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ÚVOD
„Šport nie je žiadnou luxusnou zábavou, činnosťou pre zámožných jedincov ani formou, ako
svalmi kompenzovať duševnú prácu. Dáva každému mužovi, žene, či dieťaťu príležitosť na
zdokonalenie, nehľadiac na ich profesiu alebo miesto na svete. Je prirodzenou súčasťou všetkých
rovnako, v rovnakej miere a nemôže byť ničím nahradený.“
Pierre de Coubertin

Pohybové aktivity sú neoddeliteľnou súčasťou životného štýlu moderného človeka súčasnosti a teda
mali by byť súčasťou života aj všetkých občanov obce Poniky. Je jednoduché vymenovať hneď niekoľko
dôvodov, prečo by sme v našej obci mali športovať:
-

-

-

pravidelným športovaním sa zvyšuje sebavedomie, zlepšuje sa sebahodnotenie a spokojnosť s
vlastným telom. Trénovaný človek sa lepšie vyrovná so stresom, ľahšie zvláda záťažové situácie
šport má priaznivý vplyv na zdravie, pretože prehlbuje dýchanie, zlepšuje držanie tela, znižuje
chorobnosť na srdcovocievne choroby a taktiež úmrtnosť, znižuje cholesterol a ťažkosti spojené s
cukrovkou, znižuje riziko osteoporózy
šport zlepšuje mentálne funkcie, čulosť, intelektuálnu výkonnosť a pritom pomáha pri tvorbe
prirodzených antidepresív
športovanie v zdravom prostredí s dostatkom čerstvého vzduchu má pozitívny vplyv na pľúca, tým
zlepšuje okysličovanie organizmu, športovanie v slnečnom prostredí napomáha tvorbe vitamínu D
športovaním sa ľudia socializujú, vytvárajú si nové kontakty, kooperujú medzi sebou.
V športovom kolektíve sa vyskytne mnoho vtipných situácií, ktoré by na pracovisku, v škole alebo
doma za počítačom nevznikli. Ak športuje viacero ľudí spolu, utužuje sa tým kolektív
pravidelné športovanie podporuje silnú vôľu, otvára nové možnosti, podporuje kreatívne myslenie,
mení pohľad na ostatných a hlavne na seba samého

Telesná aktivita a športová činnosť má teda mimoriadny význam v celom komplexe a nedá sa ničím
nahradiť. Je tiež nástrojom boja proti drogám, rasizmu a intolerancii, umožňuje zmysluplné trávenie
voľného času nielen deťom, ale i dospelým. Naším zámerom je preto vytvárať podmienky na športovanie
občanov našej obce, venovať mimoriadnu pozornosť športu, rozvoju všetkých jeho pozitívnych stránok
prostredníctvom voľnočasových aktivít predovšetkým v škole a na športoviskách, v jeho rekreačnej, ale aj
výkonnostnej podobe. Komisia kultúry a športu Obecného zastupiteľstva obce Poniky (ďalej len
„Komisia“) má v pláne zabezpečiť dostupnosť a funkčnosť športovísk, sprístupniť a dobudovať športové
zariadenia a plochy v Ponikách, v Ponickej Lehôtke a v Ponickej Hute. Táto koncepcia chce poukázať na
aktuálny stav úrovne športu v obci, s načrtnutím zámerov rozvoja na obdobie 2015 – 2020, ale aj pre
najbližšiu budúcnosť.

1 LEGISLATÍVNY RÁMEC

Oblasť športu upravuje niekoľko právnych predpisov v Slovenskej republike (ďalej len „SR“), ale
aj niekoľko európskych dokumentov. V oblasti legislatívy SR sa vymedzuje pôsobnosť a kompetencie
obce v oblasti športu a telesnej kultúry. Oblasť športovania detí a mládeže kompetenčne spadá pod
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „MŠ SR“), na základe analýzy ktorého o súčasnom
stave vyučovania povinnej telesnej výchovy, je potrebné sústrediť pozornosť na tieto hlavné úlohy:
vyučovací predmet telesná výchova považovať za integrálnu súčasť vzdelávania, výchovy a
zabezpečovania harmonického a zdravého vývinu detí a mládeže, vrátane zdravotne oslabených
vytvárať personálne a materiálne podmienky vyučovania telesnej výchovy tak, aby bolo možné
plniť stanovené štandardy a učebné plány a osnovy v rozsahu troch hodín povinnej telesnej
výchovy týždenne a v rozsahu jednej až dvoch hodín záujmovej, nepovinnej telesnej výchovy.
Postupne vytvárať podmienky aj pre organizovanie kurzových foriem vyučovania, najmä
lyžovania, plávania a pobytu v prírode. Pripraviť efektívny systém školských športových súťaží
realizovať systém ďalšieho vzdelávania učiteľov a vytvárať podmienky na zlepšenie ich
postavenia, morálneho i finančného ohodnotenia, s cieľom stabilizovať kvalifikovanosť a
odbornosť vyučovania telesnej výchovy na školách a skvalitniť záujmovú telovýchovnú činnosť
Európsky rámec podpory a úpravy športu pre členské štáty Európskej únie (ďalej len „EÚ“)
upravuje najmä Lisabonská zmluva, ktorá síce nedáva Európskej únii žiadne zvláštne právomoci v oblasti
športu, ale jej všeobecné prijatie môže významne zvýrazniť úlohu športu v Európe a utvoriť nové nástroje
na jeho podporu i celkové ovplyvňovanie. Šport rozvíja podobné hodnoty, aké potrebuje európska
spoločnosť a je veľmi cenným komponentom pre formovanie demokratickej spoločnosti. Biela kniha
o športe podporuje toto tvrdenie a je významným dokumentom, ktorý EÚ v júli 2007 prijala. Je to prvý
a do dnešného dňa jediný komplexný dokument o postavení športu v EÚ.
Šport a športové aktivity majú celospoločenský význam: v oblasti vzdelávania, zdravia občanov,
prevencie proti nežiaducim spoločenským a civilizačným javom. Šport je nositeľom časti kultúrneho
dedičstva a národnej identity. Šport má také významné postavenie v spoločnosti, že vo väčšine krajín EÚ
má šport oporu v ústave a je v nej zakotvený. Slovensko sa medzi tieto krajiny zatiaľ nezaradilo.

1.1. Programové vyhlásenie vlády

Prioritou národného programu rozvoja športu je zjednotiť športové hnutie na Slovensku pri riešení
aktuálnych problémov a hľadať ich spoločné východiská. Je dôležité, aby športu bolo priznané také
spoločenské postavenie, aké si zaslúži. Telovýchovné a športové organizácie predstavujú jedno z
najmasovejších hnutí na svete, šport má pozitívny vplyv na zdravie človeka, jeho plnohodnotný život,
vplýva na rozvoj osobnosti jednotlivca, má výchovné aspekty, ovplyvňuje morálno-vôľové vlastnosti,
odstraňuje národnostné, sociálne a náboženské rozdiely, prispieva k zlepšovaniu medzinárodných
vzťahov a zmierňovaniu napätia, je zdrojom zábavy a kultúrnych zážitkov, zamestnáva veľký počet ľudí
a stále vytvára nové pracovné príležitosti. Pre štát má pozitívny, priamy aj nepriamy, ekonomický efekt.
Šport je fenomén, ktorý nemožno podceniť a jeho význam celosvetovo stále rastie.
Programové vyhlásenie vlády SR z augusta 2010 uvádza: „Vláda SR zavedie zmenu financovania
športu tak, aby sa väčší dôraz kládol na mládež, talenty a reprezentáciu, aby vznikli jednoznačné pravidlá
budovania infraštruktúry a aby finančné prostriedky podporovali konkrétne aktivity, nie existenciu
strešných organizácií. Výrazne zvýši podiel podpory športu rozdeľovanej podľa jednoznačných pravidiel
a zavedie systém merania efektívnosti a účinku dotácií. Investície národného významu bude financovať
na súťažnom základe.
Vláda SR bude klásť dôraz na to, aby športové aktivity a súťaže financované z verejných zdrojov
boli určené nielen pre talentovaných, ale vďaka primeranej štruktúre pre všetkých. Podporí šírenie osvety
o športe a zasadí sa o zviditeľnenie úspešných mládežníckych trénerov.
V oblasti práce s mládežou vláda SR podporí projekty zvyšujúce spoločenskú angažovanosť a
aktivitu mladých ľudí. Štátna podpora práce s mládežou bude vyvážene kombinovať podporu športových,
kultúrnych a iných voľnočasových aktivít.“

1.2. Základné úlohy samosprávy v oblasti športu
Obec v zmysle ust. §4 písm. h) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov utvára podmienky na zabezpečovanie rozvoja telesnej kultúry a športu pre obyvateľov obce.
Podľa ust. §7 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre v znení neskorších predpisov obec:
a) rozpracúva koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry samosprávneho kraja na podmienky
obce
b) podporuje organizovanie športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry v obci
c) podporuje výstavbu a prevádzkovanie športových zariadení v školách, ktorých je zriaďovateľom
a v spolupráci s občianskymi združeniami aj športovej infraštruktúry v obci
d) rozvíja starostlivosť o telesnú kultúru v školách, ktorých je zriaďovateľom, podporuje školské
športové súťaže a využívanie športových zariadení na telesnú kultúru obyvateľstva mimo času
vyučovania

Podľa ust. §10 písm. a) zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších
predpisov obec je povinná utvárať predpoklady na zdravé životné podmienky a zdravý spôsob života
Podľa ust. §2 písm. h) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešli na obce tieto
kompetencie v oblasti telesnej kultúry:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

rozpracovanie rozvoja telesnej kultúry
súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov
podporovanie organizovania športových podujatí miestneho významu
utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých
podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov
podporovanie iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody
kontrola hospodárenia a účelovosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú
kultúru
h) spolupráca s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré
pôsobia v oblasti telesnej kultúry

Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
upravuje úlohy v oblasti štátnej podpory vrcholového a výkonnostného športu, starostlivosti o športové
talenty a športovania detí mimo školského vyučovania, organizácie prípravy športovcov na reprezentáciu
Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), opatrení v boji proti dopingu v športe a postavení Antidopingovej
agentúry SR, rozhodovania sporov v športe a zriadenie a správy informačného systému verejnej správy o
športe. Tento zákon ukladá obci kompetencie v oblasti spolupráce v oblastiach daných týmto zákonom.

Pôsobnosť obce je priamo definovaná v §18 bode 4 tohto zákona a to vo forme každoročnej
povinnosti zverejňovania prijímateľov dotácie a jej výšku, vyčlenenej a poskytnutej z rozpočtu obce, ako
aj zabezpečenie prístupu verejnosti k týmto údajom. Kompetencie obce v oblasti športu sú upravené aj v
zákone č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných, športových podujatí a turistických
podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje podmienky a povinnosti v oblasti
organizovania týchto podujatí.

2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU ŠPORTU

2.1 SWOT analýza – šport v Ponikách
V súčasnej dobe sa mení hodnotový systém občanov vrátane záujmu o telesnú výchovu a šport. Je
podmienený ekonomickým postavením, majetkovými pomermi, sociálnou prestížou, vzdelaním a ďalšími
faktormi, ktoré bezprostredne ovplyvňujú hodnotovú orientáciu občanov. Toto všetko bezprostredne
ovplyvňuje záujem obyvateľstva o vykonávanie športových a telovýchovných činností. Vzhľadom na to, že zo
strany Komisie vznikla potreba komplexne zmapovať úroveň športu v obci Poniky, potreby a záujmy obyvateľov,
Komisia v zložení: Michal Šávolt, Ján Čižmár, Ing. Ján Matula, Marián Sedliak, Marek Matuška,
a prizvaní, Mgr. Mária Janovčíková a Ing. Alena Ježeková, vypracovala nasledovnú SWOT analýzu:

Silné stránky
• úspechy a dobré športové výsledky
detí z obce
• školský šport - florbal, atletika,
futbal, sezónne - cyklistika
• podpora od rodičov športujúcej
mládeže
• existujúce športoviská
• organizovaní futbalisti
• organizovanie športových hier pri
príležitosti MDD
• potenciálne priestory pre
posilňovňu
• organizácia futbalového turnaja
• organizácia florbalového turnaja
• Štefanský minifutbalový turnaj
• kvalifikovaný poradca pre šport
• záujem dievčat o futbal
• zapojenie školy do projektov
rozvoja športu

Slabé stránky
• nedostatočné využívanie ihrísk a športovísk v majetku obce pre aktívne športovorelaxačné vyžitie občanov
• zlá komunikácia medzi záujemcami
o športovanie a správcami športovísk
• nedostatočný marketing a chýbajúce
manažérske skúsenosti pri využívaní
športovísk (slabá ponuka, propagácia)
• futbal – chýbajúce kategórie dorast,
starší žiaci
• klesajúca technická úroveň športovísk:
chýbajúce značenie hracích plôch na
asfaltových ihriskách , nefunkčná
antuka na tenisovom kurte v Ponickej
Hute
• absencia niektorých zariadení chýbajúca telocvičňa, posilňovňa
• absencia lyžiarskej stopy
• preprava športovcov
• nedocenenie a slabá motivácia trénerov
pri realizácii aktivít mimo vyučovacieho
procesu

Príležitosti

Ohrozenia

• vhodné prírodné podmienky pre
rozvoj turistiky a cykloturistiky,
• možnosť financovania záujmového
vzdelávania formou vzdelávacích
poukazov a podielových daní
• vzájomná spolupráca školy so
športovými zväzmi, športovým
klubom a občianskymi združeniami
• aktivizácia obyvateľov k športovej
činnosti realizáciou zaujímavých
športových podujatí
• zvýšené využívanie podporných
finančných zdrojov z rôznych
grantových programov a projektov
• zníženie výskytu sociálnopatologických javov u mládeže
vplyvom športu a rekreačných
pohybových aktivít

• možný nedostatok finančných
prostriedkov
• nedostatok ľudských zdrojov
• dostupné ihriská nebudú využité
obyvateľmi
• možná devastácia športovísk
• nezáujem o podujatia – resp. slabá
účasť na podujatiach
• termínová kolízia s podujatiami v iných
obciach
• nedodržiavanie prevádzkových poriadkov
športovísk zo strany občanov

2.2 Demografický vývoj

Veková štruktúra obyvateľstva v obci Poniky k 31.03.2015

Vek

Muži

Ženy

Spolu

0 – 15

134

118

252

16 – 25

102

104

206

26 – 40

186

172

358

41 -

325

398

723

2.3 Šport na školách
Rozvoj športu v rámci obce Poniky je čiastočne rozpracovaný aj v súčasne platnej Koncepcii rozvoja
školy. Neoddeliteľnou súčasťou pri plnení stanovených cieľov koncepcie je:
a) všestranný rozvoj športových a pohybových aktivít žiakov v rámci vyučovania telesnej výchovy
v rámci Školského vzdelávacieho programu
b) vytváranie vhodných podmienok na realizáciu výchovy k zdravému životného štýlu
c) podporovanie pohybových aktivít v mimo vyučovacom čase, ktoré vedú k jeho zmysluplnému
využívaniu
V obci Poniky sa nachádza Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho, ktorej súčasťou je
základná škola, materská škola a školský klub.
Materská škola
Telesná výchova sa uplatňuje ako prirodzená a neoddeliteľná súčasť viacerých organizačných foriem
(dopoludňajšie telovýchovné cvičenie, pedagogicko-didaktické aktivity, pobyt vonku, telovýchovné
chvíľky) a v rámci medzizložkových vzťahov sa prelína takmer všetkými oblasťami rozvoja detskej
osobnosti.
Základná škola
a) všestranný rozvoj športových a pohybových aktivít žiakov v rámci vyučovania telesnej
výchovy v rámci Školského vzdelávacieho programu, zabezpečujú kvalifikovaní učitelia TEV
v súlade s učebným plánom - 2 hodiny týždenne v každom ročníku. Súčasťou osnov telesnej
výchovy je aj organizácia kurzov:
plavecký kurz – organizuje sa v 1.- 4. ročníku za účasti 62% žiakov - 1 x ročne
lyžiarsky kurz – zúčastňuje sa ho 27 % žiakov školy – 1 x ročne
Finančné zabezpečenie – kurzy financujú rodičia žiakov a na prepravu žiakom prispieva
občianske združenie „Ponickje deti“.
b) vytváranie vhodných podmienok na realizáciu výchovy k zdravému životného štýlu
zabezpečuje Základná škola každé dva roky organizáciou Školy v prírode. Zúčastňujú sa jej žiaci
3. a 4. ročníka.
c) podporovanie
pohybových aktivít v mimo vyučovacom čase, ktoré vedú k jeho
zmysluplnému využívaniu, škola realizuje prostredníctvom záujmovej činnosti, financovanej
formou vzdelávacích poukazov, prostredníctvom projektu PRINED, a zabezpečuje vedením
kvalifikovanými učiteľmi a trénermi.

Názov krúžku
1
2

Florbal
Cyklistický

Počet žiakov
18
15

3

Turistický

11

4

Pohybové hry – v rámci ŠKD

20

d) práca s talentovanou mládežou
Žiaci školy sa pravidelne zúčastňujú rôznych športových súťaží, kde dosahujú veľmi dobré
výsledky hlavne v atletike:
Vianočné atletické preteky 2013 – celoslovenské preteky pozvaných atletických klubov v BB
Skok z miesta chlapci
Skok z miesta dievčatá
Beh na 60 m dievčatá
Beh na 60 m chlapci

–
–
–
–

1. miesto , 3. miesto
1. miesto
2. miesto
2. miesto

Orion Florbal cup - mladšie žiačky – 3. miesto
Atletické preteky klubov v OŠG v Banskej Bystrici
Celkové hodnotenie po započítaní bodov zo všetkých disciplín (skok do diaľky, hod raketou, beh
cez prekážky, beh na 50m z blokov, beh cez koordinačný rebrík)
Dievčatá 2002 – 2004:

Chlapci 2002 – 2004:

1. miesto – Norika Škutová
2. miesto – Ema Strelníková
3. miesto - Terézia Klementisová

1. miesto – Marek Klementis
2. miesto – Richard Škuta
3. miesto – Patrik Šávolt

Dievčatá 2005:

Chlapci 2005:

3. miesto – Viktória Piarová

3. miesto – Tobias Kliment

Olympijský deň v Slovenskej Ľupči (zúčastnených 8 ZŠ – žiaci 1. až 4. ročníka)
Celkové hodnotenie škôl – 3. miesto – ZŠ Š. Ž. Poniky
Štafetový beh škôl - 1. miesto - ZŠ Š. Ž. Poniky
Celkové hodnotenie po započítaní bodov zo všetkých disciplín (skok do diaľky, hod kriketovou
loptičkou, beh na 50m)
2. ročník - 3. miesto - Tobias Kliment
3. ročník - 1. miesto - Patrik Šávolt
4. ročník - 3. miesto - Richard Škuta

3. miesto – Viera Oláhová
1. miesto – Viktória Piarová

2.4 Futbalový klub ŠK OPL Poniky
Počet členov klubu: 52
Počet registrovaných členov - mládežnícke družstvo: 17
- seniorske družstvo:
Počet hosťujúcich členov

19

- starší žiaci a dorast: hráč iného klubu hosťujúci v ŠK OPL: 6
- seniorske družstvo: domáci hráč hosťujúci v inom klube: 1
hráč iného klubu hosťujúci v ŠK OPL: 2

Počet členských funkcionárov: 9
Hospodár: 1
Tréneri: Maroš Klementis

- mládežnícke družstvo

Miroslav Potkan (hrajúci tréner)

- seniorske družstvo

Družstvá – dosiahnuté výsledky v sezóne :
Prípravka: sezóna 2013/2014 5. miesto

sezóna 2014/2015 prebieha.

Mladší žiaci: sezóna 2014/2015 zrušená z dôvodu odhlásenia sa klubov zo súťaže.
Seniori: 1. trieda ObfzBB (6. úroveň z 8 klasifikovaných v rámci Systému futbalových súťaží na Slovensku)
sezóna 2013/2014 7. miesto , sezóna 2014/2015 priebežne 7. miesto.
Organizácia klubu - tréningy a zápasy:
Seniori trénujú 2 x týždenne + 1 zápas. Za sezónu odohrajú 26 zápasov (13 von a 13 doma)
V zimnej príprave odohrajú 5 prípravných zápasov a v letnej 4 turnaje.
Prípravka a mladší žiaci trénujú 2 x týždenne + 1 turnaj.
Súťaž prípraviek sa hrá turnajovým systémom. Hrá sa cca 10 turnajov. Ďalej v zimnej príprave 3 turnaje a
v letnej príprave 2 turnaje.
Súťaž mladších žiakov bola v sezóne 2014/2015 zrušená, zo šiestych mužstiev sa pred sezónou odhlásili
tri.
Výhody členstva v ŠK OPL Poniky :
Dobre situovaný areál v peknom prostredí s možnosťou celodenného využitia.
Malá finančná náročnosť pre hráčov oproti iným športom.
Podpora obce pri financovaní klubu.

2.5 Šport pre všetkých
Podľa ust. §2 písm. h) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, prešli na obce určité
kompetencie v oblasti telesnej kultúry, medzi ktoré patrí utváranie podmienok na rozvoj športu pre
všetkých.
Podľa spôsobu organizácie môžeme športovo-rekreačné aktivity rozdeliť do troch skupín:
1. Organizované formy – takéto cvičenia sa uskutočňujú pod stálym dozorom inštruktora, trénera,
učiteľa alebo cvičiteľa. Cvičenie sa uskutočňuje v nemeniacom sa kolektíve, opakovane a pod
odborným vedením. Organizačné formy predstavujú základný článok v masovej a rekreačnej
športovej činnosti, majú vytvárať optimálne predpoklady pre aktívnu pohybovú činnosť a majú
zabezpečovať vysokú účinnosť športového procesu. Veľký význam sa pripisuje interakcii
jednotlivec – kolektív.
Medzi takto organizované formy športu v Ponikách patrí:
Zumba – cvičenie žien 2 hodiny týždenne pod vedením odbornej cvičiteľky
2. Čiastočne organizované formy – predstavujú najmä nárazové akcie alebo turnaje a súťaže, ktoré
sú síce riadené odborným metodikom, ale nemusí účastníkov pravidelne pripravovať. Medzi
takéto činnosti môžeme zaradiť rôzne druhy zájazdov, pobytov v prírode alebo športovo rekreačné činnosti v rámci zamestnania.
Turnaj v minifutbale: 2 krát ročne – zimný a letný
Cezpoľný beh: 1 krát ročne – žiaci ZŠ
Predvianočný stolnotenisový turnaj: 1 krát ročne – žiaci ZŠ
Futbalový turnaj o pohár starostu obce Poniky: 1 krát ročne – pozvané futbalové kluby
3. Neorganizované formy – sú športovo-rekreačné aktivity skupín alebo jednotlivcov v rámci ich
fyzických a psychických možností. Priebeh takýchto aktivít nie je riadený odborným
pracovníkom, uskutočňuje sa spontánne, bez systematickej prípravy. Sem patria rôzne formy
rekreačného športovania v malých kolektívoch alebo individuálne.
V Ponikách môžeme vidieť neorganizované skupiny, ktoré sa venujú hlavne týmto rekreačným
športom:
o Cykloturistika
o Turistika
o Rekreačný beh
o Beh na lyžiach

2.6 Športoviská na území obce

Názov športoviska, zariadenia

Futbalové ihrisko ŠK OPL

Správa/užívatelia

Futbalový klub OPL

Stav objektu
Nedostatočné odvodnenie , osvetlenie
energeticky náročnými a poruchovými
svietidlami

Šatne, sociálne príslušenstvo

Chýbajúce sociálne zariadenie pre verejnosť,
chodníky, horší stav spŕch a šatní

Škvárové ihrisko

Nekompletné oplotenie areálu

Bufet

Chýbajúce sociálne zariadenia, potreba
rekonštrukcie

Asfaltové ihrisko pri OÚ

Obec/verejnosť

Chýbajúce značenie hracích plôch , chýbajúce
vybavenie – stĺpy, brány, siete, koše

Asfaltové ihrisko v Ponickej Lehôtke

Obec/verejnosť

Chýbajúce značenie hracích plôch, chýbajúce
vybavenie – stĺpy, brány, siete, koše

Asfaltové ihrisko v Ponickej Hute

Obec/verejnosť

Chýbajúce značenie hracích plôch, chýbajúce
vybavenie – stĺpy, brány, siete, koše

Tenisový kurt v Ponickej Hute

Obec/verejnosť

Nefunkčná antuka, značenie hracích plôch,
oplotenie

Základná škola
ZŠ/žiaci, verejnosť
- multifunkčné ihrisko

Nedobudované okolie ihriska, chýbajúce
šatne a sociálne zariadenia

- asfaltové ihrisko

- doskočisko
- bežecká dráha

Nefunkčný piesok
Nefunkčný stav

3 FINANCOVANIE ŠPORTU
Dominantným princípom financovania všetkých oblastí športu, aj v súčasnej dobe najviac
uplatňovaného programového rozpočtovania, financovania podpory konkrétnych programov, je
jednoznačne viaczdrojové financovanie.
V SR šport z verejných, súkromných a iných zdrojov finančne zabezpečujú najmä Ministerstvo
školstva SR, ostatné rezorty - MO SR, MV SR, MZ SR, MH SR, samosprávne kraje, Krajské školské
úrady, mestá a obce, podnikatelia v oblasti športu, všetky stupne a druhy škôl, občianske združenia v
oblasti športu, TJ a kluby, športové zväzy, iné organizácie a neorganizovaní účastníci rôznych aktivít.
Veľmi dôležitým a významným krokom pre uskutočnenie zmien v oblasti športu bolo prijatie
zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom tohto zákona bolo definovať úlohy štátu, základné priority jeho podpory, úlohy ďalších
právnických osôb, predovšetkým národných športových zväzov, samosprávy, zaoberá sa financovaním
športu, určuje informačné povinnosti subjektov pôsobiacich v športe. Na zákon bude nadväzovať viacero
predpisov, konkrétnych projektov a reálnych rozhodnutí.

1. Projekty v oblasti zabezpečenia športovania detí a mládeže počas i mimo školského vyučovania
2. Projekty rekreačného športu
-

športu pre všetkých, výkonnostného, vrcholového športu a reprezentácie
podpora organizácie, zabezpečenia akcií a podujatí pre neorganizovanú verejnosť vo sfére
rekreačného športu
podpora podujatí regionálneho výkonnostného športu ako formy organizovanej činnosti OZ, TJ,
ŠK a iných subjektov v pravidelných súťažiach regiónu
podpora projektov organizačného zabezpečenia podujatí celoštátneho a medzinárodného významu
vo sfére vrcholového a výkonnostného športu, uskutočnených v pôsobnosti obce
podpora účasti vybratých kolektívov, ako zástupcov obce na športových podujatiach organizovaných v
rámci projektov medzinárodnej spolupráce, predovšetkým s partnerskými obcami

3. Projekty materiálno – technického zabezpečenia a investícií
-

podpora materiálno – technického zabezpečenia športovým náradím a náčiním
podpora financovania výstavby, rekonštrukcie, údržby a prevádzky školských športových
zariadení a plôch
podpora výstavby, rekonštrukcie, údržby a vybavenia športových objektov a zariadení
využívaných k tréningovej a súťažnej činnosti na úrovni výkonnostného a vrcholového športu
podpora projektov vytvárania materiálno – technických podmienok na tvorbu a prevádzku
nenáročných športových a telovýchovných objektov

Pri rozhodovaní o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce bude dôležité
zohľadňovať predovšetkým nasledovné kritériá:
a) podmienky na rozvoj športového odvetvia v konkrétnej škole, obci, resp. lokalite, vrátane
posúdenia ľudských zdrojov, tradície, dlhodobo dosahovaných výsledkov a udržateľnosti
b) náročnosť športového odvetvia na materiálno-technické zabezpečenie
c) počet zapojených účastníkov na akcii, podujatí
d) úspešnosť športového odvetvia, resp. športových reprezentantov na olympijských hrách,
majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy a ďalších obdobných významných
medzinárodných športových podujatiach
e) domáca a medzinárodná popularita športového odvetvia a priorita programu rozvoja
regiónu v oblasti športových odvetví
f) technický stav, amortizácia a zastaranosť stavieb a športových zariadení
g) bezpečnosť športovcov a ďalších účastníkov športových podujatí
h) výška spolufinancovania z iných zdrojov

Prostriedky poskytnuté na rozvoj športu v obci Poniky v posledných rokoch:

Rok

ŠK OPL Poniky

Ostatné

Spolu

2011

10 000,- €

35,21-€

10 035,21-€

2012

10 000,- €

39,19-€

10 039,19-€

2013

10 000,- €

155,46-€

10 155,46-€

2014

10 000,- €

-

10 000,00-€

4 STRATEGICKÉ CIELE KONCEPCIE ROZVOJA ŠPORTU

Vízia v plánovaní je vyjadrenie predstavy Komisie kultúry a športu Obecného zastupiteľstva v obci
Poniky o budúcnosti športu v obci Poniky. Stanovuje zmysel a smer ďalšieho postupu.

Vízia
Obyvatelia Poník všetkých vekových kategórií sa aktívne venujú športu na všetkých dostupných
a vybavených športoviskách.

Hlavný cieľ
Vytvárať podporné prostredie a vhodné podmienky pre rozvoj organizovaného a rekreačného športu a
telesnej výchovy, ktoré povedú k regenerácii telesných a duševných síl občanov Poník, k upevneniu ich
zdravia a k zvyšovaniu ich telesnej zdatnosti.

Strategický cieľ
1. Zaviesť koncepčný prístup rozvoja športu v obci - podpora aktivistov (ľudské zdroje) pri realizácii
a organizácii športu, pohybových aktívít a športových podujatí
2. Udržiavať existujúce športoviská a vybudovať chýbajúce
3. Zvýšiť a podporovať záujem občanov všetkých vekových kategórií, hlavne detí a mládeže, o šport
a telesnú kultúru
4. Systematicky propagovať športové dianie dostupnými komunikačnými prostriedkami

5. SPÔSOB VYHODNOTENIA KONCEPCIE ROZVOJA ŠPORTU

Koncepcia rozvoja športu je materiálom otvoreným, ktorý je nie len možné, ale aj
nevyhnutné, pravidelne aktualizovať. V zmysle ust. §8 Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja, aktualizácia programu rozvoja obce sa vypracúva podľa potreby, preto sa bude
realizovať vždy, keď vznikne potreba zo strany obce Poniky.
Keďže jednotlivé zámery a ciele vyplývajú aj z nosných strategických dokumentov obce Poniky,
zmeny týchto dokumentov môžu mať za následok aj zmenu priorít v koncepcii športu. Plnenie cieľov je
závislé a priamo sa odvíja od rozpočtu obce Poniky a ďalších dostupných prostriedkov. Za naplánovanie
finančných prostriedkov pre ich realizáciu zodpovedá príslušná komisia pri Obecnom úrade Poniky.
Vyhodnocovanie plnenia cieľov daných Koncepciou rozvoja športu sa bude realizovať priebežne
počas kalendárneho roka v zmysle ich termínov plnenia uvedených v časti č. 4 a príslušných indikátorov.
Komisia kultúry a športu Obecného zastupiteľstva v obci Poniky bude jeden krát do roka predkladať
Obecnému zastupiteľstvu v obci Poniky ročný sumár vyhodnotenia jednotlivých cieľov, aktivít a opatrení,
ako aj aktuálny Akčný plán pre ďalšie obdobie.

ZHRNUTIE A ZÁVER
K spracovaniu tohto dokumentu sa pristupovalo dôsledne a širokospektrálne, o čom svedčí nielen
jej rozsah, ale aj obsah. Materiál obsahuje prehľad súčasnej situácie v jednotlivých športových odvetviach
a činnosti existujúcich športových organizácií, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území, resp.
v pôsobnosti obce Poniky. Obsahuje analýzu (SWOT, štatistiky) súčasného stavu v oblasti materiálno –
technického zabezpečenia športu v obci, úrovne a kvantity športových aktivít ako aj potenciálu pre jej
ďalšie zvyšovanie, v rámci ktorej sú definované základné problémové oblasti a východiská pre potreby
vytýčenia cieľov a konkrétnych úloh, opatrení na ich dosiahnutie.
Podstatnou časťou materiálu sú konkrétne koncepčné zámery – hlavné ciele, špecifické ciele,
úlohy a opatrenia, týkajúce sa rozvoja mládežníckeho športu, športu pre všetkých, rozvoja podmienok v
oblasti výkonnostného a rekreačného športu, materiálno-technického zabezpečenia športu a spôsobu
finančnej podpory činnosti športových organizácií v obci, ako aj Akčný plán, jednak pre najbližšie
obdobie (aktuálny kalendárny rok), ale aj pre určité ciele, stanovené pre celé obdobie platnosti tejto
Koncepcie.
Komisia kultúry a športu Obecného zastupiteľstva obce Poniky ako autor Koncepcie verí, že
navrhované zámery a opatrenia sa pozitívne odrazia vo fungovaní športového diania v obci, ako aj
na celkovom a neustálom zvyšovaní kvality života v obci Poniky.
Za Komisiu kultúry a športu Obecného zastupiteľstva obce Poniky:

Michal Šávolt
predseda Komisie v. r.

Príloha č. 1

FORMULÁR
žiadosti o poskytnutie dotácie na šport z rozpočtu obce Poniky
na rok ....................

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy týmto žiadam
obec Poniky o poskytnutie dotácie.
Presné označenie žiadateľa:
Názov (PO- obchodné meno/FO-podnikateľ, charakter subjektu):
.............................................................................................................................................................
Štatutárny zástupca (meno, priezvisko, titul): ....................................................................................
Adresa/sídlo:
.............................................................................................................................................................
IČO: ...................................................

DIČ: .......................................................

Bankové spojenie: ....................................................... číslo účtu: ......................................................
Telefónne číslo: ................................................. fax: ..................................................................... ....
e-mail: .................................................................................................................................................
Oblasť poskytnutia dotácie:
1 poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ochranu zdravia obyvateľstva,
2 poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
3 tvorbu, ochranu, rozvoj, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
4 realizáciu a ochranu ľudských práv a základných slobôd, ochranu práv detí a mládeže,
5 vzdelávanie, výchovu, rozvoj telesnej kultúry a vzdelania,
6 rozvoj vedy, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
7 tvorbu a ochranu životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt,
8 služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
9 zabezpečenie bývania, správy a obnovy bytového fondu,
c) podnikania a zamestnanosti.
Úloha, akcii, na ktorú je dotácia žiadaná - presná špecifikácia:
názov úlohy/ akcie:
.............................................................................................................................................................
miesto realizácie úlohy/ akcie:
.............................................................................................................................................................
termín konania (od do):
..............................................................................................................................................................
cieľové skupiny:
............................................................................................................................................................................

popis - charakteristika úlohy/ akcie: ....................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.......................................................

Rozsah požadovanej dotácie
v EUR ....................................................................................................................................................
slovom .............................................................................................................................................. .....
Informácie o dotáciách poskytnutých mestom v predchádzajúcich troch rokoch
...............................................................................................................................................................
...........................................................................................................

Rozpočet plánovanej akcie
celkový rozpočet (náklady): ........................................................................................
z toho:
dotácia mesta: ..............................................................................................................
vlastné príjmy: .............................................................................................................
iné zdroje príjmov: .......................................................................................................
Výnosy žiadateľa v príslušnom roku: ..........................................................................

V Ponikách, dňa .................................
.....................................................
meno, priezvisko, podpis a pečiatka
štatutárneho zástupcu, žiadateľa

Príloha č. 2

Spracovali: Mgr. Mária Janovčíková
Ján Čižmár

Použité zdroje: 1. Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010-2014
2. Empirické výsledky výskumu (SWOT analýza)
3. Národný program rozvoja športu v SR
4. Európska charta o športe

Strategický cieľ

Opatrenia

Indikátory

Zaviesť koncepčný prístup rozvoja
športu v obci - podpora aktivistov
(ľudské
zdroje)
pri
realizácii
a organizácii športu, pohybových
aktivít a športových podujatí.

1.1. Vytvoriť skupinu aktivistov riadených Komisiou
pre kultúru a šport Obecného zastupiteľstva
v obci Poniky – ďalej len „Komisia kultúry a
športu“
1.2. Spracovať koncepciu rozvoja športu a telesnej
kultúry, vrátane finančného plánu a akčného
plánu
1.3. Vypracovať systém organizačného a finančného
riadenia športu a telesnej kultúry a spolupráce so
športovými klubmi zo strany miestnej
samosprávy

Udržiavať existujúce športoviská
a vybudovať chýbajúce.

2.1. Revitalizovať existujúce športoviská
2.2. Spracovať konkrétne projekty na výstavbu
multifunkčnej haly
2.3. Spracovať projekt na vybudovanie posilňovne

3

Zvýšiť a podporovať záujem občanov
všetkých vekových kategórií, hlavne
detí a mládeže, o šport a telesnú kultúru

3.1. Zostaviť ponuku športových aktivít a podujatí
3.2. Aktivizovať, mapovať a vyhodnocovať záujem
o šport
3.3. Zaviesť systém podpory športovo – talentovanej
mládeže
3.4. Podporovať súťaživosť a oceňovať dosiahnuté
výsledky

vypracovaný kalendár športových aktivít
a podujatí
zavedený systém podpory talentovanej
mládeže – zavedením hodín TEV nad
rámec UP
počet uskutočnených športových
podujatí

4.1 Publikovať v informačných prostriedkoch obce
kalendár podujatí
4.2 Prostredníctvom dostupných médií informovať
o podujatiach presahujúcich pôsobnosť obce
4.3 Podávať občanom informácie o športových
aktivitách formou plagátov a letákov

vytvorený fungujúci informačný kanál

4

Systematicky propagovať
športové dianie dostupnými
komunikačnými prostriedkami

1

2

vypracovaná a schválená koncepcia
vypracovaný a zavedený systém riadenia
koncepcie

počet revitalizovaných športovísk
počet spracovaných projektov na obnovu
športových areálov
počet vybudovaných objektov
objem použitých prostriedkov

Akčný plán

Strategický cieľ 1

- Zaviesť koncepčný prístup rozvoja športu v obci - podpora aktivistov(ľudské zdroje) pri realizácii a organizácii športu, pohybových
aktívít a športových podujatí.

Opatrenie

Špecifický cieľ

Zodpovedný

Termín

1.1. Vytvoriť skupinu aktivistov
riadených komisiou pre šport

Koordinovať vytvorenie skupiny a jej pravidelnú Predseda Komisie kultúry a športu 02/2015
činnosť
Obecného zastupiteľstva v obci
Poniky (ďalej len „Predseda
komisie“)

1.2. Spracovať koncepciu rozvoja
športu a telesnej kultúry, vrátane
finančného plánu a akčného
plánu

Dodržiavať platnú legislatívu pri spracovaní Komisia kultúry a športu 03/2015
koncepcie
Obecného
zastupiteľstva
v obci Poniky
Vypracovať plán podujatí na príslušný kalendárny Predseda komisie
rok

1.3. Vypracovať systém organizačného Zaviesť systém organizačného a finančného Predseda komisie

11/roka predchádzajúceho
príslušný
12/2015

a finančného riadenia športu a riadenia športu a telesnej kultúry
telesnej kultúry a spolupráce so
športovými klubmi zo strany Vypracovať podrobný návrh rozdelenia Ing. Alena Ježeková ako 11/roka preda použitia finančných prostriedkov na rozvoj predseda Komisie financií chádzajúceho
miestnej samosprávy
športu, ako podklad pre návrh rozpočtu obce
a správy majetku
príslušný

Financie - zdroj

Strategický cieľ 2 - Udržiavať existujúce športoviská a vybudovať chýbajúce
Opatrenie
2.1. Revitalizovať existujúce
športoviská

Špecifický cieľ

Zodpovedný

Rekonštruovať objekt – ihrisko ŠK OPL Poniky - Obecný
oplotenie, chodníky, zlepšiť stav šatní, WC
Poniky

úrad

Dobudovať okolie multifunkčného ihriska – chodníky, riaditeľ školy
sedenie
Obnoviť značenie hracích plôch a chýbajúceho Komisia kultúry a
vybavenia všetkých ihrísk v správe obce – stĺpy, brány, športu Obecného
siete, koše
zastupiteľstva
obce Poniky
Obnoviť antuku a oplotenie – tenisový kurt v Ponickej Marián Sedliak
Hute

Termín

Financie - zdroj

12/2015

rozpočet obce

09/2015

4 500 €

rozpočet školy

2015 - 2020

2 000 €

rozpočet obce

06/2015

1 000 €

rozpočet obce

2.2. Spracovať konkrétne Sledovať výzvy na predkladanie projektov
projekty
na
výstavbu
telocvične
Príprava výstavby multifunkčnej haly

riaditeľ školy

trvalý

Obec Poniky

2016

2.3. Spracovať projekt na Vybudovanie posilňovne
vybudovanie posilňovne

Ján Čižmár

2016

rozpočet obce,
fondy, granty
rozpočet obce,
fondy, granty

Strategický cieľ 3 - Zvýšiť a podporovať záujem občanov všetkých vekových kategórií, hlavne detí a mládeže o šport a telesnú kultúru
Opatrenie
3.1. Zostaviť ponuku športových aktivít
a podujatí

Špecifický cieľ

Termín

Financie - zdroj

Navrhnúť a zorganizovať nové a atraktívne športové Komisia kultúry a športu 3/2015
podujatia
Obecného zastupiteľstva

obce Poniky
Podporovať neorganizované formy ŠPV – vybudovanie Komisia kultúry a športu 2015 - 2020 1000,- € / rok - obec
lyžiarskej stopy, zabezpečenie dopravy na turistické Obecného zastupiteľstva
podujatia
obce Poniky
Vyznačiť cyklistické cesty a chodníky v katastri obce

Vykonávať pravidelné prieskumy, ankety medzi
3.2. Aktivizovať, mapovať a vyhodnocovať občanmi obce
záujem o šport
Pravidelne vyhodnocovať jednotlivé podujatia a
činnosť komisie

3.3. Zaviesť systém podpory športovo talentovanej mládeže

Zodpovedný

Zaviesť nepovinný predmet – atletická príprava pre
pohybovo nadaných žiakov

Podporovať voľnočasové aktivity detí – florbal,
futbal, formou záujmovej činnosti

Organizovať súťaže, turnaje a iné podujatia
3.4. Podporovať súťaživosť a oceňovať podporujúce súťaživosť
dosiahnuté výsledky
Podporovať účasť na súťažiach vyhlasovaných
Ministerstvom školstva
Zabezpečovať dopravu na súťaže

Bike Village

2015

4500,- € - obec

Ponický spravodajca, 2015 - 2020
Komisia kultúry a športu
Komisia kultúry a športu 2015 - 2020 100,- € / rok - obec
Obecného zastupiteľstva
obce Poniky
2000,- € / rok
riaditeľ školy
09/2015
- ZŠ s MŠ ŠŽ a
kofinancovanie za
účasti obce a MVO
riaditeľ školy
2015 - 2020 1000,- € / rok
- ZŠ s MŠ ŠŽ a
kofinancovanie za
účasti obce a MVO
Komisia kultúry a športu 2015 - 2020 Rozpočty jednotlivých
Obecného zastupiteľstva
podujatí - obec
obce Poniky
ZŠ s MŠ Štefana 2015 - 2020
Žáryho v Ponikách
Obecný úrad Poniky,
ZŠ s MŠ Š. Žáryho

2015 - 2020

Strategický cieľ 4 - Systematicky propagovať športové dianie dostupnými komunikačnými prostriedkami
Opatrenie

Špecifický cieľ

Zodpovedný

Termín

4.1. Publikovať v informačných
prostriedkoch obce kalendár podujatí

Vytvoriť a umiestniť na internetovú stránku, a do Komisia kultúry a športu Obecného 4/2015
jedného čísla Ponického spravodajcu kalendár zastupiteľstva obce Poniky
trvalý
športových podujatí pre príslušný rok
Predseda Komisie

4.2. Prostredníctvom dostupných
médií informovať o podujatiach
presahujúcich pôsobnosť obce

Využívať všetky dostupné masovokomunikačné
prostriedky (regionálne rozhlasové stanice,
regionálne TV, sociálne siete) na propagáciu
športových podujatí organizovaných v obci

4.3. Podávať občanom informácie
o športových aktivitách formou plagátov
a letákov

Zabezpečiť návrh, tlač, výlep a roznášku príslušných Komisia kultúry a športu Obecného trvalý
materiálov
zastupiteľstva obce Poniky
Zodpovedný organizátor príslušného podujatia

Financie - zdroj

Komisia kultúry a športu Obecného trvalý

zastupiteľstva obce Poniky
Zodpovedný organizátor príslušného podujatia

V rámci rozpočtu príslušného podujatia –
rozpočet obce

