obec pri výkone samosprávy: 
a) vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce, 
b) podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej 
infraštruktúry v obci v spolupráci so športovými organizáciami, 
c) zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je 
zriaďovateľom a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe obce na šport pre 
všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené, 
d) môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko na 
vykonávanie športu pre všetkých so zameraním na mládež pod vedením športového 
odborníka, 
e) podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých 
v obci, 
f) podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne 
postihnutých v obci, 
g) oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v obci. 
 
Na koordinované zabezpečenie úloh mesta vyplývajúcich z legislatívy je spracovaná 
„Koncepcia rozvoja športu a telesnej kultúry mesta Senica na roky 2020 až 2029 (ďalej len 
„koncepcia športu“). Je to strednodobý strategický koncepčný dokument mesta spracovaný na 
obdobie 10 rokov v súlade s § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov“), ktorého cieľom je:  
 
- vytvoriť podmienky pre rozvoj športu v meste, t.j. využitie športových a voľno-časových 
areálov, rozvoj aktivít klubov a zapojenie sa čo najširších vrstiev obyvateľstva mesta do 
športových a pohybových aktivít, 
- rozvíjať a podporovať športové voľno-časové aktivity na školách a ich športoviskách, 
zabezpečiť dostupnosť športovísk, sprístupniť športové zariadenia a plochy pri školách  
širokej verejnosti, 
- vytvoriť priestor pre partnerstvo medzi verejným, súkromným a mimovládnym sektorom 
v oblasti rozvoja športu a podporovať ich činnosť, 
- stanoviť si investičné zámery mesta v rozvoji športovej infraštruktúry, 
- podporovať trvalo udržateľný rozvoj mesta. 
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Koncepciu tvoria dve časti. Analytická časť sumarizuje a analyzuje súčasné podmienky 
športu a telesnej kultúry na území mesta. V jej závere je spracovaná SWOT analýza. 
Programová časť stanovuje ciele rozvoja dostupnosti športu pre najširší okruh obyvateľov, 
zlepšenia materiálnych podmienok pre rozmanité pohybové aktivity. Vymedzuje smerovanie 
podpory školského športu, účel rozvoja športovej infraštruktúry. 

 
 
ANALYTICKÁ ČASŤ 
 

Analýza vonkajšieho prostredia 
 
Pri analýze vonkajšieho prostredia je dôležité zohľadniť vplyv STEP faktorov, t.j. faktorov 
v oblasti sociálnej, technologickej, ekonomickej a politickej. Ide o problémy a zámery na 
celoštátnej, či nadnárodnej úrovni, ktoré majú vplyv na miestny rozvoj športu. Jednotlivé 
faktory sa vzájomne ovplyvňujú a nemožno ich posudzovať oddelene. 
Celá spoločnosť prechádza neustále hlbokými štrukturálnymi zmenami, ktoré sa dotýkajú 
všetkých oblastí spoločenského života, šport nevynímajúc. 
 
Sociologické faktory 
Na vývoj populácie v súčasnosti majú najväčší vplyv: 
- demografické zmeny (znižovanie celkového počtu obyvateľov, znižovanie počtu detí 
a zvyšovanie počtu seniorov, zvyšovanie priemerného veku obyvateľov), 
- zmeny v životnom štýle (menej pohybových aktivít, viac stresu, preferovanie konzumného 
spôsobu života, nárast kriminality a drogových závislostí, oslabovanie rodinných hodnôt, 
zhoršujúci sa zdravotný a fyzický stav populácie). 
Sociálne podmienky najmä mladých ľudí s rodinami a dôchodcov spôsobujú obmedzenie 
výdavkov na športové aktivity. Z ročných výdavkov slovenských domácností tvoria takmer 
50 % výdavky na potraviny, bývanie a energie, na druhej strane na rekreáciu a kultúru Slováci 
míňajú iba 5 %. 
 
Technologické faktory 
Z technologického hľadiska došlo k výraznému zlepšeniu kvality zariadení a objektov 
určených na športové a pohybové aktivity, s tým však súvisí aj nárast ceny za takéto služby. 
Technológia je cenovo dostupnejšia, a tak sa stáva bežnou výbavou slovenských domácností 
(bežná počítačová technika a periférne zariadenia, internet a „chytré“ mobilné telefóny, 
domáce kiná, herné konzoly a pod.). 
Zvyšuje sa internetové pokrytie krajiny. Aktuálne 4G technológiou je pokrytých cca 93% 
Slovenska. Budúcnosťou mobilného internetového pripojenia sú momentálne vyvíjané 5G 
siete. 
Informatizácia spoločnosti patrí k najvážnejším vonkajším faktorom, ktoré ovplyvňujú 
záujem o šport, a to najmä u detí a mládeže. 
 
Ekonomické faktory 
V poslednom období došlo v SR k pozitívnemu makroekonomickému vývoju a rastu životnej 
úrovne obyvateľov. Trnavský kraj patrí z hľadiska výkonnosti ekonomiky medzi silnejšie 
kraje v SR, a to vo všetkých ukazovateľoch - regionálny hrubý domáci produkt, priemerné 
mzdy, výška investícií a prírastok pracovných miest. 
Zmeny v posledných dvoch desaťročiach ovplyvnili vývoj celej spoločnosti. V oblasti telesnej 
výchovy a športu došlo k zmenám systému organizácie, riadenia a financovania športu. 
Športové subjekty majú možnosť podnikať a z tejto činnosti pokrývať časť svojich nákladov, 
čo  sa aj v praxi často uplatňuje. 
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Politické faktory 
Z medzinárodného hľadiska možno považovať za najvýznamnejšie politické faktory najmä 
vstup SR do EÚ a NATO, globalizáciu ekonomiky a zavedenie eura. Na úrovni štátu je to 
najmä legislatíva a národné dokumenty. Legislatívne sa športom zaoberá zákon č. 440/2015 
Z.z. a jeho novelizácie, ktorý  upravuje šport, osoby v športe, právne vzťahy pri športovej 
činnosti, pôsobnosť orgánov verejnej moci a orgánov verejnej správy v oblasti športu 
a opatrenia proti negatívnym javom v športe. 
Podpora športu a v súvislosti s ním aj mládeže je súčasťou Programového vyhlásenie vlády 
Slovenskej republiky 2016 - 2020. 
 
 

Analýza vnútorného prostredia 
 
Charakteristika územia 
 
Mesto Senica sa nachádza na západnom Slovensku. Z hľadiska regionálnej samosprávy patrí 
do Trnavského vyššieho územnosprávneho celku (VÚC). Jeho katastrálne územie s rozlohou 
50,30 km2 sa rozprestiera od okraja výbežku Záhorskej nížiny až po úpätie Bielych Karpát. 
Mesto je sídlom okresu s rozlohou 683,69 km2, ktorý tvoria 2 mestá a 29 obcí. Z hľadiska 
sídelných centier sa Senica radí k stredne veľkým mestám druhej podskupiny, ktorými sú 
mestá s počtom 20 tis. až 30 tis. obyvateľov a majú nadregionálny význam. V hierarchii 
sídelnej štruktúry a rozvojových osí Slovenskej republiky patrí mesto k rozvojovým osiam 
tretieho stupňa (záhorsko - trnavská rozvojová os, myjavská rozvojová os), ktoré prepájajú 
stredné centrá a ťažiská osídlenia tretej úrovne navzájom i s centrami druhej skupiny. 
Senica je moderné, obchodno-priemyselné a kultúrne centrum regiónu Záhorie. 
 
Charakteristika športu a telovýchovy v meste 
 
Senica je mestom športu. Veľký rozmach zaznamenal v posledných 10 rokoch futbal. 
Futbalový štadión OMS Aréna prešiel významnou rekonštrukciou. Svojim technickým 
zázemím a kapacitou 4 500 miest konkuruje štadiónom niektorým krajským mestám. Okrem 
hlavnej hracej plochy sú súčasťou štadióna tri tréningové ihriská, z toho jedno kryté a jedno 
s umelou trávou. FK Senica je profesionálny športový klub, ktorého začiatky sa datujú v roku 
1921. Zastrešuje celkovo 17 futbalových mužstiev, v centre záujmu je predovšetkým A-tím, 
účastník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna liga a trojnásobný participant 
Európskej ligy UEFA (2011, 2012, 2013). Patrí k slovenskej špičke vo vychovávaní mladých 
futbalových talentov, keďže len 13 klubov na Slovensku má štatút Futbalovej akadémie 
a   FK Senica patrí medzi ne. 
 
V susedstve futbalu sa rozvíja hokej. Hokejový štadión má kapacitu 3 000 miest. Jeho  
prevádzka sa prispôsobuje potrebám hokejového klubu HK 91. V minulosti úspešne pôsobil aj 
klub HC Dukla. Ľadová plocha je tiež  prístupná pre verejnosť na verejné korčuľovanie. 
K doplnkovým službám patrí sauna, hydromasážna vaňa, fitnes. V letnej sezóne je 
k dispozícii in-line plocha s možnosť korčuľovania pre jednotlivcov i kolektívy. 
 
Športovú infraštruktúru v meste dopĺňa športová hala s plavárňou s 25 m bazénom. Plaváreň 
prešla od júla 2015 do septembra 2016 kompletnou rekonštrukciou. Súčasťou areálu je sauna, 
posilňovňa, solárium, krytá tenisový hala. Počas letnej sezóny je v blízkosti parku k dispozícii 
kúpalisko s 50 m plaveckým bazénom, detským bazénom a pieskovým volejbalovým 
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ihriskom. Hokejový štadión, športová hala s plavárňou, tenisovou halou a letné kúpalisko sú 
v správe Rekreačných služieb mesta Senica. 
 
Na veľmi dobrej úrovni je rozvoj senického tenisu. Tenisový klub Senica vo svojej činnosti sa 
zameriava predovšetkým na rozvoj výkonnostného a rekreačného tenisu. V správe má sedem 
antukových kurtov. 
Dôležitou doplnkovou športovou infraštruktúrou sú multifunkčné ihriská a telocvične 
v správe škôl, ktoré sú využívané športovými klubmi i verejnosťou. Populárnymi športmi 
medzi Seničanmi sú cyklistika, beh a in-line korčuľovanie, o čom svedčí plne vyťažená 
cyklotrasa, ktorá už svojou kapacitou nepostačuje. Do popredia sa dostávajú aj streetové 
športy, napr. workout, skateboarding, parkour, kolobežkovanie. V roku 2014 bolo otvorené 
voľne prístupné workoutové ihrisko v časti Sotina. Absentuje priestor pre skateboarding 
a príbuzné športy, ktoré majú v meste veľkú základňu. V meste sa nachádzajú dve lezecké 
steny. V telocvični 3. ZŠ na Sadovej ulici sa nachádza lezecká stena s plochou 220 m² a 
výškou 6 m. V ZŠ V. Paulínyho-Tótha sa nachádza bouldrovka. 
 
Športoviská sú zastúpené aj v miestnych častiach Kunov a Čáčov. V oboch je futbalové 
a multifunkčné ihrisko. Čáčov je známy jazdectvom a dostihmi v dostihovom areáli PD 
Senica s hlavným pretekom na 3 700 m. Nachádza sa tu tiež strelnica v správe Regionálnej 
organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Senica. Je vybavená na strieľanie olympijského 
trapu - 1 strelisko a oblúkové strelisko. Na strieľanie guľových disciplín je možné využiť 
nekryté strelisko na 50/100 m. Prírodná strelnica sa nachádza aj v miestnej časti Kunov, kde 
pôsobí Športovo strelecký klub Kunov. Podmienky na rekreačný rybolov poskytuje v Kunove 
rybármi vyhľadávaná vodná nádrž Kunovská priehrada. S rozlohou 65 ha patrí k najväčším 
lovným revírom Záhoria. 
 
Zastúpenie v meste majú aj vzdušné športy. Letisko v prevádzke Záhoráckeho aeroklubu 
Senica poskytuje priestor na športové lety, pilotovanie vetroňov a parašutizmus. Športové 
vyžitie občanom v meste poskytuje 7 fitnescentier. Svoju dlhoročnú tradíciu má v meste aj 
hasičský šport. 
 
Športovo-telovýchovné aktivity zabezpečujú športové kluby a telovýchovné jednoty. Ich 
počet 59 vypovedá o povahe mesta. Najaktívnejšie kluby: FK Senica, Hanko kai karate klub, 
Karate klub ŠIN-MU, HK 91 Senica, Volejbalová mládež Senica, Záhorácky aeroklub, 
Tenisový klub Senica, Plavecký klub Aqua Senica, Plavecký klub Záhorák Senica, 
Telovýchovná jednota Záhoran, Tenisový klub, Stolno-tenisový klub Byt-Centrum, Klub 
silového trojboja, Klub slovenských turistov, Senický futsal, TJ Kunov, A. Jakubcová - 
aerobik. 
 
V meste sa v oblasti športu a telovýchovy konajú rôzne okresné, celoslovenské 
i medzinárodné podujatia. K tradičným podujatiam patrí Záhorácky maratón, Silvestrovský 
beh, dostihy, Challenge Day, Dračie lode, Senicky pohár vo futsale, Slovakia open v stolnom 
hokeji. Z aktivity občianskych komunít vynikajú nové podujatia ako Nightrun a Nightride. 
V meste Senica pôsobí tiež Oblastný futbalový zväz, ktorý riadi súťaže okresov Senica 
a Skalica - 3 súťaže dospelých a 4 mládežnícke súťaže. 
 
Vynikajúce podmienky pre šport, relax a oddych poskytuje rekreačná oblasť Kunovská 
priehrada. Prímestská rekreačná oblasť je od mesta vzdialená 5 km. Okolo 65 ha vodnej 
nádrže sú trávnaté plochy a piesková pláž v dĺžke 250 m. Vodná plocha je vhodná na kúpanie, 
bezmotorové člnkovanie a rybolov s možnosťou zakúpenia hosťovacieho rybárskeho lístka. 
V roku 2020 sa plánuje sprevádzkovanie pôvodnej lodenice s novými vodnými atrakciami, 
loďkami a šlapadlami Ďalej disponuje športovým areálom s požičovňou športových potrieb 
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(minigolf, tenisové a volejbalové ihrisko, obrie šachy, ruské kolky), ihriskom pre plážový 
volejbal, detskými ihriskami, detským interaktívnym environmentálnym kútikom a náučným 
chodníkom. Od roku 2006 spája mesto Senica s Kunovskou priehradou cyklotrasa.  
RO Kunovská priehrada je dobrým východzím bodom pre turistické a cykloturistické výlety 
do okolitého regiónu, ktorý ponúka široké spektrum turistických cieľov. 
 
Charakteristika najvýznamnejších športových podujatí poriadané mestom Senica: 
 
Záhorácky maratón - Bežecké podujatie konané vždy v júni, ktoré sa na trati zo Senice do 
Šaštína-Stráží a späť organizuje od roku 1989, od roku 2004 sa popri maratóne behá aj 
Záhorácky polmaratón. Zameriava sa na neprofesionálnych športovcov od 18 rokov. V roku 
2020 sa bude konať 32. ročník. 
 
Silvestrovský beh - Ďalšie tradičné bežecké podujatie, ktoré každoročne uzatvára športový 
rok v našom meste. Behá sa od v roku 1986 so štartom pri futbalovom štadióne a je určený 
pre všetky vekové kategórie. V minulosti sa bežalo len v parku, v posledných rokoch sa 
využíva aj cyklotrasa. V roku 2020 sa bude konať už 35. ročník. 
 
Hecni sa - Adrenalínový pretek v okolí Kunovskej priehrady. Ide o súťaž 4-členných tímov, 
na ktorej súťažiacich čaká trať v dĺžke 5 km. Je na nej postavených 20 prekážok ako hasičská 
stena, horolezecká stena, preskakovanie a podliezanie a veľa iných. Nemohla chýbať ani voda 
a blato. Tento rok sa bude konať 4. ročník. 
 
Dračie lode - Športovo-kultúrna akcia, ktorá sa na Kunovskej priehrade prvýkrát uskutočnila 
v roku 2010. Dračia loď je veslica s približne 20 člennou posádkou. Do súťaže sa môžu 
zapojiť rôzne tímy, ktoré sa prihlásia. V rokoch 2016 - 2019 sa podujatie nekonalo, ale v roku 
2020 sa obyvatelia mesta na toto podujatie už môžu opäť tešiť. 
 
Vyhodnotenie športovcov - Mesto Senica každoročne oceňuje najlepších športovcov vo 
viacerých kategóriách - žiaci, dorastenci, dospelí, tréneri, kolektívy a osobnosť športu. 
 
 

Financovanie športu v meste  

Mesto Senica sa podieľa na financovaní športových subjektov a aktivít. Finančnú podporu 
športu z rozpočtu mesta je možné realizovať tromi spôsobmi: 
1. dotáciami schvaľovanými komisiou športu, 
2. prostredníctvom podujatí, ktoré priamo organizuje oddelenie sociálnych vecí, školstva, 
kultúry a športu, 
3. na základe zmluvy s konkrétnym subjektom. 
 
Dotácie 
Podmienky poskytnutia dotácie určuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 20 
o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta. Pôsobnosť financovania športu prostredníctvom 
dotácií sa vzťahuje na podporu vrcholového, výkonnostného a rekreačného športu, 
organizovaného právnickými osobami (obchodné spoločnosti, občianske združenia) 
zaoberajúcimi sa športom so sídlom na území mesta Senica. 
Financovanie športu sa nevzťahuje na spravovanie majetku športových klubov, ak ďalej nie je 
uvedené inak. O udelení dotácie pre subjekty, ktoré si podali žiadosť o dotáciu, rozhoduje 
komisia športu. Za správne a včasné zúčtovanie zodpovedá subjekt, ktorému boli finančné 
prostriedky pridelené v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi ním a mestom. 
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Na základe VZN č. 20 môže mesto Senica poskytnúť dotáciu: 
právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na 
území mesta, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú 
služby obyvateľom mesta len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne 
prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.       
Za všeobecne prospešnú službu sa považuje aj rozvoj telesnej kultúry, za verejnoprospešný 
účel aj rozvoj telovýchovy. 
 
Kritériami pre posudzovanie žiadosti v oblasti telovýchovy a športu sú: 
a) členská základňa a jej členenie (dospelí, dorast, žiaci), 
b) výkonnostná úroveň súťaží a dosiahnuté výsledky, 
c) podpora športových podujatí na území mesta Senica, 
d) uskutočnenie takých športových aktivít, do ktorých sa zapojí široká vrstva obyvateľov, 
e) výnimočný športový výkon jednotlivca. 
 
O pridelení dotácie z rozpočtu mesta nad 3.000 € konkrétnym žiadateľom rozhodne 
Zastupiteľstvo Mesta Senica na návrh komisie športu. O žiadateľoch do 3.000 € 
vrátane rozhoduje o uzatvorení zmluvy a vyplatení dotácie primátor mesta na návrh komisie 
športu. 
 
 
Dotácie pridelené v rokoch  2015 - 2019: 
 

Rok Rozpočet Komisia športu 
2015 166.000 € 60.250 € 
2016 59.125 € 27.500 € 
2017 59.606,45 € 18.000 € 
2018 174.350 € 134.900 € 
2019 137.900 € 114.050 € 

 
Priamo z rozpočtu mesta bola vyplatená dotácia spoločnosti OMS ARENA Senica, a.s, ktorá 
je vlastníkom futbalového štadióna:  
- v roku 2017 - 100.000 €, 
- v roku 2018 - 35.000 €. 
 
 
Pridelené dotácie športovým klubom v rokoch 2015 - 2019:  
 
Podporený subjekt - rok 2015 Výška dotácie 
Senická volejbalová mládež, o.z. 900 € 
Hanko kai karate klub Senica 1.400 € 
Zväz postihnutých civiliz. chorobami 250 € 
Slov. zväz telesne postihnutých 200 € 
Rodičovské združenie Jednotka deťom 200 € 
Hokejový klub 91 Senica 900 € 
TJ Družstevník Kunov 150 € 
DOMKA 150 € 
Športovo-strelecký klub Kunov 600 € 
Futbalový klub Senica, n.o. 1.200 € 
Plavecký klub Aqua 1.000 € 
O. z. PRO Čáčov 400 € 
Tenisový klub Senica 1.900 € 
TJ Záhoran Senica 1.000 € 
OMS Arena Senica, a.s. 50.000 € 
SPOLU 60.250 € 
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Podporený subjekt - rok 2016 Výška dotácie 
Slov. zväz telesne postihnutých 200 € 
Hokejový klub 91 Senica 5.900 € 
Klub silového trojboja Senica 300 € 
Senická volejbalová mládež, o.z. 1.800 € 
Hanko kai karate klub Senica 1.000 € 
Športovo-strelecký klub Kunov 300 € 
Futbalový klub Senica, n.o. 700 € 
Plavecký klub Aqua 900 € 
Zväz postihnutých civiliz. chorobami 200 € 
Tenisový klub Senica 1.200 € 
Klub slovenských turistov 300 € 
Dobrovoľný hasičský zbor 500 € 
O. z. PRO Čáčov 200 € 
FK Senica, a.s. 14.000 € 
SPOLU 27.500 € 
Podporený subjekt - rok 2017 Výška dotácie 
Zväz postihnutých civiliz. chorobami 250 € 
Tenisový klub Senica 1.600 € 
TJ Družstevník Kunov 700 € 
Klub silového trojboja Senica 400 € 
Slovenský stolnohokejový zväz 600 € 
Volejbalová mládež Senica 1.800 € 
Kus Plastu 200 € 
Slov. zväz telesne postihnutých 250 € 
Športovo-strelecký klub Kunov 600 € 
O.z. Petrus 1.600 € 
Klub slovenských turistov 700 € 
Hanko kai karate klub Senica 1.800 € 
Jednota dôchodcov, okr. org. 300 € 
Plavecký klub Aqua 1.800 € 
Hokejový klub 91 Senica 2.200 € 
Športový klub Barbell Senica 200 € 
Dobrovoľný hasičský zbor 2.000 € 
Plavecký klub Záhorák 1.000 € 
SPOLU 18.000 € 
Podporený subjekt - rok 2018 Výška dotácie 
Volejbalová mládež Senica 2.000 € 
Klub silového trojboja Senica 500 € 
Lukostrelecký klub Senica 500 € 
Slovenský stolnohokejový zväz 400 € 
Tenisový klub Senica 1.700 € 
Zväz postihnutých civiliz. chorobami 250 € 
Klub slovenských turistov 500 € 
Plavecký klub Aqua 1.400 € 
Hanko kai karate klub Senica 1.200 € 
Športový klub Barbell Senica 300 € 
Jednota dôchodcov, okr. org. 250 € 
Karate klub ŠIN-MU 1.000 € 
Plavecký klub Záhorák 700 € 
O.z. Petrus 800 € 
Športovo-strelecký klub Kunov 300 € 
TJ Družstevník Kunov 1.600 € 
Stolnotenisový klub Byt-Centrum 1.000 € 
Hokejový klub 91 Senica 2.500 € 
FK Senica, a.s. 115.000 € 
Dobrovoľný hasičský zbor 3.000 € 
SPOLU 134.900 € 
Podporený subjekt - rok 2019 Výška dotácie 
Hanko kai karate klub Senica 1.000 € 
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Klub slovenských turistov 500 € 
Lukostrelecký klub Senica 750 € 
Plavecký klub Aqua 1.500 € 
Klub silového trojboja Senica 500 € 
Tenisový klub Senica 4.250 € 
Sonny Senica 1.250 € 
Volejbalová mládež Senica 4.750 € 
Ema Bolebruchová, o.z. 300 € 
Klub nepočujúcich Senica 150 € 
O.z. Petrus 800 € 
Športový klub Barbell Senica 700 € 
Plavecký klub Záhorák 1.000 € 
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Čáčov 200 € 
Hokejový klub 91 Senica 9.750 € 
Stolnotenisový klub Byt-Centrum 600 € 
Karate klub ŠIN-MU 700 € 
Spartan Training Group Senica 750 € 
Zväz postihnutých civiliz. chorobami 100 € 
FK Senica, a.s. 80.000 € 
Dobrovoľný hasičský zbor 4.500 € 
SPOLU 114.050 € 
 
 
Financovanie športových objektov a infraštruktúry 
 
Dotácia RSMS z rozpočtu mesta: 
 
Rok Celková výška 

dotácie RSMS 
Náklady na zimný 

štadión 
Náklady na športovú 
halu, plaváreň, saunu 

Náklady na 
kúpalisko 

Náklady na RO 
Kunovská priehrada 

2018 1.000.000 € 347.071,29 € 589.894,22 € 23.195,72 € 277.564,50 € 
2017 939.700 € 383.637,61 € 472.562,98 € 24.748,37 € 282.956,66 € 
2016 850.000 € 290.049,07 € 355.649,63 € 27.868,85 € 296.854,21 € 
2015 851.500 € 387.122,15 € 345.085,02 € 19.924,67 € 332.463,21 € 
 
Rok Výnosy z prenájmu 

zimného štadióna 
Výnosy z prenájmu 

športove haly, plavárne, 
sauny 

Výnosy z kúpaliska Výnosy z RO Kunovská 
priehrada 

2018 100.383,40 € 225.117,93 € 23.884,12 € 182.220,44 € 
2017 89.394,65 € 235.900,26 € 17.778,57 € 193.243,26 € 
2016 97.806,05 € 133.568,55 € 16.345,16 € 225.092,36 € 
2015 95.561,98 € 130.064,31 € 24.247,34 € 221.123,18 € 
 
Zimný štadión a športovú halu využívajú športové kluby pôsobiace v meste Senica bezplatne, 
čiže Mesto Senica nepriamo finančne podporuje tieto kluby. 
 
Využitie zimného štadióna športovými klubmi v rokoch 2015 - 2019 
 
Športový klub Rok Počet hodín Suma 
HK 91 Senica 2015 778 hod 77.800 € 
 2016 839 hod 83.900 € 
 2017 1125 hod 112.500 € 
 2018 1046 hod 104.600 € 
 2019  987 hod 108.570 € 
HC Dukla Senica 2015 231 hod 23.100 € 
 2016 68 hod 6.800 € 
Cena: 100 € / hod, od 1.8.2019 cena 110 € / hod 
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Využitie športovej haly športovými klubmi v termíne v rokoch 2015 - 2019 
 
Športový klub Rok Počet hodín Suma 
Volejbal 2015 735 hod 15.963,50 € 
 2016 713,75 hod 15.402,75 € 
 2017 618,25 hod 13.228,00 € 
 2018 626,25 hod 13.330,75 € 
 2019  639 hod 13.629,75 € 
Hádzaná 2015 264,50 hod 5.597,25 € 
 2016 262 hod 5.570,50 € 
 2017 214 hod 4.518,25 € 
 2018 191,50 hod 3.938,00 € 
 2019 188,75 hod 4.143,25 € 
TJ Kunov 2017 19,50 hod 468,00 € 
 2018 70 hod 1.680,00 € 
 2019 63 hod 1.512 € 
Cena: 24 € / hod - vykurovacie obdobie (od 15.10. do 15.4.) 

17 € / hod - nevykurovacie obdobie (od 16.4. do 14.10.) 
 
Tenisovú halu si prenajíma Tenisový klub Senica za zvýhodnených podmienok: 
 
pondelok - piatok: 4 €/hod. (7.00 - 14.00); 6 €/hod. (14.00 - 18.45); 10 €/hod. (18.45 - 22.00) 
sobota - nedeľa:    6 €/hod. (7.00 - 14.00); 10 €/hod. (14.00 - 22.00) 
 
Plavecké kluby Aqua a Záhorák majú zvýhodnené vstupy do plavárne počas tréningov: 
 
registrovaný člen v klube - 0,30 €/1 vstup 
neregistrovaný člen v klube - 1,10 €/1 vstup 
 
Najvýznamnejšie investície z rozpočtu mesta a iných zdrojov na výstavbu, prestavbu, 
modernizáciu a rekonštrukciu športových objektov v majetku mesta za obdobie 2015 - 2019: 
 

Rok  Organizácia  Názov investície  Suma v € 
2015  ZŠ Komenského Rekonštrukcia atletickej dráhy 70.059,00 € 
2016 RSMS Rekonštrukcia mestskej plavárne 1.308.008,26 € 
2017 RSMS Osvetlenie na zimnom štadióne 36.000 € 
2017 ZŠ V. Paulínyho - Tótha Atletická dráha 62.663,41 € 
2018 RSMS Oprava sociálneho zázemia v saune 15.690,20 € 
2018 RSMS Rekonštrukcia 2 šatní a sociálne zázemie 

v športovej hale 
18.961,73 € 

2018 ZŠ V. Paulínyho - Tótha Hokejbalové ihrisko 85.103,84 € 
2019 ZŠ s MŠ Mudrocha Rekonštrukcia telocvične a náraďovne 46.012,20 € 
2019 Mesto Senica Regenerácia vnútroblokov sídliska Sotina 710.445,28 € 

 
 
Koordinácia aktivít 
 
Koordinácia aktivít v oblasti športu je na MsÚ v Senici zabezpečená na oddelení sociálnych 
vecí, školstva, kultúry a športu, kde je samostatný referát kultúry a športu. Na oddelení 
pracujú dvaja športoví referenti, ktorí sú zodpovední najmä za nasledujúce činnosti: 

 spolupracujú so subjektmi pôsobiacich v oblasti športu a telesnej kultúry na území 
mesta (evidencia subjektov, koordinácia aktivít, informovanosť a vzájomná komunikácia), 

 organizujú, resp. spolupracujú pri organizovaní podujatí miestneho významu 
(nekomerčné aktivity, šport pre všetkých) 
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 vedú agendu dotácií z rozpočtu mesta Senica (Fond PRO) a kontrolujú účelnosť 
využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru, 

 spracúvajú koncepčné materiály v oblasti športu. 
 
V oblasti rozvoja športu možno za kľúčovú považovať spoluprácu najmä nasledovných 
odborných oddelení MsÚ a spoločností: 

 Rekreačné služby mesta Senica, s.r.o. (športové objekty v majetku mesta), 
 Mestský podnik služieb (v správe detské a viacúčelové ihriská), 
 Centrum voľného času Stonožka (organizácia športových aktivít pre ZŠ a SŠ), 
 finančné oddelenie (rozpočet škôl a školských zariadení, projekty), 
 oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy (projekty a strategické plánovanie, 

verejná športová infraštruktúra), 
 oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu (organizácia športových podujatí, 

dotácie). 
 
 

Analýza stavu športu a športovísk v meste 
Analýza stavu športu a športovísk v školských a výchovných zariadeniach 
 
Mesto Senica je zriaďovateľom mestských jaslí, materskej školy s ôsmimi elokovanými 
pracoviskami (EP), troch základných škôl a jednej základnej školy s materskou školou. 
Nachádza sa tu aj špeciálna základná škola, ktorej zriaďovateľom je Krajský školský úrad. 
V Senici sú zastúpené štyri stredné školy, z toho tri v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja a jedna súkromná. 
 
Analýza stavu je zameraná na rozsah pohybových, športových aktivít na školách, možnosti 
športovania, ponuku športových aktivít,  stav športovej infraštruktúry a vybavenia zariadení, 
sleduje spoluprácu s mestom a športovými organizáciami v meste, spoluprácu s verejnosťou 
pri podpore rekreačného športu a využitia športovísk vo vlastníctve školy v záujme verejnosti. 
 
Športové aktivity, stav a využitie športovej infraštruktúry v materských školách 
a zariadeniach predškolského veku. 
 

Názov školy: Mestské jasle, SNP 784, Senica 
Počet detí k 2.9.2019: 24 
Športové aktivity Rozsah hodín 

 
Počet zapojených 
detí 

Zabezpečenie 
technic./personálne 

Financovanie 

Pohybové aktivity  - 24 Herňa  
Detské ihrisko 

Vlastné  
TTSK 

Športová infraštruktúra organizácie 
Názov 
  

Popis Stav  
 

Investície, opravy, 
rekonštrukcie  

Detské ihrisko - trávnatá 
plocha   

Šmykľavka, mostík, 
schodíky, domček, lavička 

1.oddelenie-výborný 2. oddelenie- potrebná úprava 
záhrady, doplnenie hracích 
prvkov 

 

Názov školy/alokovaného pracoviska: MŠ, L. Novomeského 1209/2, Senica 
Počet detí k 2.9.2019: 132 
Športové aktivity Rozsah hodín 

 
Počet zapojených 
detí 

Zabezpečenie 
technické/personálne 

Financovanie  
 

Projekt v spolupráci s FK 
„Dajme spolu gól“ 

1x do týždňa 45 minút, od 
októbra do júna 

45 detí nafukovacia hala, odborní 
tréneri, pedagógovia 

SFZ, FK 
Senica 

Predplavecký výcvik 10 hodín 40 - 45 detí mestská plaváreň, 
odborní tréneri 
pedagógovia 

Rodičia  
detí 
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Rozširujúci obsahový celok 
zameraný na športovo - 
pohybovú oblasť: Cvičenie  
s rodičmi v stanovištiach: 
„MAMA, ocko, hraj sa so mnou 
a športuj“, Šarkaniáda“, 
turistické vychádzky s využitím 
cyklotrasy, vodného toku 
Teplica , turistických značiek, , 
mestského parku, kĺzanie, 
bobovanie,  

celoročne 132 pedagógovia 
rodičia 

MŠ, ZRPŠ 

Využívanie herných prvkov na 
školskom dvore, odrážadiel, 
trojkoliek, bicyklov, 
nášľapného chodníka 
z prírodnín 

celoročne 132 areál MŠ 
pedagógovia 

MŠ ZRPŠ,  
2% daní 

 
Využívanie gymnastickej 
zostavy  

 
celoročne 

 
90 

 
interiér MŠ - telocvičňa 
v časti šk. jedálne 
pedagógovia 

 
MŠ, ZRPŠ,  
2% daní 

Cvičenie s náčiním  celoročne 132 Interiér MŠ 
pedagógovia 

MŠ, ZRPŠ,  
2% daní 

Iné športové aktivity, športové podujatia, súťaže, ktorých 
sa škola  zúčastňuje  

Challenge Day, Senické dni športu: Futbalový turnaj, Detská 
olympiáda, Súťaž „Kto je šikovnejší“?, „Kto má viac sily“? 

Športová infraštruktúra organizácie 
Názov 
  

Popis Stav  
 

Investície, opravy, 
rekonštrukcie  

Asfaltové chodníky 
s dopravným značením, 
detské ihrisko zatrávnená 
plocha areálu  

Herná zostava  „Opičia dráha“, 
drevený vláčik s vagónikmi, 4 
strunové hojdačky - koník, 
pružinová hojdačka - kvetinka 
(pre 4 deti), pohyblivá 
reťazová preliezačka, 2 
preliezačky so šmýkačkou 
s výstupom po schodíkoch, 1 
preliezačka so šmykľavkou 
s pohyblivým vstupom 

vyhovujúci nutná pravidelná údržba 
drevených preliezačiek  

 

Názov školy/alokovaného pracoviska: EP Komenského 1039/1, Senica 
Počet detí k 2.9.2019: 89 detí 
Športové aktivity Rozsah hodín 

 
Počet 
zapojených detí 

Zabezpečenie 
technické/personálne 

Financovanie  
 

Plavecký výcvik 10 hodín 28 mestská plaváreň, 
odborní tréneri 
pedagógovia 

RZ 

Dajme spolu gól 1 hod/týždeň 28 nafukovacia hala, 
odborní tréneri,  
pedagógovia 

Projekt FZ 

Turistické vychádzky 1hod/4x/šk.rok 89 cyklotrasa  
Rôzne športové aktivity podľa 
ŠvP 

celoročne 89 školský dvor RZ 

Iné športové aktivity, športové podujatia, súťaže, ktorých sa 
škola  zúčastňuje  

Challenge day 

Športová infraštruktúra organizácie 
Názov 
  

Popis Stav  
 

Investície, opravy, 
rekonštrukcie  

Školský dvor- trávnatá plocha  vyhovujúci  
Detské ihrisko Šmykľavka, 3 hojdačky, 4 

preliezačky 
vyhovujúci Bežná údržba 

Nové hracie prvky 
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Názov školy/elokovaného pracoviska:  J. Hollého 744/36, Senica 
Počet detí k 2.9.2019: 84 
Športové aktivity Rozsah hodín 

 
Počet 
zapojených detí 

Zabezpečenie 
technické/personálne 

Financovanie  
 

Plavecký krúžok 10 hodín 23 mestská plaváreň, 
odborní tréneri 
pedagógovia 

RZ 

Projekt Dajme spolu gól 1 hod. týždenne 23 nafukovacia hala, 
odborní tréneri,  
pedagógovia 

FK Senica 

Škol. výlet-športové hry 
v prírode 

 84   

Rôzne športové aktivity podľa 
ŠvP 

celoročne 84 školský dvor RZ 

Iné športové aktivity, športové podujatia, súťaže, ktorých sa 
škola  zúčastňuje   

Športový deň - Challenge day 
MDD- športový deň,  

Športová infraštruktúra organizácie 
Názov 
  

Popis Stav  
 

Investície, opravy, 
rekonštrukcie  

asfaltové ihrisko v areáli, 
detské ihrisko  

šmykľavka -1, hojačky-
2,lezecká stena-1,tunel-2, 
hojdačky na pružine-2 

vyhovujúci bežná údržba 

 

Názov školy/elokovaného pracoviska: J. Kráľa 729, Senica 
Počet detí k 2.9.2019: 86 detí 
Športové aktivity Rozsah hodín 

 
Počet 
zapojených detí 

Zabezpečenie 
technické/personálne 

Financovanie  
 

Zdravie a pohyb 10 h mesačne  96 areál MŠ MŠ, RZ  

Športové aktivity na školskom 
dvore 

30 h mesačne 96 areál MŠ MŠ, RZ  

Poď sa so mnou hrať – 
spolupráca so Špeciálnou 
materskou školou v Senici 

3h – november 
3h - máj 

24 areál MŠ RZ 

Plavecký výcvik 10 h – máj, jún 24 mestská plaváreň, 
odborní tréneri 
pedagógovia  

RZ 

Iné športové aktivity, športové podujatia, súťaže, ktorých sa 
škola  zúčastňuje   

Challenge day – jún, zapojených 24 detí /predškolákov / 

Športová infraštruktúra organizácie 
Názov 
  

Popis Stav  
 

Investície, opravy, 
rekonštrukcie  

Školský dvor, školské ihrisko Ihrisko na futbal, Zostava / šmýkačka, 
hojdačka, rebrík, schody, domček /, 
tabuľa na kreslenie, pružinová 
hojdačka pre 4 deti, 3 ks pružinových 
hojdačiek pre 1 dieťa, Zostava / 
šmýkačka, schody, domček /, lanový 
tunel, plastové domčeky 

vyhovujúci bežná údržba 

 

Názov školy/elokovaného pracoviska: Robotnícka 114/6, Senica  
Počet detí k 2.9.2019: 66 
Športové aktivity Rozsah hodín 

 
Počet 
zapojených detí 

Zabezpečenie 
technické/personálne 

Financovanie  
 

Plavecký výcvik 10 20 mestská plaváreň, 
odborní tréneri 
pedagógovia 

Rodičia detí 
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Iné športové aktivity, športové podujatia, súťaže, ktorých sa 
škola  zúčastňuje 

Pozri mami, pozri oci čo dokážem bez pomoci, Challange day 

Športová infraštruktúra organizácie 
Názov 
  

Popis Stav  
 

Investície, opravy, 
rekonštrukcie  

Detské ihrisko  
 asfaltová plocha 

2ks šmykľavka , lezecká stena 
, domček , hojdačky , kolotoč 

vyhovujúci Plánované nové bezúdržbové 
preliezačky 

 

Názov školy/elokovaného pracoviska: MŠ Kalinčiakova 294, Senica 
Počet detí k 2.9.2019: 65 detí 
Športové aktivity Rozsah hodín 

 
Počet 
zapojených detí 

Zabezpečenie 
technické/personálne 

Financovanie  
 

Plavecký výcvik 10 h ročne 30 detí mestská plaváreň, 
odborní tréneri 
pedagógovia 

Rodičia detí 

Iné športové aktivity, športové podujatia, súťaže, ktorých sa 
škola  zúčastňuje  

Interné akcie: 
Deň MŠ – „Mami, tati, zacvičte si s nami“(október) 
„ Hore brehom, dolu brehom“- sánkovačka(január) 
Deň športu: „V zdravom tele, zdravý duch“(apríl) 
„ Bezpečne na dvoch kolesách“-cyklistická súťaž (jún) 
Akcie mesta: 
Challenge day- cvičenie rodičov a detí  (jún) 

Športová infraštruktúra organizácie 
Názov 
  

Popis Stav  
 

Investície, opravy, 
rekonštrukcie  

Školská záhrada- trávnatá 
plocha 
Detské ihrisko 

Pružinová hojdačka 
Hojdací koník 
Multizostava s 2 hojdačkami 
a trepňou 

 vyhovujúce 
 

Doplnenie nových prvkov 

 

Názov školy/elokovaného pracoviska: Kolónia 544, Senica 
Počet detí k 2.9.2019: 48 detí 
Športové aktivity Rozsah hodín 

 
Počet 
zapojených detí 

Zabezpečenie 
technické/personálne 

Financovanie  
 

Mama, oco, poďme 
športovať 

1 deň 48 Učiteľky MŠ RZ 

Plavecký výcvik 10 hodín predškoláci mestská plaváreň, 
odborní tréneri 
pedagógovia 

RZ 

Bezpečne pešo i na 
bicykli   

V priebehu celého šk. roka 48 učiteľky RZ 

Iné športové aktivity, športové podujatia, súťaže, ktorých sa 
škola  zúčastňuje  

Challengday 

Športová infraštruktúra organizácie 
Názov 
  

Popis Stav  
 

Investície, opravy, 
rekonštrukcie  

Dopravné ihrisko  Čiastočne nevyhovujúci Oprava asfaltu 
Detské ihrisko 2 šmykľavky, 2 hojdačky 

prevažovacie, 1 reťazová 
hojdačka, preliezačky 

Vyhovujúce 
 

Bežná údržba 
 zakúpenie certifikovaných 
prvkov 

 

Názov školy/elokovaného pracoviska: EP M. Bartoňa 5171/5, Senica 
Počet detí k 2.9.2019: 43 
Športové 
aktivity 

Rozsah hodín 
 

Počet zapojených detí Zabezpečenie 
technické/personálne 

Financovanie  
 

Plavecký výcvik             10               18 mestská plaváreň, 
odborní tréneri, pedagógovia 

ZRPŠ, deti 
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Iné športové aktivity, športové podujatia, 
súťaže, ktorých sa škola  zúčastňuje   

Challenge day – súťaže na šk. dvore 
Deň detí – súťaže formou stanovíšť na šk. dvore 
Dopravný poldeň na 1.ZŠ – bicyklovanie 
Školské výlety so športovým zameraním 

Športová infraštruktúra organizácie 
Názov 
  

Popis Stav  
 

Investície, opravy, 
rekonštrukcie  

Detské ihrisko s preliezkami  5 - šmykľavka s hojdačkou, 2x 
hojdačka strunová, 2x 
preliezky staré 

Vyhovujúci stav, nevhodný 
podklad pod šmykľavkou - 
kamene 

Bežná údržba 
Nové prvky 

Trávnatá plocha   Futbalové bránky vyhovujúci  
 
Podpore zdravia, správnemu vývoju a rastu je prostredníctvom pohybových aktivít venovaná 
veľká pozornosť už v mestských jasliach, zameraných o starostlivosť detí od 1-3 rokov. Ide 
predovšetkým o rozvoj motorických schopností základných cvičebných pomôcok. Zariadenie 
využíva na pohybové aktivity priestor záhrady. V roku 2019 bolo zakúpených niekoľko 
exteriérových herných prvkov na podporu pohybových zručností detí. Obdobný počet 
s vyššou obtiažnosťou bude potrebné obstarať aj oddelenie so staršími deťmi. 
Materská škola s jej elokovanými pracoviskami venuje budovaniu vzťahu detí veľkú 
pozornosť. Okrem vlastným programov spolupracujú zariadenia aj s plaveckými klubmi, 
futbalovým klubom, zúčastňujú sa mestských športových podujatí (napr. Challange day). 
Z hľadiska športovej infraštruktúry ide predovšetkým o využitie záhradného areálu škôl 
s detským ihriskom a v niektorých prípadoch väčšou asfaltovou plochou. Na EK Kolónia sa 
nachádza dopravné ihrisko, obdobne sú chodníky využívané aj na EP Novomeského. Detské 
ihriská potrebujú obnoviť, alebo doplniť na EP Robotnícka, Kalinčiakova, Kolónia. Stav 
ostávajúcich detských ihrísk je vyhovujúci a vyžaduje bežnú údržbu. 
Zhoršené podmienky sú v prípade nepriaznivého počasia. V tomto prípade má možnosť len 
EP Novomeského využiť priestor  telocvične s gymnastickou zostavou, ktorá sa nachádza 
v časti jedálne. Osobitnú miestnosť na pohybové aktivity, by uvítali všetky pracoviská. 
 
 
Športové aktivity, stav a využitie športovej infraštruktúry v základných a stredných 
školách mesta SENICA.   
 

Názov školy: Základná škola, V. Paulínyho-Tótha 32, Senica 
Počet žiakov k 2.9.2019: 488 
Športové aktivity Rozsah hodín 

 
Počet zapojených 
detí 

Zabezpečenie 
technické/personálne 

Financovanie  
 

Atletika - športová 
príprava 

8 hod 15 Učiteľ, vlastná telocvičňa 
a šk. areál 

vzdelávacie poukazy 

Barbell - kondičná 
príprava pre deti 

8 hod 15 Externý tréner, vlastné 
priestory školy 

vzdelávacie poukazy 
 

Florbalový krúžok 1. 
stupeň 

8 hod 48 Učiteľ , vlastná telocvičňa vzdelávacie poukazy 

Florbalový krúžok 2. 
stupeň 

8 hod 20 Učiteľ , vlastná telocvičňa vzdelávacie poukazy 

Fresbee 8 hod 12 Externý tréner, vlastná 
telocvičňa a šk. areál 

vzdelávacie poukazy 
 

Hasičský krúžok 6 hod 15 Učiteľ, vlastná telocvičňa 
a šk. areál 

vzdelávacie poukazy 

Mažoretky 8 hod 20 Učiteľ, vlastná telocvičňa vzdelávacie poukazy 
Mladý záchranár CO 8 hod 30 Externý tréner, vlastné 

priestory školy 
vzdelávacie poukazy 
 

Netradičné športové hry 8 hod 30 Učiteľka, vlastná 
telocvičňa a šk. areál 

vzdelávacie poukazy 

Pohybovo - turistický 
krúžok 

8 hod 20 Učiteľ, vlastný školský 
areál 

vzdelávacie poukazy 
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Skauting a vodné športy 8 hod 12 Učiteľ , vlastné priestory 
školy 

vzdelávacie poukazy 

Stolný tenis 8 hod 12 tréner z našej školy, 
vlastné priestory školy 

vzdelávacie poukazy 
 

Zumba 1. stupeň 8 hod 20 Učiteľ, vlastné priestory 
školy 

vzdelávacie poukazy 

Športové aktivity ŠKD 8 hod. 180 Vychovávateľky, vlastná 
telocvičňa 

originálne kompetencie 

Iné športové aktivity, športové podujatia, súťaže, ktorých sa 
škola alebo jej žiaci zúčastňujú 
  

1. Športové súťaže organizované podľa kalendára školských 
športových súťaží - cezpoľný beh, šach, streľba zo 
vzduchovky, futsal, malý futbal, basketbal, stolný tenis, 
florbal, vybíjaná, volejbal, prehadzovaná, atletika 

2. Dopravná výchova na DDI v areáli školy pre žiakov celého 
okresu každoročne 

3. Súťaž Na bicykli bezpečne - každoročne 
4. Challenge day každoročne 
5. Detská športová olympiáda každoročne 
6. Florbalový turnaj žiakov a rodičov každoročne 
7. Súťaže hasičov 
8. Volejbalové turnaje 
9. Súťaž mladých záchranárov CO 

Športové triedy  - 
Športová infraštruktúra organizácie 
Názov 
  

Popis Stav  
 

Investície, opravy, 
rekonštrukcie  

Atletická tartanová dráha 234 m, (trojdráhový ovál so 
štvordráhovou rovinkou) 

výborný - oprava  prístupového 
dlažobného chodníka 

Hokejbalové ihrisko 48 m x 24 m výborný - vybudovanie striedačiek, 
chodníka okolo ihriska 

Beachvolejbalové ihrisko 22 m x 12 m vyhovujúci - doplnenie piesku, oplotenie, 
výmena lavičiek 

Futbalové ihrisko 100 m x 60 m nevyhovujúci - zámerom je využitie plochy na 
iné športové účely 
(multifunkčné ihrisko, 
prekážková hasičská dráha) 

Detské ihrisko 4 prvky + pieskovisko nevyhovujúci - výmena detských prvkov 
a mobiliáru  

Detské dopravné ihrisko 60 m x 30 m vyhovujúci - výmena asfaltového povrchu 
Hasičská základňa, dráha 17 m x 8 m Vyhovujúci - nie sú nutné opravy 
Telocvičňa 15 x 28 m výborný -  po renovácii, údržba  
Využitie športovísk verejnosťou 
Názov   Názov užívateľa Športová aktivita  Rozsah hodín  Prenájom  Počet užívateľov 
Telocvičňa 
 

Volejbalová mládež 
Senica 

volejbal 46 hod./mesiac 
 

nie 30 

Beach- 
volejbalové ihrisko 

Volejbalová mládež 
Senica 

beachvolejbal priebežne nie 30 

Telocvičňa Profesionálny hasiči tréning, kolektívne 
hry 

6 hod./mesiac nie 12 

Telocvičňa Dobrovoľný hasiči tréning, kolektívne 
hry 

16 hod./mesiac nie 20 

Hasičská základňa, 
dráha 

Dobrovoľný hasiči tréning priebežne nie 20 

Telocvičňa Učitelia ZŠ bedminton 6 hod./mesiac nie 10 
Telocvičňa Verejnosť bedminton 6 hod./mesiac áno 10 
Telocvičňa Verejnosť stolný tenis 6 hod./mesiac áno 12 
Telocvičňa SportsFun Academy pohyb. program  

pre deti 
10 hod./mesiac áno 25 

Telocvičňa Verejnosť florbal 10 hod./mesiac áno 22 
Telocvičňa Verejnosť volejbal 6 hod./mesiac áno 12 
Telocvičňa Verejnosť futsal 10 hod./mesiac áno 20 
Telocvičňa SOŠ Senica telesná výchovy 6. hod./mesiac áno 20 
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Areál školy voľne prístupný pre verejnosť na športové 
aktivity v čase  

Pondelok - nedeľa 
Prac. dni: 15 hod. - 20 hod./zimné obdobie do 18 hod. 
Víkendy, sviatky, prázdniny: 8 hod - 20. hod ./zimné obdobie do 18 
hod. 

 

Názov školy: Základná škola, Komenského ulica, Senica 
Počet žiakov k 2.9.2019: 612 
Športové aktivity Rozsah hodín Počet zapojených detí Zabezpečenie 

technické/personálne 
Financovanie 

Krúžky – vybíjaná, 
florbal, športový 
(basketbal, volejbal, 
hádzaná, frisbe) 

80 hod. mesačne 
(krúžky) 
120 hod. telesná 
a športová výchova 

612 žiakov pedagógovia  vzdelávacie poukazy 
ZRPŠ 

Iné športové aktivity, športové podujatia, súťaže, ktorých 
sa škola alebo jej žiaci zúčastňujú   

Majstrovstvá okresu – volejbal, basketbal, hádzaná, vybíjaná, 
atletika, futbal, florbal 
Majstrovstvá kraja – volejbal, hádzaná, futbal, florbal, atletika 
Majstrovstvá Slovenska – volejbal, florbal, futbal 

Športové triedy   nie 
Športová infraštruktúra organizácie 
Názov 
  

Popis Stav  Investície, opravy, 
rekonštrukcie  

Telocvičňa 28 x 14 m 
 

vyhovujúci - 

Multifunkčné ihrisko 26 x 13 (futbal, tenis) vyhovujúci - 
Atletická dráha 250 m 1 okruh výborný - 
Detské ihrisko č. 1 pri ŠJ 16 x 9 m vyhovujúci - 

Detské ihrisko č. 2 za 
telocvičňou 

9 x 6 m vyhovujúci - 

Betónové č. 1 30 x 13 m (futbal, hádzaná) vyhovujúci - 

Betónové č. 2 36 x 18 m (basketbal, tenis) vyhovujúci - 

Workoutové ihrisko 24 x 7 m vyhovujúci - 

Využitie športovísk verejnosťou 
Názov  Názov užívateľa Športová aktivita  Rozsah hodín  Prenájom  Počet užívateľov 
Multifunkčné 
ihrisko 

verejnosť Futbal, tenis  nie  

Atletická dráha verejnosť beh  nie  
Telocvičňa Verejnosť, CVČ, 

športové kluby 
Volejbal, futbal, 
basketbal 

112 hod. za mesiac áno Cca. 110 za týždeň 

Areál školy voľne prístupný pre verejnosť na športové 
aktivity v čase (uviesť dni, hodiny) 

Pondelok  - Piatok, 16.30 hod. – 20.00 hod. 
Sobota - Nedeľa, 14.00 hod. - 20.00 hod. 

 

Názov školy: Základná škola, Sadová 620, Senica 
Počet žiakov k 2.9.2019:  569 žiakov 
Športové aktivity Rozsah hodín 

 
Počet zapojených 
detí 

Zabezpečenie 
technické/personálne 

Financovanie  
 

Kin-ball 8 hod., 2.stupeň 12 Vlastné priestory vzdelávacie poukazy 
O2 športová akadémia 
M.Tótha 

8 hod., 1.stupeň 22 Vlastné priestory Mesto, OZ Škola deťom 
Senica 

Plavecký výcvik - 
základný 

3.ročník - 20 hod. 60 mestská plaváreň, 
odborní tréneri 
pedagógovia 

žiaci 

Plavecký výcvik - 
zdokonaľovací 

5. a 7. ročník -   10 
hod./ročník 

93 mestská plaváreň, 
odborní tréneri 
pedagógovia  

žiaci 
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Lyžiarsky výcvik 7. ročník - 6dní 45 Ski Brezovica Štátna dotácia + žiaci 
Futbalový krúžok I+II 1. - 9. ročník, 12 hodín 50 Vlastné priestory Vzdelávacie poukazy 
Mažoretky 1. - 9. ročník, 12 hodín 30 Vlastné priestory Vzdelávacie poukazy, 

OZ Škola deťom Senica 
Iné športové aktivity, športové podujatia, súťaže, ktorých 
sa škola alebo jej žiaci zúčastňujú   

Okresné, krajské a celoslovenské súťaže, Olympijsky deň, 
Challenge day, 24 hodinová štafeta – plávanie, beh, šach 

Športové triedy  2 triedy (50 žiakov)  - všeobecné športové zameranie 
Využívame počas roka športovú halu, tenisové kurty, zimný 
štadión, futbalový štadión. 

Športová infraštruktúra organizácie 

Názov 
  

Popis Stav  
 

Investície, opravy, 
rekonštrukcie  

Veľká telocvičňa 12 x 25 m, tyče a laná na šplh, 
hrazdy, rebriny, basketbalové 
koše 

vyhovujúci - obnova stien, obloženia, 
gymnastické náradie 

Posilňovňa 10 x 10 m nevyhovujúci - odpruženie podlahy, obnova 
stien, vybavenie 

Malá telocvičňa 12 x 18 m, horolezecká stena, 
tyče na šplh, rebriny, 
basketbalové koše 

vyhovujúci - obnova stien, obloženia 

Futbalové ihrisko 15 x 30 m nevyhovujúci - ukotvenie mantinelov, oprava 
vstupu na ihrisko, siete na 
brány a ochranné siete 

Multifunkčné ihrisko 25 x 50m, hádza-nárske 
ihrisko, dve basketbalové 
ihriská, volejbalové ihrisko 
a tenisový kurt 

vyhovujúci - obnova povrchu, 
hádzanárskych brán, 
basketbalových košov, 
ochranných sietí 

Futbalové ihrisko 15 x 30 m vyhovujúci - dokončenie ochranných sietí 
a sietí na bránky 

Tanečná miestnosť 6 x 20 m tenisové stoly, 
zrkadlová stena, fitlopty 

vyhovujúci - doplnenie vybavenia na 
stolný tenis 

Využitie športovísk verejnosťou 
Názov  Názov užívateľa Športová aktivita  Rozsah hodín  Prenájom  Počet užívateľov 
 
telocvične 

CVČ (Kick-box, PK 
Aqua, mažoretky 
SPIRIT) 
Tenisový klub 

kick box 
tanec 
tenis 
kondičný tréning 

  
Nie 
 

 

telocvične Verejnosť volejbal, florbal  Áno  
vonkajšie 
športoviská 

verejnosť rôzne - nie   

Areál školy voľne prístupný pre verejnosť na športové 
aktivity v čase  

Stále bez obmedzenia 

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, Senica 
Počet žiakov k 2.9.2019: MŠ -61  ;  ZŠ - 257 
Športové aktivity Rozsah hodín 

 
Počet zapojených detí Zabezpečenie 

technické/personálne 
Financovanie  
 

Akadémia M. Tótha 10 mesiacov 20 Vlastné priestory, 
pedagógovia 

Spolufinancovanie 
mesto 

Športové krúžky 6-8h / mesiac 60 Vlastné priestory 
pedagógovia 

Vzdelávacie poukazy 

Iné športové aktivity, športové podujatia, súťaže, ktorých sa 
škola alebo jej žiaci zúčastňujú    

Zapájame sa do všetkých športových súťaží, ktoré organizuje 
mesto alebo CVČ 

Športové triedy   nie  
Športová infraštruktúra organizácie 
Názov 
  

Popis Stav  
 

Investície, opravy, rekonštrukcie  

Telocvičňa  410 m2 Vyhovujúci Po rekonštrukcii 
Futbalové  ihrisko 594 m2 Nevyhovujúci  plánovaná rekonštrukcia v r. 2020 
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Využitie športovísk verejnosťou 
Názov  Názov užívateľa Športová aktivita  Rozsah hodín  Prenájom  Počet užívateľov 
Telocvičňa  Verejnosť   Volejbal, 

futbal,tenis 
4-6 h/mesiac áno 60 

Areál školy voľne prístupný pre verejnosť na športové 
aktivity v čase  

Voľne prístupný, napriek uzamkýnaniu areálu sa dostanú na 
ihrisku cez dieru v oplotení 

 
Základné školy poskytujú svojim žiakom všestranné podmienky na šport, a to ponukou 
športových krúžkov aj budovaním športovísk. Zohľadňujú pritom záujem žiakov o aj o menej 
rozšírené športy ako workout, frisbee, vodné športy, barbell, kin-ball. 
V roku 2012 sa realizovala na Základnej škole Sadová 620 z eurofondov v rámci 
Regionálneho  operačného programu prvá veľká komplexná rekonštrukcia športového areálu 
školy. Jej predmetom bola rekonštrukcia  asfaltovej plochy na viacúčelové ihrisko 
a rekonštrukcia jestvujúceho futbalového ihriska. Keďže v nasledujúcich programových 
obdobiach investície z eurofondov už neboli smerované do rekonštrukcie infraštruktúry 
základných škôl, mesto postupne plánovalo a investovalo do športovísk škôl z vlastných 
zdrojov a z dotácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom  Výzvy 
na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy. Školy zo 
zdrojov 2% daní a ZRPŠ budovali infraštruktúru menšieho rozsahu. Všetky školské 
zariadenia už potrebovali a potrebujú nevyhnutné opravy a rekonštrukcie. Dĺžka užívania 
presahujúca 30 rokov existencie stavieb si vyžiadala svoje investície. 
 
Investície do športovej infraštruktúry základných škôl v rokoch 2015 - 2019: 

Rok Škola Názov investície Suma v € 
2015  ZŠ Komenského Rekonštrukcia atletickej dráhy 70.059,00 € 
2016 ZŠ Komenského Workoutové ihrisko 14.861,60 € 
2017 ZŠ V. P. Tótha Atletická dráha 62.663,41 € 
2018 ZŠ V. P. Tótha Hokejbalové ihrisko 85.103,84 € 
2019 ZŠ s MŠ Mudrocha Rekonštrukcia telocvične a náraďovne 46.012,20 € 
2019 ZŠ Komenského  Detské ihrisko 22.500,00 € 
 
Okrem ZŠ V. P. Tótha majú všetky školy k dispozícii viacúčelové ihrisko s tartanovým 
povrchom alebo s umelým trávnikom. V úvahe je vybudovať multifunkčné ihrisko zo 
stávajúceho futbalového ihriska, ktoré je v nevyhovujúcom stave. ZŠ Mudrocha a ZŠ Sadová 
tvoria väčší komplex ihrísk. V nevyhovujúcom stave je viacúčelové ihrisko s umelým 
trávnikom v areály ZŠ Mudrocha, ktoré bude v roku 2020 rekonštruované a spolufinancované 
z  dotácie Úradu vlády SR. Opravu vyžaduje aj futbalové ihrisko s umelým povrchom v ZŠ 
Sadová. Na ZŠ Sadová je potrebná aj rekonštrukcia posilňovne a čiastočné opravy telocviční. 
S novými investíciami do športovej infraštruktúry škôl prichádza nová filozofia mesta i škôl, 
a to aplikovať čoraz viac v praxi princíp otvorenej školy a poskytovať športoviská škôl aj 
športovému vyžitiu miestnych klubov a verejnosti. Školské areály sú z pohľadu mesta 
vnímané ako športovo- relaxačné zóny poskytujúce športové zázemie pre obyvateľov 
príslušných obytných mestských častí všetkých vekových kategórií. 
 
Športové triedy sú v meste zriadené podľa zákona č, 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Športová trieda je definovaná       
v § 104, odst. 10 - 12:  
- Triedy pre deti a žiakov so športovým nadaním sú športové triedy. Športovú triedu nemožno 
zriadiť na strednej škole; to neplatí ak ide o strednú športovú školu. Na strednej športovej 
škole sa všetky triedy zriaďujú ako športové triedy. 
- Športová trieda sa zriaďuje spravidla pre kolektívne športy. Pre niekoľko športov možno 
zriadiť spoločnú športovú triedu. 
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- Športové triedy v základnej škole sa zriaďujú spravidla na druhom stupni základnej školy. 
Pre športy, ktoré si vyžadujú skorú špecializáciu, sa športové triedy v základnej škole môžu 
zriadiť aj na prvom stupni základnej školy. 
 
Činnosť v športovej triede je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov 
s cieľom zvyšovania ich športovej výkonnosti. V športových triedach sa vyučuje podľa 
upraveného učebného plánu základnej školy. V súčasnosti je v meste Senica  jedna základná 
škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorá má dve špeciálne triedy s celkovým počtom 
žiakov 50 a má všeobecné športové zameranie. 
 
 
Športové aktivity, stav a využitia športovej infraštruktúry v stredných školách mesta 
SENICA.   

Názov školy: Gymnázium Ladislava Novomeského Senica, Dlhá ulica 1037/12, Senica 
Počet žiakov k 2.9.2019: 443 
Športové 
aktivity 

Rozsah hodín 
 

Počet zapojených detí Zabezpečenie 
technické/personálne 

Financovanie  
 

Florbal 4 - 8 hodín / mes. 15 vlastné priestory, 
pedagógovia 

vzdelávacie poukazy 

Futsal 4 - 8 hodín / mes. 15 vlastné priestory, 
pedagógovia 

vzdelávacie poukazy 

Frisbe 4 - 8 hodín / mes. 15 vlastné priestory, 
pedagógovia 

vzdelávacie poukazy 

Volejbal 4 - 8 hodín / mes. 15 vlastné priestory, 
pedagógovia  

vzdelávacie poukazy 

Lyžiarsky výcvik týždenný kurz / 2x 
ročne 

85 lyžiarske stredisko, 
pedagógovia 

príspevok  MINEDU, 
žiaci a vlastné zdroje 

Iné športové aktivity, športové podujatia, súťaže, ktorých 
sa škola alebo jej žiaci zúčastňujú   
  

- majstrovstvá  okresu ZS, SŠ volejbal, kraj, SR 
- majstrovstvá okresu futsal, ZS, SS  
- majstrovstvá okresu futbal ZS, SS 
- majstrovstvá okres, kraj florbal ZS, SS 
- basketbal SS okres 
- župná olympiáda 

Športové triedy  nie 
Športová infraštruktúra organizácie 
Názov 
  

Popis Stav  
 

Investície, opravy, 
rekonštrukcie 

telocvičňa  32,5 x 20 m výborný Nedávna rekonštrukcia 
posilňovňa 10 x 5 m 10 strojov, 83,5 2m nevyhovujúci Nutná rekonštrukcia 
Využitie športovísk verejnosťou 
Názov  Názov užívateľa Športová aktivita  Rozsah hodín  Prenájom  Počet užívateľov 

-- -- -- -- -- -- 

Areál školy voľne prístupný pre verejnosť na športové 
aktivity v čase  

- 

 
 

Názov školy: Obchodná akadémia, Dlhá 256, Senica 
Počet žiakov k 2.9.2019: 234 
Športové 
aktivity 

Rozsah hodín 
 

Počet zapojených detí Zabezpečenie 
technické/personálne 

Financovanie  
 

hodiny TSV 100 234 vlastné vlastné 
účelové cvičenia 2-krát ročne 115 vlastné + externé vlastné 
KOŽAZ 1-krát ročne 60 vlastné + externé 

Piesočná 
vlastné + ZRPŠ + žiaci 

Iné športové aktivity, športové podujatia, súťaže, ktorých sa 
škola alebo jej žiaci zúčastňujú 

okresné súťaže, v prípade postupu krajské súťaže, Župná 
olympiáda, školské medzitriedne turnaje 
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Športové triedy -- 
Športová infraštruktúra organizácie 
Názov 
  

Popis Stav  
 

Investície, opravy, rekonštrukcie 

telocvičňa, posilňovňa, 
gymnastická miestnosť 

 vyhovujúci  

školský dvor   havarijný nevyhnutná rekonštrukcia 
Využitie športovísk verejnosťou 
Názov 
športoviska  

Názov klubu, 
neformálne 
združenie, 
verejnosť  

Športová aktivity 
(druh) 

Rozsah hodín 
v prípade 
pravidelnej 
aktivity  
(uviesť počet  
hodín/mesiac) 

Prenájom  
(áno – nie) 

Počet užívateľov          
(približne)  

telocvičňa FK Senica tréningy 36 - zimné mesiace áno cca 100 
      
Areál školy voľne prístupný pre verejnosť na športové 
aktivity v čase (uviesť dni, hodiny) 

-- 

 
 

Názov školy: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 
Počet žiakov k 2.9.2019: 368 
Športové aktivity Rozsah hodín 

 
Počet zapojených detí Zabezpečenie 

technické/personálne 
Financovanie  
 

 Joga 6 hodín/mes. 15 vlastné priestory, 
pedagógovia 

vzdelávacie poukazy 

Životný štýl 6 hodín/mes. 15 vlastné priestory, 
pedagógovia 

vzdelávacie poukazy 

Fitness 6 hodín/mes. 14 vlastné priestory, 
pedagógovia 

vzdelávacie poukazy 

Kurz pohybových aktivít 15 hodín ročne 120 pedagógovia -- 
Lyžiarsky výcvik týždenný kurz 30 lyžiarske stredisko, 

pedagógovia 
príspevok  MINEDU, 
žiaci a vlastné zdroje 

Iné športové aktivity, športové podujatia, súťaže, ktorých 
sa škola alebo jej žiaci zúčastňujú   
  

- okresné majstrovstvá volejbal, basketbal, futsal  
- plavecká štafeta 
- kurzy korčuľovania v rámci vyučovania 

Športové triedy  nie 
 
 
Športová infraštruktúra organizácie 
Názov 
  

Popis Stav  
 

Investície, opravy, 
rekonštrukcie 

FITNES 25 x 10 m výborný -- 
Využitie športovísk verejnosťou 
Názov  Názov užívateľa Športová aktivita  Rozsah hodín  Prenájom  Počet užívateľov 
-- -- -- -- -- -- 
Areál školy voľne prístupný pre verejnosť na športové 
aktivity v čase  

- 

 
 

Názov školy: Súkromná stredná odborná škola podnikania Senica 
Počet žiakov k 2.9.2019: 234 
Športové aktivity Rozsah hodín 

 
Počet zapojených detí Zabezpečenie 

technické/personálne 
Financovanie  
 

     
Iné športové aktivity, športové podujatia, súťaže, ktorých 
sa škola alebo jej žiaci zúčastňujú   
  

- okresné majstrovstvá volejbal, basketbal, futsal, futbal, florbal  
- plavecká štafeta 
- školská olympiáda 
- night ride 

Športové triedy  nie 
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Športová infraštruktúra organizácie 
Názov 
  

Popis Stav  
 

Investície, opravy, 
rekonštrukcie 

Multifunkčné ihrisko 20 x 40 m, basketbal, 
hádzaná, futbal, florbal 

výborný zmena povrchu 

Workout 10 x 10 m , 4 prvky výborný rozšírenie o nové prvky 
Beach volejbal 10 x 20 m nevyhovujúci celková rekonštrukcia 
Využitie športovísk verejnosťou 
Názov  Názov užívateľa Športová aktivita  Rozsah hodín  Prenájom  Počet užívateľov 
Multifunkčné 
ihrisko 

HK  91 Senica tréning 10 h /mes. áno 30 

Areál školy voľne prístupný pre verejnosť na športové 
aktivity v čase  

- 

 
 

Analýza stavu športu a športovísk vo vlastníctve a správe  mesta, mestských 
organizácií 
 
Jednou z priorít mesta je zabezpečiť šport pre všetkých. Podľa ust. §3 písm. e) zákona 
o športe je šport pre všetkých definovaný ako „šport určený pre obyvateľstvo vykonávaný 
organizovane alebo neorganizovane na účely napĺňania sociálneho, kultúrneho a zdravého 
prínosu športu.“ Z hľadiska športových výkonov, môžeme šport rozdeliť na výkonnostný 
a rekreačný. Rekreační športovci 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 mnohých 
prípadoch zaujímavejšia, zábavnejšia a zdravotne výhodnejšia ako akákoľvek športová 
činnosť na vrcholovej, či výkonnostnej úrovni. Pohybové aktivity sú nenahraditeľnou 
súčasťou a náplňou voľného času. 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. 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 , 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 v meste na všetkých úrovniach samosprávy, škôl a školských 
zariadení, občianskych združení. 
 
Mesto Senica je vlastníkom Zimného štadióna, športovej haly, plavárni, sauny, tenisovej haly, 
kúpaliska a Rekreačnej oblasti Kunovská priehrada. Všetky tieto zariadenia má v správe 
spoločnosť Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o., ktorej 100% vlastníkom je Mesto 
Senica. Futbalový štadión je vo vlastníctve spoločnosti OMS ARENA Senica, a.s., v ktorej 
má Mesto Senica 26 % podiel a spoločnosť OMS, a.s. 74 % podiel. 
 

Športové objekty vo vlastníctve mesta Senica 
Športový 
objekt 

Popis objektu Športové zameranie Možnosti rozvoja 

Zimný štadión  ľadová plocha 
 in-line plocha 
 hospodárska budova 

 ľadový hokej 
 krasokorčuľovanie 
 in-line hokej 

Rekonštrukcia strechy, chladiacej 
jednotky a hracej plochy (podklad) 

Športová hala  plocha s drevenou 
palubovkou s rozmermi 40 x 
20 m 

 volejbal 
 futsal 
 hádzaná 
 frisbee 

Výmena palubovky, zateplenie, 
rekonštrukcia  2 šatní 
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Plaváreň, 
sauna 

 plavecký bazén s rozmermi 
25  x 12,5 m 

 neplavecký bazén s detskými 
atrakciami 

 vírivka 
 tobogany 
 sauna (suchá, parná, infra) 
 solárium 

 športové plávanie 
 rekreačné plávanie 
 plavecké kurzy 

Dokončenie rekonštrukcie sauny 

Tenisová hala  Nafukovacia vykurovaná hala 
s rozmermi 18 x 36 m 

 Tenis  

Kúpalisko  veľký bazén s rozmermi 50 x 
25 m 

 detský bazén 
 ihrisko pre plážový volejbal 
 detský kútik 

 rekreačné plávanie 
 oddych pasívny aj aktívny 

Rekonštrukcia veľkého a detského 
bazénu, sociálnych zariadení 

RO Kunovská 
priehrada 

 športový areál 
 lodenica 
 ihrisko pre plážový volejbal 
 atrakcie pre deti 
 náučný chodník 

 Rekonštrukcia športového areálu 
(golfové ihrisko), sprevádzkovanie 
pôvodnej lodenice a nové vodné 
atrakcie, loďky, šlapadlá 

 
Športovú infraštruktúru v meste tvoria aj detské ihriská, viacúčelové ihriská a ďalšie druhy 
športovísk umiestnených vo na verejných priestranstvách meste. Sú určené predovšetkým na 
pohybové aktivity verejnosti, šport rekreačného typu. 
Vlastníkom detských ihrísk je čiastočne mesto Senica (16 ihrísk), čiastočne  Mestský podnik 
služieb Senica (5 ihrísk), štyri ihriská obsahujú prvky vo vlastníctve oboch subjektov. Od 
roku 2015 prešli všetky detské ihriská do správy spoločnosti Mestského podniku služieb, 
s.r.o. Senica (ďalej MPS). Celkovo ide o 27 detských ihrísk. Okrem nich MPS spravuje   
workoutové ihrisko, discgolfové ihrisko, multifunkčné ihriská (Kunov, Čáčov), umelé 
povrchy (III. ZŠ, SOŠ), umelá tráva (Robotnícka, Palárikova). 
 

Športový objekt v majetku  MPS Popis objektu Športové zameranie Stav  Možnosti rozvoja 
Viacúčelové športové ihrisko 
Kalinčiaková ulica  

- 18 x 30 m 
- umelý trávnik 

Futbal a iné 
 

výborný investícia sa 
nevyžaduje 

Viacúčelové športové ihrisko 
Robotnícka  ulica 

- 25 x 17 m 
- umelý trávnik 

Futbal, hokejbal a iné 
 

výborný investícia sa 
nevyžaduje 

Viacúčelové športové ihrisko 
 ulica V.P.Tótha  (areál SOŠ) 

- 18 x 40 m 
- umelý trávnik 

Futbal a iné vyhovujúci obmena umelého 
trávnika 

Viacúčelové športové ihrisko 
ulica Sadová (areál ZŠ Sadová) 

- 22 x 33 m 
- umelý trávnik 

Futbal, hokejbal,  
volejbal a iné 

vyhovujúci investícia sa 
nevyžaduje 

Viacúčelové športové ihrisko 
mestská časť Čáčov(areál futb. ihriska) 

-  30 x 15 m 
- umelý trávnik 

Futbal, hokejbal,  
volejbal a iné 

vyhovujúci investícia sa 
nevyžaduje 

Viacúčelové športové ihrisko 
mestská časť Kunov 

-  30 x 15 m 
- umelý trávnik 

Futbal, hokejbal, 
volejbal a iné 

vyhovujúci oprava umelého 
trávnika v menšom 
rozsahu 

 
 
Rekreačný šport, možnosti aktívneho oddychu 
 
Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že rekreačne sa športu v meste venuje 64,40 % 
respondentov. O obľúbenosti rekreačných športov ako cyklistika, beh, turistika, in-line 
korčuľovanie vypovedá obľúbenosť a vyťaženosť cyklotrasy vedúcej z centra mesta popri 
rieke Teplica do RO Kunovská priehrada s napojením sídliska Sotina. Mesto si uvedomuje 
nedostatok infraštruktúry na realizáciu uvedených športov aj rizík, ktoré z neho vyplývajú, 
ako zvýšená úrazovosť na cyklotrase a reflektuje dopyt obyvateľstva po rozšírení siete 
cyklotrás prípravou projektov cyklodopravných a cykloturistických trás. V roku 2019 bol 
schválený projekt Cyklodopravné trasy Senica - I. etapa, v rámci ktorého sa v meste vybuduje 
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a vyznačí 5,604 km nových cyklistických komunikácií vrátane dvoch lávok cez riečku 
Teplica. Projekčne sa pripravuje cyklotrasa spájajúca centrum mesta s Čáčovom a cyklotrasy 
popri základných školách (V. P. Tótha, Komenského, Vajanského). Projekčne je pripravená 
cyklotrasa vedúca zo Starého sídliska na železničnú stanicu. Súkromný investor má projekčne 
pripravenú cyklotrasu vedúcu po trase pôvodnej vlečky od Billy na železničnú stanicu. 
 
Bohato sú využívané detské ihriská, ktoré podporujú zdravý pohyb a vývoj detí.  Každoročne 
pribúdajú nové ihriská, stávajúce sú čiastočne rekonštruované a rozširované o nové prvky. 
Záujem je aj o workoutové ihriská. 
 
Na rekreačný šport sú využívané aj mestské parky. Zo strany verejnosti je stále väčší záujem 
využívať zelené plochy na rekreačný šport napr. joga, frisbee. Snahou mesta bude plochy na 
tieto účely rozširovať. Problémom je nedostatok vhodných pozemkov vo vlastníctve mesta.  
Mestské urbanizované priestory slúžia najmä mladej generácii na streetové športy, ako 
freestyle scootering, skateboarding, parkour, BMX bike. Čiastočne ide o filozofiu týchto 
športov, ktoré vznikali v zastavanom prostredí, a preto využívajú mestskú architektúru, na 
druhej strane výskyt týchto športov napríklad v centre mesta vychádza z dlhodobo 
absentujúcej športovej infraštruktúry ako viacúčelový park pre extrémne športy (skateboard, 
freestyle scooter BMX bike a iné). Záujem o tieto športy medzi mládežou má zvyšujúcu 
tendenciu a mesto bude musieť na ňu reagovať, pretože s výskytom týchto športov v meste 
dochádza k poškodzovaniu mestského majetku. 
 
Na športovú rekreáciu slúži v meste RO Kunovská priehrada. Jej podmienky je možné využiť 
na viaceré druhy športu počas letných aj zimných mesiacov. Je však potrebné navrhnúť novú 
filozofiu funkčného využitia areálu s prvkami športovej infraštruktúry, zatraktívniť prostredie, 
reorganizovať správu areálu z hľadiska riadenia, starostlivosti a technického zabezpečenia. 
 
 
Analýza stavu športu a športovísk z pohľadu športových organizácií 
a klubov 
 
Mesto Senica je športovým mestom, keďže v 20-tisícovom meste aktívne pracuje okolo       
30 aktívnych športových klubov a zastúpenie majú rôzne druhy športu. Práve široká ponuka 
športov dáva možnosť výberu najmä mládeži, keďže sa jej výchove venuje drvivá väčšina 
športových klubov. Najväčším klubom v meste, čo sa týka členskej základne, je Futbalový 
klub Senica. V 17 družstvách sa futbalu venuje okolo 300 detí a mládeže. Tento klub bude 
v roku 2021 oslavovať 100 rokov od založenia futbalu v našom meste. Najstarším združením 
je Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý v roku 2019 oslavoval 130. výročie založenia. Medzi 
najstaršie športy patria aj hádzaná, stolný tenis, volejbal, tenis, sálový futbal (teraz futsal) či 
silový trojboj. Naopak, medzi najmladšie športy v meste určite patria: lukostreľba, frisbee či 
spartan. 
Veľmi úspešným športom v meste je určite karate, kick-box, ale aj sálový futbal (futsal). 
V klube Hanko kai majú tituly majstrov sveta, či Európy. Celoslovenské úspechy v minulosti 
dosahovali alebo v súčasnosti dosahujú tieto športy: futbal, hokej, volejbal, silový trojboj, 
plávanie, hasičský šport či tenis. 
Medzi šport sa v posledných rokoch zaradil aj športový tanec. V meste Senica veľmi úspešne 
pôsobia dve tanečné skupiny: Scream a Sonny. 
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Športové aktivity, stav a využitie športovej infraštruktúry športových klubov: 
 

Názov športového klubu: Športový klub BARBELL Senica 
Adresa: Hviezdoslavova 313/15, 90501 Senica 
Dátum vzniku klubu: 7.11.2014 
Počet členov (z toho Seničania) Cca 30 členov ( nie všetci chodia pravidelne), 25 Seničanov 
Počet družstiev 4 
Kategórie Mladší žiaci 23, starší žiaci 5, dorastenci 3 
Využívané športoviská  Prenájom priestoru na 1. ZŠ v Senici 

Počet tréningov/ týždeň Počet súťaží, zápasov/rok  Dosiahnuté výsledky za rok 2019 a 
úroveň súťaže (max. tri)  

6 - 7x týždenne 15 - 20 súťaží ročne M-SR mladší žiaci - 1x zlato, 1x striebro, 
2x bronz, M-SR žiaci - 1x zlato, 1x 
striebro, 1x bronz, M-SR dorastenci - 2x 
zlato, 1x bronz, dvaja členovia 
reprezentovali SR na turnaji olympijských 
nádejí Višegrádskej štvorky 

Organizácia vlastných súťaží/turnajov   Vianočný viacboj v atleticko-silových disciplínach pre mladších žiakov 
 
 

Názov športového klubu: Dobrovoľný hasičský zbor v Senici 
Adresa: Hurbanova 497, 905 01 Senica 
Webové sídlo: www.dhzsenica.sk 
Dátum vzniku klubu: 21.3.1889 
Počet členov (z toho Seničania) 82 / 70 
Počet družstiev 7 
Kategórie deti (krhlačkári 10, plameň 10, starší plameň 10) 

dorast 8, ženy 8, muži 8, nad 35 rokov 8 
Využívané športoviská  Základná škola V. P. Tótha, Základná škola  

J. Mudrocha, Zbrojnica DHZ v Senici  

Využitie športovísk vo vlastníctve klubu verejnosťou  
Názov športoviska  Počet  hodín/mesiac  Počet užívateľov  (približne) 
Areál zbrojnica DHZ v Senici 20 / mesiac 35 

 
Počet tréningov/ týždeň Počet súťaží, zápasov/rok  Dosiahnuté výsledky za rok 2019 a úroveň súťaže (max. tri)  
2 / týždeň 17 / rok krajské kolo v doraste, 

medzinárodná účasť v lige mladých hasičov Juhomoravského 
a Trnavského kraju, 
majstrovstvá Slovenska v hasičskom športe 

Organizácia vlastných súťaží/turnajov  Chodbovica 
Memoriál Soni Cádrovej 
Pohár primátora mesta Senica 

 
 

Stav športovej infraštruktúry klubu 
Názov   
 

Popis Stav  Investície, opravy, rekonštrukcie 

Posilňovňa (vybudovaná na 
vlastné náklady v bývalej knižnici 
školy) 

6,5 x 6,5 m Vyhovujúci, ale malý 
priestor, sčasti vlhký. 

Potrebovali by sme opraviť zatekanie popod 
obvodovú stenu posilňovne. V dňoch, v ktorých 
sa nekúri máme v posilňovni vlhko a tým sa 
nám poškodzuje tréningové náradie. 

Stav športovej infraštruktúry klubu  
Názov   
 

Popis Stav  Investície, opravy, 
rekonštrukcie 

Areál zbrojnica DHZ v Senici 100 x 10 m (3 prvky, veže, 
bariéra, kladina)  

nevyhovujúci - potreba 
vybudovanie nového priestoru 

vybudovanie novej dráhy 
a konštrukcií cca 50.000 € 

Areál + telocvičňa ZŠ V. P. Tótha nevlastní športovisko vyhovujúci  
Telocvičňa ZŠ J. Mudrocha nevlastní športovisko vyhovujúci  
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Názov športového klubu: FK Senica, a.s. 
Adresa: Sadová 639/22, Senica 
Webové sídlo: www.fksenica.eu 
Dátum vzniku klubu: 1921 
Počet členov (z toho Seničania) 320 členov, z toho cca 250 Seničanov 
Počet družstiev 17 
Kategórie dospelí, U19 - U6 + WU19, WU15, WU11 
Využívané športoviská  futbalový štadión Senica, Čáčov, Kunov, nafukovacia hala, 

školské telocvične 

Počet tréningov/ týždeň Počet súťaží, zápasov/rok  Dosiahnuté výsledky za rok 2019 a 
úroveň súťaže (max. tri)  

dospelí - 5x 
U19 - 5x 
U17, U16 - 4x 
U15, U14, U13, U12 - 4x 
U11, U10, U9, U8 - 3x 
U7, U6 - 2x 
WU19, WU15, WU11 - 3x 

32 zápasov v súťaži 
33 zápasov v súťaži 
33 zápasov v súťaži 
25 zápasov v súťaži 
16 zápasov v súťaži 
len priateľské zápasy a turnaje 
18 zápasov v súťaži 

8. miesto 
11. miesto 
U17 - 4. miesto; U16 - 10. miesto 
U15 - 7. miesto; U14 - 11. miesto; 
U13 - 12. miesto; U12 - 14. miesto 

Organizácia vlastných súťaží/turnajov   
(názov a termín, cieľová skupina) 

priateľské zápasy počas prípravného obdobia; 
turnaje pre rôzne kategórie v nafukovacej hale 

 
 

Názov športového klubu: Hanko kai karate klub Senica, o.z. 
Adresa: Sadová 638/43, 905 01  Senica 
Webové sídlo: www.hankokai.sk 
Dátum vzniku klubu: 25.10.1990 
Počet členov (z toho Seničania) 26 (z toho 19 Seničanov) 
Počet družstiev 2 
Kategórie Dospelý - 7, dorast - 2, juniori - 1, starší žiaci - 6, mladší žiaci -10 
Využívané športoviská  Telocvičňa III. ZŠ, ESKO CVČ, posilňovňa RSMS 
  
  

Počet tréningov/ týždeň Počet súťaží, zápasov/rok  Dosiahnuté výsledky za rok 2019 a 
úroveň súťaže (max. tri)  

11 25 Grand Prix Ostrava - 1.m. 
Slov. pohár U21, jun., dor. - 3.m. 
M-SR - 3.m. 

Organizácia vlastných súťaží/turnajov  Klubová súťaž - január, všetky kategórie Majstrovstvá regiónu - 
október, všetky kategórie 

 
 
 

Stav športovej infraštruktúry klubu  
Názov   
 

Popis Stav  Investície, opravy, rekonštrukcie 

Futbalový štadión Senica prenájom - 3 ihriská s rozmermi 
105 x 68m + nafukovacia hala 

čiastočne vyhovujúci Je potrebná kompletná rekonštrukcia 
hlavnej tribúny; doplnenie granulátu na 
umelej tráve. 

Futbalový štadión Čáčov prenájom - 2 ihriská s rozmermi 
100 x 67 m a 95 x 60 m 

čiastočne vyhovujúci  

Stav športovej infraštruktúry klubu  
Názov   
 

Popis Stav  Investície, opravy, 
rekonštrukcie 

Telocvičňa III. ZŠ - B-druž.  Vyhovujúci  
Telocvičňa III. ZŠ, zrkadlovka - A-
družstvo 

 Menej vyhovujúci  

Tanečná miestnosť ESKO - A-
družstvo 

 Menej vyhovujúci  

Posilňovňa RSMS - A-družstvo  Výborný  
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Názov športového klubu: Hokejový klub 91 Senica 
Adresa: L. Novomeského 88, Senica 
Webové sídlo: www.hk91senica.sk 
Dátum vzniku klubu: 10.05.1991 
Počet členov (z toho Seničania) Cca 150 členov (cca 50 % Seničanov) 
Počet družstiev 7 družstiev v súťaži 
Kategórie Predprípravka, prípravka (3x), 6. ŠHT, 7. ŠHT, seniori 
Využívané športoviská  Zimný štadión Senica 

Počet tréningov/ týždeň Počet súťaží, zápasov/rok  Dosiahnuté výsledky za rok 2019 a 
úroveň súťaže (max. tri)  

20 až 25 tréningov týždenne 6 súťaží, cca 100 zápasov  
 

Organizácia vlastných súťaží/turnajov   Každá kategória minimálne 1x turnaj v Senici 
 
 

Názov športového klubu: Karate klub Šin-Mu 
Adresa: G. L. Slobodu 1359/10, Senica 
Dátum vzniku klubu: 5.9.2001 
Počet členov (z toho Seničania) 28 členov, 20 Seničania 
Počet družstiev Nováčikovia, pokročilí, reprezentanti 
Kategórie Deti - 8, Dorastenci - 10, Dospelý – 10 
Využívané športoviská  III.ZŠ v Senici  

Počet tréningov/ týždeň Počet súťaží, 
zápasov/rok  

Dosiahnuté výsledky za rok 2019 a úroveň súťaže (max. tri)  

2 v telocvični, 3 tréningy 
v súkromných priestoroch 

7 ME juniorov Györ, Maďarsko: 1.miesto + 70 kg Dériková, 3.miesto + 69 kg - A.Vlk 
junior, 3.miesto - Dériková Györ. 
Slovak Open - 1.m. Rýzková, 2.miest. Vlk Alex. 
Praha Czek Open - 1.m - 70 kg Rýzková, 2.m. 70+ kg Dériková 3.m +69 kg Vlk 

Organizácia vlastných súťaží/turnajov   Plánujeme v roku 2021 - slovenská liga 
 
 
Názov športového klubu: Klub silového trojboja Senica 
Adresa: SNP 754/3, Senica 
Počet členov (z toho Seničania) 35 (30 Seničanov) 
Počet družstiev 1 
Kategórie Dorast - 15, dospelý - 20 
Využívané športoviská  vlastná posilňovňa na Štefánikovej ulici 

 
Počet tréningov/ týždeň Počet súťaží, zápasov/rok  Dosiahnuté výsledky za rok 2019 

a úroveň súťaže (max. tri)  
6x po 2 hodiny 12  

 
Organizácia vlastných súťaží/turnajov   Majstrovstvá Slovenska, dorast, juniori, dospelí 

 
 

Stav športovej infraštruktúry klubu 
Názov   
 

Popis Stav  Investície, opravy, rekonštrukcie 

Zimný štadión  Vyhovujúci / nevyhovujúci / havarijný Strecha, ľadová plocha, rolba, chodby 

Stav športovej infraštruktúry klubu  
Názov   
 

Popis Stav  Investície, opravy, rekonštrukcie 

Telocvičňa III. ZŠ Športová náradie, činky, 
expandre, box mechy... 

 Obnova box.mechov a opotrebovaného 
šport. Náradia 

Stav športovej infraštruktúry klubu 
Názov   
 

Popis Stav  Investície, opravy, 
rekonštrukcie 

Posilňovňa 100 m2 vyhovujúci  
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Názov športového klubu: Klub slovenských turistov Senica 
Adresa: Štefánikova  1408/56, pošt. schránka 2, Senica 
Webové sídlo: www.kst-senica.webnode.sk 
Dátum vzniku klubu: 19.1.1994 
Počet členov (z toho Seničania) 130 (z toho 96 Seničania) 
Počet družstiev 1 
Kategórie Študenti - 2, Dospelí - 52, Seniori – 76 
Využívané športoviská   

 
 

Názov športového klubu: Lukostrelecký klub Senica 
Adresa: Kalinčiakova 298/10, Senica 
Dátum vzniku klubu: 7.4.2016 
Počet členov (z toho Seničania) 15 (11 Seničanov) 
Počet družstiev  
Kategórie Do 18 rokov - 5; Nad 18 rokov – 10 
Využívané športoviská  Vlastné + telocvičňa Spojená škola 

 
 

Názov športového klubu: Plavecký klub Aqua Senica 
Adresa: Sotinská 1421/33, 905 01  Senica 
Dátum vzniku klubu: 8.12.2011 
Počet členov (z toho Seničania) 80 z toho 40 Seničanov, registrovaných v SPF 28 
Počet družstiev  
Kategórie Prípravka, najmladší žiaci, mladší žiaci, starší žiaci, junior 
Využívané športoviská  Mestská plaváreň, klzisko, telocvičňa II. ZŠ, telocvičňa Špeciálna 

škola 

Počet tréningov/ týždeň Počet súťaží, zápasov/rok  Dosiahnuté výsledky za rok 2019 a 
úroveň súťaže (max. tri)  

5 - 6 35 - 40 2. miesto 100 m motýlik na M-SR 
4. miesto 100m znak na M-SR 

 
Organizácia vlastných súťaží/turnajov   Vianočná súťaž - december, členovia klubu 

 
 

Názov športového klubu: Plavecky klub ZAHORÁK Senica 
Adresa: Továrenská 466/10, Senica 
Dátum vzniku klubu: 1998 
Počet členov (z toho Seničania) 25 / 20 
Počet družstiev  
Kategórie Začiatočníci, žiaci, dorast  
Využívané športoviská  Plaváreň , telocvične 

 

Stav športovej infraštruktúry klubu 
Názov   
 

Popis Stav  Investície, opravy, 
rekonštrukcie 

Vlastná strelnica 120 x 40m Vyhovujúci r. 2020 - cca 2.000 € 
Telocvičňa Spojená škola Prenájom Vyhovujúci  

Stav športovej infraštruktúry klubu 
Názov   
 

Popis Stav  Investície, opravy, 
rekonštrukcie 

Mestská plaváreň 25 x 12, 5 m Výborný  
Telocvičňa II. ZŠ  vyhovujúci  

Stav športovej infraštruktúry klubu 
Názov   
 

Popis Stav  Investície, opravy, 
rekonštrukcie 

Plaváreň 25 x 12,5 m vyhovujúci  
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Počet tréningov/ týždeň Počet súťaží, zápasov/rok  Dosiahnuté výsledky za rok 2019 a 
úroveň súťaže (max. tri)  

11 24 Medaile z M-SR, 3x člen ÚTM 
 
 

Názov športového klubu: Stolnotenisový klub BYT-Centrum Senica 
Adresa: Hurbanova 485, Senica 
Dátum vzniku klubu: 17.11.1950 pod názvom Sokol Senica 
Počet členov (z toho Seničania) 47 (41 Seničanov) 
Počet družstiev 3 
Kategórie 2 družstvá z kategórie mužov 
Využívané športoviská  Stolnotenisová herňa Esko CVČ 

 
Počet tréningov/ týždeň Počet súťaží, zápasov/rok  Dosiahnuté výsledky za rok 2019 a 

úroveň súťaže (max. tri)  
4 x 2 hodiny Turnaj 3x, majstrovské  zápasy 40x 4. liga muži  (1. miesto) 

5. liga muži (6. miesto) 
 

Organizácia vlastných súťaží/turnajov   Veľkonočný turnaj o pohár primátora, majstrovstvá okresu - 
registrovaní aj neregistrovaní hráči, Vianočný turnaj 

 
 
Názov športového klubu: Tenisový klub Senica 
Adresa: Sadová 642/16, Senica 
Webové sídlo:  www.tksenica.sk 
Dátum vzniku klubu: 1976 
Počet členov (z toho Seničania) 70 (65) 
Počet družstiev 11 
Kategórie Muži - 11, ženy - 9, dorastenci - 5, dorastenky - 7,   st. žiaci - 5, 

st. žiačky -6, ml. žiačky -9, deti do 10 rokov -8, deti do 8 rokov-20 
Využívané športoviská  Tenisové kurty 
 
 
 

 

Využitie športovísk vo vlastníctve klubu verejnosťou  
Názov športoviska  Počet  hodín/mesiac  Počet užívateľov  (približne) 
Tenisové dvorce 200 hod. Cca. 90 
Počet tréningov/ týždeň Počet súťaží, zápasov/rok  Dosiahnuté výsledky za rok 2019 a 

úroveň súťaže (max. tri)  
70 hod (týždeň v mesiacoch apríl -
september) 
44 hod (týždeň v mesiacoch október - 
marec) 

55 súťažných zápasov družstiev v r. 2018 
+ individuálne účasti na turnajoch 

2. miesto II. trieda A dorast, 
2. miesto II. trieda A dorastenky, 
Individuálne úspechy na turnajoch 
Krahulec, Mihálová, Kozáková 

Organizácia vlastných súťaží/turnajov   Turnaj družstiev detí do 8 rokov - máj 
Turnaj Senica Open - celoslovenský pre dospelých 
amatérskych hráčov (cca. 50 účastníkov) - júl 
Turnaj nepočujúcich - august 
Zápasy družstiev v mesiacoch apríl - jún 

 

Stav športovej infraštruktúry klubu 
  
Názov   
 

Popis Stav  Investície, opravy, 
rekonštrukcie 

Stolnotenisová herňa Esko CVČ Stolnotenisová herňa vyhovujúci Bez plánov 

Stav športovej infraštruktúry klubu  
Názov   
 

Popis Stav  Investície, opravy, rekonštrukcie 

Nafukovacia tenisová hala - 
prenajímame na zimu od RSMS 

38 x 18 m Nevyhovujúci Vymeniť antukový povrch za pevný, 
tzv. hard a zlepšiť osvetlenie 
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Názov športového klubu: TJ Záhoran Senica 
Adresa: Hurbanova 542, Senica 
Webové sídlo: www.zahoran.sk  
Dátum vzniku klubu: 1925 
Počet členov (z toho Seničania) 20 
Počet družstiev 1 
Kategórie Staršie žiačky 
Využívané športoviská  Športová hala RSMS 

 

 
Počet tréningov/ týždeň Počet súťaží, zápasov/rok  Dosiahnuté výsledky za rok 2019 

a úroveň súťaže (max. tri)  
3 1 / 18 zápasov 2. miesto krajská liga 

 
Organizácia vlastných súťaží/turnajov   August 2020 turnaj 

 
 

Názov športového klubu: Volejbalová mládež Senica 
Adresa: Sládkovičova 191/18, Senica 
Webové sídlo: www.svm.estranky.sk , www.facebook.com/VMSo.z  
Dátum vzniku klubu: 29.5.2015 
Počet členov (z toho Seničania) - v ISSV je evidovaných 120 členov (110 hráčok + 10 realizačný 

tím, z toho 101 - pobyt Senica) + neevidovaný členovia v ISSV 
resp. súpiskách / prípravka - cca 20 = 140 členov 
- sezóna 2019/2020 na súpiskách - 64 členov 

Počet družstiev a) súťažný  r. 2019/2020 - 5 (ženy, juniorky, st. žiačky, ml. žiačky 
6-kový, ml. žiačky 4-kový MIDI 
b) minulosť a plánované v rokoch 2020 - 2025 - 9 (ženy, juniorky, 
kadetky, st. žiačky, ml. žiačky 6-kový, ml. žiačky 4-kový MIDI 
„A“+“B“, ml. žiačky 3-kový MINI „A“+“B“ 

Kategórie - súťažný ročník 2019/2020: 
Deti (st. žiačky, ml. žiačky) - 25 (hráčky + realizačný tím) 
Dorast (kadetky, juniorky) - 17 (hráčky + realizačný tím) 
Dospelý (ženy) - 22 (hráčky + realizačný tím) 

Využívané športoviská  - Športová hala RSMS 
- Telocvičňa 1. ZŠ Senica 
- Telocvičňa 2. ZŠ Senica  
- Turnaje resp. príležitostne: hala Gymnázium Senica 
- Mestská plaváreň, sauna - regenerácia 
- Kúpalisko - letná príprava 

Počet tréningov/ týždeň Počet súťaží, zápasov/rok  Dosiahnuté výsledky za rok 2019 a 
úroveň súťaže (max. tri)  

Súťažný ročník 2019/2020: 
Športová hala RSMS: 
Ženy 2x týždenne (3,5 hod.) 

Súťažný ročník 2019/2020: 
Ženy: cca 20 zápasov v súťažnom ročníku 
Juniorky: cca 20 zápasov v súťažnom 

1. liga žien Západ 
1. liga junioriek / účasť na MS SR 
MS SR oblasť Západ (st. ž. + ml. ž. + 

Stav športovej infraštruktúry klubu  
Názov   
 

Popis Stav  Investície, opravy, rekonštrukcie 

Športová hala RSMS - v prenájme 40 x 20 m  Chýbajúce šatne pre rozhodcov, 
chýbajúce Wifi pripojenie 

Stav športovej infraštruktúry klubu  
Názov   
 

Popis Stav  Investície, opravy, rekonštrukcie 

Športová hala RSMS 31 x 19 m Vyhovujúci a) dokončenie rekonštrukcie šatní 
b) oprava strechy 
c)  možno nová palubovka 
d) osvetlenie 

1. ZŠ  vyhovujúci  
2. ZŠ  vyhovujúci  
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Juniorky 4x týždenne ( 7,5 hod.) 
Žiačky 1x týždenne (1,5 hod.) 
Prípravka 2x týždenne (3 hod.) 
1. ZŠ Senica: 
Žiačky (staršie, mladšie) 5x týždenne (10 
hod.) 

ročníku 
staršie žiačky: 
cca 20 zápasov v súťažnom ročníku 
mladšie žiačky: 
cca 7 zápasov v súťažnom ročníku 

MIDI) 

Organizácia vlastných súťaží/turnajov   Memoriál Pavla Rýzka - september / staršie žiačky 
Memoriál Miroslava Blažeka - september / juniorky 

 
 

Názov športového klubu: Záhorácký Frišký Tým 
Adresa: L. Novomeského 1216/76, Senica 
Dátum vzniku klubu: 24.11.2017 
Počet členov (z toho Seničania) 21 (14 Seničanov) 
Počet družstiev 1 
Kategórie dospelí - 21 
Využívané športoviská  cyklotrasa, atletická dráha 2. ZŠ, v zime ulice mesta 
Počet tréningov/ týždeň Počet súťaží, zápasov/rok  Dosiahnuté výsledky za rok 2019 a úroveň súťaže (max. tri)  

3 až 5 cca 45 Množstvo pódiových umiestnení na pretekoch amatérskej úrovne, 
nezúčastňujeme sa súťaží organizovaných Slovenským atletickým 
zväzom. 

Organizácia vlastných súťaží/turnajov   24 hodinová bežecká štafeta na cyklotrase, začiatok mája, 
organizované pre verejnosť všetkých vekových kategórií 

 
 

Názov športového klubu: TJ Družstevník Senica, časť Kunov (TJ Družstevník Kunov) 
Adresa: Kunov 150, Senica 
Dátum vzniku klubu: 1962 
Počet členov (z toho Seničania) 97 / 79 
Počet družstiev 5 
Kategórie Dospelý, Dorast U19, žiaci U15 A, Žiaci U15, Prípravka U11  
Využívané športoviská  Trávnaté ihrisko Kunov, UT Senica, športová hala RSMS 

Počet tréningov/ týždeň Počet súťaží, zápasov/rok  Dosiahnuté výsledky za rok 2019 a 
úroveň súťaže (max. tri)  

Muži  2 x 
Dorast U19 - 3 x 
U15 A - 3x 
U13 (U15B) - 3x 
U11 - 3x 

28 zápasov + 2 x pohár 
26 zápasov 
20 zápasov 
20 zápasov 
18 zápasov 

II. trieda - 4. miesto 
MO U19 - 5. miesto 
MO U15 - 3. miesto 
MO U13 - 3. miesto 
MO U11 - 21. miesto 

Organizácia vlastných súťaží/turnajov   
(názov a termín, cieľová skupina) 

Pravidelné súťaže riadené ObFZ Senica 

 
Ďalšie aktívne športové kluby pôsobiace v našom meste: 
Slovenský stolno-hokejový zväz 
Pittbull fight club 
Senická liga vo futsale 
PD Senica - dostihový šport 
KUS PLASTU - frisbee 
Športovo-strelecký klub Kunov 
Spartan training group Senica 
Záhorácky aeroklub 
Slovenská únia Joga v dennom živote 
Tanečná skupina Scream 
Tanečná skupina Sonny 

Stav športovej infraštruktúry klubu 
Názov Popis Stav Investície, opravy, rekonštrukcie 
Trávnaté ihrisko 105 x 65 m vyhovujúci Oplotenie, šatne, technické zázemie 
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Najväčšie problémy klubov v oblasti športu a možnosti spolupráce samosprávy a klubu 
v oblasti podpory a rozvoja. 
 
Športové kluby vnímajú problémy v oblasti športu vo viacerých aspektoch. Niektoré športy 
pociťujú problémy v oblasti infraštruktúry. U tenistov je to nedostatok krytých kurtov 
v zimnom období, kedy môžu využívať jeden dvorec v nafukovacej hale a jeden na IV. ZŠ. 
Pri ich členskej základni je to však veľmi málo. Karate má nedostatok kvalitných cvičebných 
priestorov pre najtalentovanejších športovcov. Hasiči by uvítali, keby bol v meste športový 
areál pre hasičský šport, najmä atletický ovál s dĺžkou 400 m. Zlepšiť by sa mohol celkový 
stav niektorých športovísk. Bežci by prijali, keby bola osvetlená celá cyklotrasa alebo aspoň 
atletická dráha na niektorej ZŠ. V zimnom období za zníženej viditeľnosti majú bežci 
obmedzené možnosti. Futbalisti by chceli väčšiu dotáciu na pokrytie prevádzkových 
nákladov, keďže FK Senica je najväčší klub v meste. Plavci by uvítali, keby mohli mať na 
plavárni miestnosť na úschovu športových pomôcok, ktoré využívajú pri svojej činnosti. 
Problémom v športe v rámci celého Slovenska je nedostatok financií a slabá podpora hlavne 
od štátu. Kluby by privítali aj väčšiu podporu zo strany Mesta Senica. 
 
Väčšina športových klubov pociťuje problém v slabšej členskej základni. Je vidieť nízky 
záujem detí všeobecne o šport, rovnako tak aj nezáujem mládeže a obyvateľov do zapájania 
a podpory športovej činnosti. Čiže stagnuje záujem detí o šport. Zvýšil sa aj počet nových 
športov v meste, keďže už nie je koncentrácia detí len pri tradičných športoch, ktoré v meste 
pôsobili (napr. hokej, futbal, hádzaná, volejbal...), ale je zaznamenaný odchod detí za novými 
športami (napr. ženský futbal, frisbee). Problém sú aj novodobé „hltače“ času, ako počítače 
a smartfóny. Niektoré športy pociťujú akútny nedostatok trénerov. 
Športové kluby by privítali v spolupráci s Mestom Senica viac finančných prostriedkov na 
organizáciu súťaží, materiálno-technické zabezpečenie, na druhej strane si pochvaľujú, že 
vďaka Mestu Senica môžu bezplatne využívať niektoré športoviská, ako zimný štadión, 
športovú halu, plaváreň a iné. 
 
 
Analýza stavu športu a športovísk z pohľadu verejnosti - prieskum 
 
Súčasťou filozofie šport pre všetkých je prieskum verejnej mienky o stave športu, 
športových podujatí a športovísk v meste. V záujme mesta je poznať názor občanov  na 
túto oblasť. Mesto môže lepšie a adresnejšie reflektovať na potreby svojich obyvateľov 
a definovať kritické miesta. Dotazník sledoval záujem obyvateľov o šport a názory na 
podmienky fungovania športu, vybavenosti športovej infraštruktúry, či možností 
športového vyžitia v našom meste. Cieľom ankety bolo zistiť, akú váhu majú šport a pohyb 
vôbec v živote občanov mesta Senica a čím by malo mesto podľa verejnosti prispieť 
k zlepšeniu situácie v tejto oblasti. Prieskumu sa zúčastnilo 338 respondentov (z toho 
54,4% mužov a 45,6% žien) a zastúpenie v ňom mali všetky vekové kategórie 
obyvateľstva. V prieskumu vyplynula prevažná spokojnosť obyvateľov s možnosťami 
športovania v meste. Potvrdzuje sa aj názor, že Senica je mestom športu, väčšina 
obyvateľov sa športu venuje či už aktívne, alebo rekreačne. Čo podporuje myšlienku, že 
šport a aktívny pohyb je v našom meste jednou z dôležitých foriem zmysluplného trávenia 
voľného času. V prípade tých, ktorí sa športu nevenujú prevládajú dôvody ako málo času, 
chýbajúce športoviská a pohodlnosť. V obľúbenosti športu prevláda dlhodobo cyklistika 
a mesto sa snaží v tejto oblasti pripravovať najviac projektov na budovanie nových 
cyklotrás. Tie sú využívané aj na iné druhy športu, najčastejšie na beh (atletiku) a turistiku, 
ktoré spolu s plávaním, futsalom, cvičením vo fitnescentrách a posilňovaním prevládali 
v ankete, ktorému športu sa respondent najviac venuje. O všestrannom záujme Seničanov 
o šport vypovedá aj druhová rôznorodosť športov, ktorým sa venujú, len v dotazníku bolo 
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menovaných 50 druhov športu. Okrem uvedených v grafe napríklad: dostihový šport, šach, 
skateboarding, crossfit, bedminton, korčuľovanie, krasokorčuľovanie, parašutizmus, 
hokejbal, pilates, stolný hokej, freestyle scootering, lyžovanie, workout. Obľúbenosti športu 
zodpovedá aj využiteľnosť športovej infraštruktúry. Najviac je využívaná cyklotrasa, 
plaváreň, fitnescentrá, školské telocvične. Investície mesta by mali podľa prieskumu 
v najbližších rokoch smerovať prioritne do modernizácie kúpaliska, rozširovania cyklotrás, 
rekonštrukcie zimného štadiónu a športovej haly. Z hľadiska chýbajúcej športovej 
infraštruktúry obyvateľom chýba zázemie skôr pre alternatívne športy ako mainstreamové. V 
dotazníku sa objavuje parkour, skate park, freestyle scootering park, lacrosse, BMX park, 
pumptrack, squash, bedminton bowling, curling, exteriérová lezecká stena, jump aréna, 
gymnastická telocvičňa, baseball, americký futbal, ale aj basketball, beach volejbalové 
ihrisko, motokáry, cykloturistické trasy, multifunkčná hala, hasičský areál, ultimate frisbee, 
rekreačné trávnaté plochy. Z podujatí organizovaných Mestom Senica patrí k trom 
najobľúbenejším Záhorácky maratón, Silvestrovský beh a Dračie lode. 
 
• Vekové zloženie respondentov: 

 

• Spokojnosť s možnosťami športovania v meste: 
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• Ako sa venujete športu? 

 

 

 

 

 

 

 

• Akému športu sa najviac venujete? 
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• Ktoré športové zariadenia najviac využívate? 

 

 

• Ktoré športovisko by malo mesto Senica prioritne zrekonštruovať/ budovať 
v horizonte 5 rokov? 

 

 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

atletické dráhy
cyklotrasa

futbalové ihriská
hokejbalové ihrisko

krytá plaváreň
letné kúpalisko

multifunkčné ihriská v meste a v areáloch škôl
športová hala

telocvične škôl
tenisové kurty

posilňovne - fitnes
vonkajšie fitnes (v parku)

workoutové cvičiská
zimný štadión - ľadová plocha
zimný štadión - in-line plocha

Príroda
tanečné sály S + Z

Názov grafu

0 20 40 60 80 100 120 140 160

cyklotrasa

detské ihriská

futbalové ihriská

krytá plaváreň

letné kúpalisko

multifunkčné ihriská

športová hala

telocvične

tenisové kurty

turistické trasy

workoutové cvičiská

zimný štadión

Názov grafu



35 
 

• Vyberte tri TOP športové podujatia mesta Senica 
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SWOT analýza 

SWOT analýza 
Šport, oddych, rekreácia, aktívne strávený voľný čas 

 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
- dobre vytvorené podmienky pre rôzne druhy športu či rekreačného 
alebo profesionálneho 
- športová infraštruktúra v meste - kúpalisko, 
plaváreň, zimný a futbalový štadión, športová hala, cyklotrasa 
- tradicionalita športov a športových podujatí 
- dobrá dostupnosť športovísk 
- rozmanitosť športovej ponuky, rôznorodosť 
zamerania športových klubov 
- dosahovanie kvalitných výsledkov športových  
klubov na domácej aj medzinárodnej úrovni 
- vynikajúca práca s deťmi a mládežou 
- existencia krúžkov na školách a v záujmových útvaroch v centre 
voľného času 
- realizácia celomestských športových podujatí 
- divácky záujem  
- vznik nový netradičných športových odvetví 
- oceňovanie úspešných športovcov mesta 
- pravidelná finančná podpora prostredníctvom PRO 
Senica 
- aktivita škôl v oblasti športu a ich výsledky 
- pribúdajúce vonkajšie športoviská, spolupráca škôl 
verejnosťou, poskytovanie areálov  na športovanie  
-  udržiavaný mestský park 
-  v blízkosti mesta situovaná RO Kunovská 
priehrada s vysokým prírodným potenciálom 
-  prírodné podmienky v okolí mesta vhodné na 
turistiku náučný chodník na Kunovskej priehrade,  
CHKO Záhorie, Biele Karpaty, Myjavská a  
Chvojnická pahorkatina,  
- príroda a okolité prostredie v RO Kunovská  
priehrada, piesková pláž 
- Kunovská priehrada prepojená s mestom  
cyklotrasou  
- podpora športových klubov a zoskupení v meste  formou 
poskytovania bezplatného využívania mestských športovísk 
- podpora športových projektov v základných školách: plavecký a 
korčuliarsky výcvik, spolupráca s klubmi 
- spolupráca klubov s CVČ a následné výhody 
- bezpečná dostupnosť na ihrisko v Kunove - cyklotrasa 

- nedostatok pozemkov v majetku mesta na budovanie športovísk 
- nedostačujúca športová infraštruktúr v niektorých mestských častiach 
- chýbajúce priestorové a technické zázemie pre niektoré druhy športov 
- zastarané, príp. absentujúce materiálno-technické vybavenie športovísk 
- chýbajú cyklistické chodníky v meste, cyklotrasy do okolitých obcí  
- preplnenosť cyklotrasy 
- chýba podpora rozvoja alternatívnych športov pre   
tínedžerov - skatepark, outdoorová lezecká stena,  
terénna BMX dráha 
- chýbajú ihriská špecializovane zamerané na seniorov,  
hendikepovaných 
- zlý technický stav športovej haly 
- vyťaženosť plavárne a  športovej haly športovými  
klubmi  
- chýbajúca športová hala multifunkčného  zamerania 
- zastaraný areál kúpaliska  
- zlý technický stav zimný štadión - rolba, ľadová  
plocha, strecha, vzduchotechnika - rekuperácia, sauna,  
sociálna kultúra na zimnom štadióne (WC, bufet,  
vestibul) 
- mestská sauna - nedostačujúca kapacita, zastarané priestory 
- zastarané vybavenie školských telocviční 
- stagnácia rozvoja RO Kunovskej priehrady -   
absentujú vodné atrakcie, stará lodenica, viacúčelové  
ihrisko, v nevyhovujúcom stave minigolf 
- chýbajúce detské plnohodnotné  ihriská v niektorých mestských 
častiach (t.z .5 a viac prvkov) 
- priamo v meste chýbajúce  rekreačno-oddychové  
zóny s viacerými funkciami, s menším športovým  
zázemím, s piknikovou zónou a i.  
- prostriedky z rozpočtu mesta určené  len na 
nevyhnutnú údržbu areálov určených na rekreačný  
oddych obyvateľov 
- zlý servis zo strany firiem, ktoré spravujú športové zariadenia 
- nedostatok finančných prostriedkov pre športové kluby 
- podpora len vybraných športov a klubov nie na  
rozvoj 
- nedostatok financií zo strany samosprávy v priamej podpore 
- vysoká cena vstupného, prenájmu  
- nezáujem a chýbajúca podpora sponzoringu  
- slabá možnosť motivácie kvalifikovaných trénerov 
- parkovanie pri športoviskách 
- slabé zázemie v areáli ihriska Kunov - šatne 
- parkovacie priestory pri ihrisku v Kunove 
- slabé technické vybavenie ihriska v Kunove - kosačka, závlaha 
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PRÍLEŽITOSTI  OHROZENIA 
- rozšírenie systému cyklotrás, budovanie obslužných cyklotrás 
v meste, rekreačných osvetlených  cyklotrás trás, prepojenie mesta 
s okolitými obcami, organizovanie cyklopodujatí 
- potenciál RO Kunovská priehrada  - organizovanie  
rôznych podujatí, zakúpenie  a modernizácia  
športovo-oddychových atrakcií a zariadení  
-  veľký potenciál regiónu, blízkosť pohorí Malé a  
Biele Karpaty, CHKO Biele Karpaty, CHKO  
Záhorie, miestne biokoridory 
- podpora a rozvoj alternatívnych športov,  rozšírenie  
ponuky športov v súvislosti s vybudovaním nových  
športovísk 
- „otvorené školy“ prístupné telocvične, športové areály  poskytujúce 
zázemie pre blízke obytné zóny 
- zvyšujúci sa záujem obyvateľov o pohyb a zdravý  
životný štýl 
-  záujem rodín s malými deťmi o spoločné trávenie  
voľného času, športovanie, účasť na športových  
podujatiach  
- vynikajúce výsledky slovenských i miestnych  
športovcov na medzinárodných športových  
podujatiach 
- zlepšenie ekonomickej situácie obyvateľov 
- štrukturálne fondy EÚ, dotácie a granty 
- vyššie spolufinancovanie športu súkromným sektorom  
- dobrá dostupnosť mesta - autom, vlakom, autobusom, lietadlom 
- športová ponuka pre všetky detské kategórie 
 

- zrýchľujúce sa  životné tempo obyvateľstva, viac  
stresu a menej pohybových aktivít v bežnom živote 
- návštevy obchodných centier ako forma trávenia voľného času mladých 
ľudí, rodín s deťmi 
- pokles záujmu detí a mládeže o športovú činnosť, uprednostňovanie IK 
technológií pred pohybovými aktivitami  
- pretrvávanie nedostatočného financovania športových klubov 
- znižovanie členskej základne klubov odlevom odchovancov 
- rast nezamestnanosti a zvyšovanie okruhu osôb s nízkym príjmom  
- finančne nákladná účasť na zahraničných súťažiach 
- úprava legislatívy pre oblasť športu 
- zanedbaná výchova  k športu a pohybu už v rodine , deti so slabým 
pohybovými zručnosťami znáročňujú tréningový proces 
- starnutie populácie, zhoršujúci sa zdravotný stav (všetky generácie) 
- slabá spolupráca subjektov 
- zmena klímy, ohrozenie sezónnych rekreačných  
aktivít 
- opotrebovanie športovej infraštruktúry 
- vandalizmlus 
- užívanie školských športových areálov verejnosťou 
- nedostatok finančných prostriedkov 
- vyťaženosť ihriska v Kunove - veľký počet TJ 
- vandalizmus v areáli ihriska v Kunove 
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STRATEGICKÁ ČASŤ 
 
Pri spracovaní strategickej časti vychádzame z cieľov a opatrení PHRSR mesta Senica na 
roky 2016 - 2022. Koncepcia rozvoja športu v meste musí prispievať k napĺňaniu aktuálneho 
rozvojového programu mesta, zároveň bude východiskovým dokumentom pre spracovanie 
programu rozvoja mesta na nasledujúce obdobie v oblasti opatrení rozvoja športu a športovej 
infraštruktúry. 
 
Oblasť rozvoja športu je súčasťou 2. Prioritnej oblasti PHRSR mesta s názvom SOCIÁLNA 
oblasť a napĺňa globálny cieľ programu MODERNÉ OBČIANSKE MESTO. V rámci 
špecifického cieľu 2.2 Voľno-časové aktivity tvorí samostatné opatrenie/tematický cieľ 2.2.1 
Rozvoj športu a športovej infraštruktúry. 
Koncepcia rozvoja športu a športovej infraštruktúry nadväzuje na ciele, opatrenia a stanovuje 
si aj nové špecifické ciele. 
 
Špecifikácia cieľov opatrenia: 
● podporiť aktívny oddych a šport investíciami do novej a existujúcej športovej infraštruktúry 
● rozšíriť ponuku nových atraktívnych športov budovaním areálov so zameraním na 
outdoorové a streetové športy 
● vytvoriť a revitalizovať funkčné mestské zóny pre rekreačný šport, oddych a regeneráciu 
● podporovať rozvoj telesnej kultúry ponukou športových podujatí pre všetky vekové 
kategórie obyvateľov 
● podporovať šport zdravotne znevýhodnených 
● podporovať značku mesta kvalitnou organizáciou a propagáciou tradičných športových 
podujatí okresného, národného a medzinárodného významu 
● podporovať výchovu k športu detí a žiakov v predškolských a školských zariadeniach  
● zvýšiť záujem verejnosti o športové podujatia klubov ich propagáciou 
● zvýšiť podporu a spoluprácu so športovými klubmi a združeniami 
 

Programová časť 
 
Obsahuje zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce 
a zoznam hlavných ukazovateľov prioritných oblastí. 
 
Nastavenie aktivít odzrkadľuje stanovené špecifické ciele. Nastavenie aktivít (projektových 
zámerov) vzhľadom na finančné možnosti mesta Senica čiastočne zohľadňuje požiadavky 
škôl, športových organizácií, klubov a verejnosti na základe výsledkov realizovaného 
dotazníkového prieskumu. 
 
Aktivity sú súlade s PHRSR mesta Senica na roky 2016 - 2022 a budú zapracované  programu 
rozvoja mesta aj nasledujúcom období. Ich realizácia je plánovaná  na obdobie 10 rokov. 
 
Koncepcia stanovuje hlavné ukazovatele, ktoré chce mesto ku koncu monitorovaného obdobia 
do roku 2029 dosiahnuť. 
 

Rozvoj športu a športovej 
infraštruktúry 

Investičné aktivity v oblasti 
športovej infraštruktúry 

MsÚ, RSMS 
MPS 

€ 0 - 

Kvalita a ponuka športovej 
infraštruktúry 

MsÚ - dotazník 
% spokojných 
respondentov 32,8 52 

 
Čiastkové ukazovatele jednotlivých projektových aktivít sú navrhnuté v Prehľade opatrení, 
projektov a aktivít. Aktivity budú postupne podľa finančných možností mesta Senica zaradené 
do aktuálnych Akčných plánov PHRSR a ako ich súčasť budú priebežne monitorované.
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Prehľade opatrení, projektov a aktivít Koncepcia rozvoju športu a športovej infraštruktúry v mesta Senica na roky 2020 - 2029 

Aktivita/projekt Termín/rok Zodpovedný/partner Financovanie  
Eur 
(rok/aktivita) 

Ukazovateľ výstupu  
Východisková 
hodnota  

Plánovaná 
hodnota 

Budovania komplexnej siete bezpečných 
cyklotrás  prepájajúcou obytné časti s 
obchodno-obslužnými,  priemyselnými 
a rekreačnými  časťami mesta  

2020 - 2029 

MsÚ 
Vlastné zdroje 
EÚ 
Iné 

4.500 000,00 km 0 12 km 

Rekonštrukcia zimného štadiónu   
2020 - 2029 

RSMS, MsÚ 
Vlastné zdroje 
Iné 

400 000,00 
Počet  

0 1 

Rekonštrukcia športovej haly 
2020 - 2029 

RSMS, MsÚ 
Vlastné zdroje 
EÚ 
Iné 

- 
Počet  

0 1 

Komplexná rekonštrukcia mestskej sauny 
2020 - 2029 

RSMS 
Vlastné zdroje 
Iné 

- 
Počet  

0 1 

Rekonštrukcia kúpaliska 
2020 - 2029 

RSMS, MsÚ 
Vlastné zdroje 
Iné 

- 
Počet  

0 1 

Vybudovanie skateparku  
2020 - 2029 

MsÚ, MSP 
Vlastné zdroje 
Iné 

- 
Počet  

0 1 

Vybudovanie pumptrack 
2020 - 2029 

MsÚ, OZ 
Vlastné zdroje 
Iné 

- 
Počet  

0 1 

Oddychovo – relaxačná zelená zóna (za IBV 
Mlyny) 

2020 - 2029 
MsÚ 

Vlastné zdroje 
Iné 

- 
Počet  

0 1 

Revitalizácia mestského parku   
2020 - 2029 

MsÚ 
Vlastné zdroje 
EÚ 
Iné 

- 
Počet  

0 1 

Revitalizácia športového areálu RO 
Kunovská priehrada – detské ihrisko minigolf, 
lodenica, lesné lanové ihrisko, viacúčelové 
ihrisko, ai.) 

2020 - 2029 

RSMS, MsÚ 
Vlastné zdroje 
EÚ 
Iné 

 

Počet  

0 1 

Budovanie športového areálu ZŠ V. 
Paulínyho - Tótha 32/7 -  
multifunkčné ihrisko 

2020 - 2029 MsÚ, ZŠ Vlastné zdroje 50 000,00 Počet  0 1 

Detské ihriská   2020 - 2029 MsÚ, MPS Vlastné zdroje 32 000,00 Počet  0 4 
Vonkajšie fitnes pre seniorov na Starom 
sídlisku 

2020 - 2029 MsÚ Vlastné zdroje 5 500,00 Počet  0 1 

Podporovať a zvyšovať úroveň tradičných 
športových podujatí pre všetky generácie 

2020 - 2029 MsÚ,  RSMS 
CVČ, OZ, kluby 

Vlastné zdroje 
Iné 

- Počet podujatí/rok 0 5 

Dotácie z Fondu PRO SENICA 2020 - 2029 MsÚ Vlastné zdroje  Počet projektov 0 - 
Oceňovanie športovec roka 2020 - 2029 MsÚ, OZ, kluby Vlastné zdroje  Počet podujatí/rok 0 1 
Propagácia športových podujatí športových 
klubov a organizácií 

2020 - 2029 MsÚ, OZ, kluby Vlastné zdroje  Počet podujatí/rok 0 - 
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Systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu, aktualizácia 
 
Operatívne hodnotenie a monitoring bude vykonaný 1x ročne v súvislosti s plnením akčného 
plánu PHRSR, ktorého súčasťou budú aktivity zaradené do opatrenia Rozvoj športu 
a športovej infraštruktúry. 
Koncepcia je otvorený dokument, je ho možné podľa potrieb aktualizovať. Podnety pre 
aktualizáciu môžu vyplývať z monitorovacích správ, z požiadaviek subjektov zapojených do 
realizácie, športových organizácií, klubov, komisie športu. Aktualizácia podlieha schváleniu 
mestským zastupiteľstvom. 
Záverečné hodnotenie bude realizované po ukončení obdobia platnosti koncepcie v roku 
2030. V závere programového obdobia koncepcie a výsledným ukazovateľom požadovaných 
zmien bude dotazníkový prieskum ako významný podklad k posudzovaniu dosiahnutých 
cieľov. 
 
 

ZÁVER 
 
Mesto Senica si uvedomuje význam rozvoja športu ako prostriedok rozvoja osobnosti 
a upevňovania zdravia najmä v súčasnosti, v dobe rozvoja informačných 
a telekomunikačných technológií. 
 
Mesto Senica má eminentný záujem pomáhať v čo najväčšej možnej miere najmä športovej 
mládeži, ktorá je nosnou prioritou ďalšej budúcnosti a smerovania mesta, ale nezabúdame ani 
na ostatné vekové kategórie. Je treba povedať, že nie je predpoklad, že by sa v blízkom 
horizonte podarilo kvalitne a uspokojivo vyriešiť všetky opatrenia v navrhovanej Koncepcii 
športu. Veríme však, že hlavné ciele, zámery a opatrenia budú ďalej rozpracované do 
konkrétnych presných a postupných úloh. Sme presvedčení o tom, že predložená Koncepcia 
športu bude po nejakom období opätovne zanalyzovaná a následne prehodnotená 
a novelizovaná, aby bola prispôsobená aktuálnym podmienkam športu v meste Senica. 
 
Zmyslom koncepcie je účelová dostupnosť športových a telovýchovných objektov pre 
školopovinnú mládež, ale aj pre širokú športovú verejnosť tak, ako je to bežné vo vyspelých 
európskych štátoch, s cieľom dostať šport a samotné športovanie do povedomia a dennej 
praxe všetkých obyvateľov mesta Senica, predovšetkým však detí s ohľadom na ich zdravie, 
duševnú a telesnú pohodu v osobnom a spoločenskom živote. 
 
Žiadna, ani najlepšie spracovaná stratégia športu, nebude úspešná, ak si jej zámery a ciele 
neosvoja všetky články v meste - poslanci MsZ, vedenie mestského úradu spolu 
s jednotlivými oddeleniami, tiež všetky športové kluby a telovýchovné združenia v meste, 
športovci, tréneri, funkcionári a všetci fanúšikovia športu v meste Senica. Len tak sa vytvorí 
a implementuje dobrá politika mesta v rozvoji športu. 
 
Koncepcia je otvorený materiál, ktorý je možné a potrebné dopĺňať a aktualizovať podľa 
potrieb, aktuálneho stavu a finančných možností mesta. Sú vítané námety na rozvoj 
a skvalitnenie tohto koncepčného materiálu. Koncepcia bude zároveň zverejnená na webovej 
stránke www.senica.sk. 


