KONCEPCIA A PROGRAM
ROZVOJA ŠPORTU A TELESNEJ KULTÚRY
V MESTE ŽIAR NAD HRONOM
2020 – 2024

Úvod
Šport a telesná kultúra v meste Žiar nad Hronom má už dlhodobo svoje pevné
miesto, je neoddeliteľnou a veľmi dôležitou súčasťou spoločenského aj kultúrneho života
v meste. Rekreačnému, školskému, výkonnostnému ale aj vrcholovému športu sa v Žiari nad
Hronom venuje veľká pozornosť. Či už ide o financovanie, organizovanie a podporu
športových aktivít, alebo budovanie športových zariadení a rozvoj materiálno-technického
zabezpečenia športu, boli aj budú šport a telesná kultúra pre vedenie mesta aj mestské
zastupiteľstvo Žiaru nad Hronom jednou z priorít. Šport v meste Žiar nad Hronom funguje a
rozvíja sa na základe výrazného záujmu ľudí, najmä detí, o športovanie, súťaženie a
združovanie sa a predstavuje svojbytný sociálny a kultúrny fenomén.
Koncepcia športu a telesnej kultúry v meste Žiar nad Hronom je vypracovaná veľmi prehľadne
a stručne. V každej oblasti má svoju analytickú časť (súčasnosť), pomenúvajúcu súčasný
stav, to znamená v roku 2020, a má svoju koncepčnú časť (vízia), venovanú plánom
a zámerom na najbližšie obdobie, do roku 2024.
Koncepcia sa venuje financovaniu športu a telesnej kultúry v meste. Či už priamej finančnej
podpore formou priamych dotácií a príspevkov športovým klubom a športovým aktivitám v
meste, alebo nepriamej finančnej podpore športu formou investovania do športovísk, ich
výstavby, prevádzky, rekonštrukcie alebo údržby.
V ďalšej časti sa koncepcia zameriava na analýzu a víziu školského športu, to znamená
športu v materských, základných a stredných školách a školských zariadeniach. Zameraná je
aj na výkonnostný šport, to znamená organizovanú športovú činnosť detí a dospelých
v športových kluboch, ktoré realizujú svoju činnosť v rôznych športových súťažiach.
Neoddeliteľnou súčasťou výkonnostného športu v Žiari nad Hronom je aj šport vrcholový.
Dôležitou oblasťou telesnej kultúry v meste je aj šport rekreačný, vykonávaný masovo,
skupinovo alebo individuálne.
Žiar nad Hronom patrí čo sa týka výstavby a rekonštrukcií športovísk a relaxačnooddychových zón a detských ihrísk medzi najaktívnejšie mestá na Slovensku. Športová
infraštruktúra vnútorných a vonkajších športovísk pre potreby športu a telesnej kultúry je
taktiež súčasťou koncepcie.
Cieľom a úlohou koncepcie je stručne a prehľadne pomenovať súčasný stav športu a jeho
podmienok v Žiari nad Hronom a plány a zámery jeho rozvoja na obdobie do roku 2024. Plány

a zámery koncepcie sú premietnuté aj do Programu rozvoja mesta na roky 2021-2027, ktorý
mesto aktuálne pripravuje. Schválením Mestským zastupiteľstvom v Žiari nad Hronom sa
stane koncepcia záväzným rámcom pre smerovanie činnosti a pozornosti rozvoja športu
a telesnej kultúry v Žiari nad Hronom na roky 2020-2024.

Financovanie športu a telesnej kultúry
Mesto Žiar nad Hronom financuje športovú činnosť a telesnú kultúru v Žiari nad Hronom zo
svojho rozpočtu priamo a nepriamo.
Súčasnosť
Priamou podporou je poskytovanie adresného príspevku, dotácie z rozpočtu mesta na
športovú činnosť jednotlivých športových subjektov v meste a nepriamou je poskytovanie
dotácie na prevádzku športovísk.
 Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. (ďalej len MŠK) dotácia mesta
92.500 Eur (52.500 Eur priamo na športovú činnosť 16 klubov združených v MŠK
a 40.000 Eur nepriamo na prenájom mestskej športovej haly ZUS aréna). MŠK
získava ďalšie finančné prostriedky na základe zmlúv o reklame od veľkých
reklamných partnerov (SLOVALCO 45.000Eur, NEMAK 45.000Eur, VEOLIA
5.000Eur) a tieto sú následne rozhodnutím spoločníkov spoločnosti na základe
odporúčania konateľa spoločnosti, rozdeľovníkom rozdelené medzi kluby, ktoré nimi
potom disponujú a využívajú ich na svoju činnosť. Poradným orgánom konateľa
spoločnosti pri rozdeľovníku financií je Komisia športu a mládeže pri MsZ v Žiari nad
Hronom. Prihliada sa na úroveň súťaží, ich náročnosť a počet družstiev a hráčov
v súťažiach.
 Mestský športový klub Žiar nad Hronom, občianske združenie, dotácia mesta vo výške
3.000 Eur priamo na športovú činnosť,
 FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, a.s. dotácia 62.000 Eur priamo na
športovú činnosť pre financovanie športovej činnosti mládeže,
Mesto zo svojho rozpočtu nepriamo podporuje športové subjekty dotáciou na prevádzku
jednotlivých športových objektov:
 mestská športová hala ZUS aréna - príspevok na prevádzku 30.000 Eur,
 Mestský futbalový štadión – dotácia na prevádzku ročne cca 95.000 Eur (podľa
skutočných nákladov),
 Zimný štadión SLOVALCO aréna – dotácia na prevádzku za rok 2020 vo výške
225.000 Eur do splatenia leasingu technického zariadenia na úpravu ľadu (rolby),
predpoklad v ďalších rokoch 165.000 Eur,

 Mestská krytá plaváreň /t.č. v rekonštrukcii/ - dotácia na prevádzku 190.000 Eur podľa
skutočných nákladov po rekonštrukcii,
 Plážové kúpalisko –dotácia na prevádzku 40.000 Eur.
Nepriamou, ale veľmi výraznou finančnou podporou činnosti športových subjektov je
bezplatné využívanie telocviční a športovísk základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Žiar nad Hronom, rovnako aj všetkých exteriérových športovísk patriacich mestu.
Osobitnou kapitolou nepriamej, ale z hľadiska financií najvýznamnejšej finančnej pomoci
športovej a telesnej kultúry v meste sú investície do budovania a rekonštrukcií športovísk na
území mesta (rekonštrukcia športovej haly 750.000 Eur, rekonštrukcia zimného štadióna
kapitálový transfer vo výške 2,7 mil. Eur s celkovým nákladom 4,2 mil. Eur, futbalový štadión
kapitálový transfer 1,2 mil. Eur s celkovým nákladom 2,5 mil. Eur, výstavba atletického
štadióna na IV.ZŠ kapitálový transfer 350.000 Eur celkový náklad 380 000 Eur, výstavba
atletickej rovinky na II.ZŠ 60.000 Eur, rekonštrukcia telocvične II.ZŠ (2008), rekonštrukcia
dvoch telocviční I.ZŠ 80.000 Eur, prebiehajúca rekonštrukcia plavárne predpokladaný
kapitálový transfer 2,6 mil. Eur a celkový náklad 3,2 mil. Eur (vecný dar majitelia SLOVALCO).
Mesto Žiar nad Hronom taktiež prispieva priamo na šport a pohybové aktivity aj financovaním
tzv. Kalendára športových podujatí mesta pravidelne sumou 9.700 Eur.
Akcie podporované priamo z rozpočtu mesta sa delia na dve skupiny:
 Športové podujatia mesta Žiar nad Hronom (Zimná liga vo futsale, Športovec mesta
Žiar nad Hronom, Volejbalový turnaj veteránov, Beh oslobodenia mesta, Olympijský
festival detí a mládeže MŠ a ZŠ, Deň detí – športové podujatia pre žiakov ZŠ,
Slovenský pohár v cyklistike mládeže, Beh SNP do vrchu, Streetbal, Dni športu –
športové súťaže pre žiakov, Mikulášska cena v streľbe pre žiakov ZŠ) a
 Športové podujatia organizované TJ, ŠK a občianskymi združeniami (Cena
mesta-strelecká liga mládeže, Šachový turnaj ZO SZZP, Veľkonočné plavecké preteky,
Kaprársky maratón, Memoriál Jozefa Juhaňáka v karate mládeže, Športový deň členov
ZOSZZP, Spomienka na Janka Žipaja, Jesenný výstup na Suť – spomienka na Michala
Žurava, Tenisový turnaj o pohár prezidenta TK, Volejbalové turnaje VK MŠK, Atletická
liga, ZO SZZP – turnaj v stolnom tenise, ZO SZZP – Mikulášsky športový deň,
Vianočná turistika, Turnaj v stolnom tenise/. Rozdelenie financií navrhuje a schvaľuje
Komisia pre šport a mládež pri MsZ v Žiari nad Hronom).

Vízia
Mesto Žiar nad Hronom bude naďalej priamou aj nepriamou formou financovať a podporovať
šport, športové a pohybové aktivity a kompletnú športovú infraštruktúru potrebnú na jeho
efektívny a hospodárny chod a rozvoj tak, aby každý obyvateľ mesta ako aj okolitých obcí mal
možnosť aktívne tráviť voľný čas či už formou organizovaného športu alebo rekreačne a aby
žiaci a študenti škôl pôsobiacich na území mesta mali zabezpečený plnohodnotný
výchovnovzdelávací proces na hodinách telesnej výchovy.

Analýza stavu športu a telesnej kultúry a zámery ich rozvoja

ŠKOLSKÝ ŠPORT (šport v školách a školských zariadeniach)
 Materská škola Ul.Dr.Jánskeho č.8
Súčasnosť
V materskej škole (ďalej len MŠ) a jej 6 elokovaných pracoviskách sa venuje športovaniu detí
pod dozorom kvalifikovaných učiteliek veľká pozornosť, či už v rámci výchovnovzdelávacej
činnosti alebo v doplnkových aktivitách. V roku 2010 prešli všetky budovy materských škôl
rekonštrukciou. Pre športovanie detí sa okrem interiérov využívajú detské ihriská, oddychové
zóny a športoviská v okolí materskej školy a elokovaných tried, využíva sa aj Park Š.
Moysesa. Pre potreby plaveckých tréningov a saunovania bola pred rekonštrukciou pravidelne
využívaná aj mestská plaváreň. MŠ spolupracuje s CVČ ponukou športových krúžkov,
spolupracuje s FK POHRONIE. Najlepšie je pre športovanie detí v predškolskom veku
vybavené elokované pracovisko A. Kmeťa 17, kde v minitelocvični s rozmermi 70m2
prebiehajú futbalové tréningy, tanečný krúžok a krúžok karate.
Vízia
Dobudovanie školských areálov modernými, bezpečnými športovými prvkami zameranými na
rozvoj pohybových zručností a koordinácie pohybov detí – preliezky, lezecké steny. Upraviť
v interiéroch MŠ miestnosti vhodné na pohybové aktivity. Vybaviť MŠ športovým náradím
a náčiním. Aktívnejšie spolupracovať s viacerými športovými klubmi pri vyhľadávaní
a rozvíjaní športovo talentovaných detí (zabezpečiť pre MŠ kvalifikovaných trénerov z klubov).
Po otvorení mestskej plavárne obnoviť plavecké tréningy a saunovanie detí.
 Centrum voľného času Žiar nad Hronom
Súčasnosť
Centrum voľného času (ďalej len CVČ) sa podieľa na rozvoji športových a pohybových aktivít
v meste organizovaním postupových súťaží v rámci mesta, okresu, regiónu, kraja i Slovenska,
prostredníctvom SAŠŠ. V priebehu jedného školského roka zorganizuje priemerne 35
školských postupových súťaží. CVČ vytvára podmienky aj pre športovanie širokého spektra
detí a mládeže pre všetkých, aj rekreačných mladých športovcov, organizovaním pravidelnej
záujmovej športovej činnosti. Na svoju športovú činnosť využíva telocvične, ale aj vonkajšie
športoviská základných aj stredných škôl v meste, mestskú športovú halu ZUS aréna. Pred
začatím rekonštrukcie využívalo CVČ pre pravidelnú záujmovú činnosť aj mestskú plaváreň.
Pre pravidelnú záujmovú činnosť, rekreačné korčuľovanie pre deti MŠ a ZŠ, využíva Zimný
štadión SLOVALCO aréna.
Vízia
Stať sa plnohodnotným partnerom mesta, mestských športových klubov ako aj komisie pre
šport a mládež pri MsZ v Žiari nad Hronom. Nájsť prienik vzájomnej spolupráce CVČ
a športových klubov. Vytvoriť podmienky pre rovnocennejšie využívanie športovísk mesta na
postupové súťaže, príležitostné činnosti, ale hlavne na pravidelnú záujmovú činnosť. Podporiť
v rámci koncepcie športu v meste návrh na vybudovanie prístavby telocvične na Základnej
škole na Ul. M.R. Štefánika, s poskytnutím priestorov pre krúžkovú športovú činnosť centra
v poobedňajších hodinách. Po ukončení rekonštrukcie mestskej plavárne túto opäť naplno

využívať. Jednou z vízii je skvalitnenie komunikačného kanála všetkých účastníkov
a organizácii v oblasti mestského športu a to vytvorením celoročného kalendára športových
podujatí v meste, čím by sa zároveň vytvoril priestor pre systematickú prácu, ktorú si bohatý
šport v meste Žiar nad Hronom zaslúži.

 Základná škola, Ul. Dr. Jánskeho 2, Žiar nad Hronom
Súčasnosť
Športové aktivity prebiehajú v rámci výchovnovzdelávacieho procesu aj pri mimoškolskej
činnosti. Škola má kvalifikovaných učiteľov TSV. Škola sa pravidelne zúčastňuje školských
športových súťaží SAŠŠ /atletika, basketbal, bedminton, florbal, minifutbal a malý futbal,
vybíjaná/ a dosahuje výborné výsledky v rámci krajských majstrovstiev /stolný tenis/ aj
celoslovenských súťaží /futbal chlapci aj dievčatá/. Na škole sa realizuje 6 športových krúžkov.
Škola organizuje pravidelne lyžiarske kurzy a jej žiaci využívajú zimný štadión na korčuľovanie
v rámci hodín telesnej výchovy. Škola má k dispozícii 2 zrekonštruované telocvične,
minifutbalové ihrisko s umelou trávou (je potrebná rekonštrukcia oplotenia), asfaltové
basketbalové ihrisko (nevyhovujúci stav), škvárová atletická dráha - 250m(je neudržiavaná),
doskočisko (neudržiavané-zarastené, rozbežisko makadam). Športoviská školy využívajú
a škola intenzívne spolupracuje s klubmi FK POHRONIE, Stolnotenisový klub MŠK, Klub
športovej streľby MŠK, HK SPORTTREND, Atletický klub MŠK, CVČ – rôzne športy.
Vízia
Zintenzívniť spoluprácu so športovými klubmi a poskytnúť im viac priestoru pre ich aktivity
a zapájanie žiakov školy do ich tréningového procesu. Vybudovanie novej viacšportovej
telocvične (športová streľba, stolný tenis, karate, futbal, grappling, plavci, volejbal) v areáli
školy (priestor basketbalového a bývalého volejbalového ihriska), vybudovanie 250m
tartanovej atletickej dráhy s rovinkou 60m a sektorom pre skok do diaľky. Zrekonštruovanie
oplotenia minifutbalového ihriska s umelou trávou.

 Základná škola, Ul. M.R.Štefánika č.17, Žiar nad Hronom
Súčasnosť
Športové a pohybové aktivity prebiehajú v rámci školskej aj mimoškolskej činnosti. Škola sa
pravidelne zúčastňuje veľkého počtu školských športových súťaží SAŠŠ a dosahuje výborné
výsledky v rámci okresných, regionálnych, krajských majstrovstiev (atletika, volejbal, vybíjaná,
basketbal dievčat) aj celoslovenských súťaží /basketbal chlapci, stolný tenis dievčatá/. Na
škole sa realizuje viacero športových krúžkov a škola úzko spolupracuje s CVČ, ktoré využíva
jej vnútorné aj vonkajšie športoviská. Škola organizuje pravidelne lyžiarske kurzy a jej žiaci
využívajú zimný štadión na korčuľovanie v rámci hodín telesnej výchovy. Škola má k dispozícii
len jednu telocvičňu, ktorá je zrekonštruovaná, ale vzhľadom na počet žiakov školy a potreby
CVČ to nestačí, má novú malú posilňovňu, novú atletickú tartanovú rovinku 60m
s doskočiskom pre skok do diaľky, multifunkčné ihrisko /volejbal, softtenis, nohejbal,
bedminton/, streetbalové ihrisko s dvoma košmi, veľkú asfaltovú plochu s 1 košom využívanú
na viacšportové vyžitie, kurt s tenisovou stenou, novú lanovú dráhu. Športoviská školy
využívajú a škola intenzívne spolupracuje s klubmi Basketbalový klub MŠK, HK
SPORTTREND, Atletický klub a CVČ.

Vízia
Zintenzívniť spoluprácu s Basketbalovým klubom, poskytnúť viac priestoru pre žiakov 1.stupňa
a CVČ vybudovaním prístavby telocvične smerom k CVČ (gymnastika, pohybové hry pre
1.stupeň ZŠ a krúžky CVČ).

 Základná škola, Jilemnického ul. č. 2, Žiar nad Hronom
Súčasnosť
Škola sa v meste vyprofilovala ako športová škola. Na škole sú športové triedy od 5. až po
9.ročník, so zameraním na futbal, atletiku, cyklistiku, karate, lyžovanie, hokej. V kategórii do
300 žiakov sa škola stala v celoštátnej súťaži ŠKOLOU ROKA (2014). Športové aktivity
prebiehajú veľmi intenzívne v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj pri mimoškolskej
činnosti. Škola má kvalifikovaných učiteľov TŠV. Pravidelne sa zúčastňuje a aj organizuje
školské športové súťaže v rámci rôznych organizácií, napr. SAŠŠ (atletika a cezpoľný beh,
gymnastika, malý futbal, stolný tenis, vybíjaná, bedminton, florbal) a dosahuje výborné
výsledky v rámci krajských majstrovstiev (hádzaná, minifutbal) aj celoslovenských súťaží
(basketbal chlapci, futbal chlapci, futsal chlapci, biatlon). Na škole sa realizujú každý rok
minimálne 4 krúžky športového zamerania mimo športových klubov. Škola organizuje
pravidelne lyžiarske kurzy a jej žiaci využívajú zimný štadión na korčuľovanie v rámci hodín
telesnej výchovy. Počas fungovania mestskej plavárne žiaci športových tried v nej pravidelne
realizovali hodinu športovej prípravy ako formu regenerácie. Aj napriek nižšiemu počtu žiakov
sa kolektív školy aktívne podieľa na organizácii súťaží organizovaných CVČ a Mestom Žiar
nad Hronom (napr. Žiarsky mestský polmaratón, Olympiáda hviezdičiek,...). Taktiež učitelia
TSV ochotne spolupracujú s CVČ ako rozhodcovia športových súťaží. Škola má k dispozícii 2
telocvične (kde vzhľadom k jej pravidelnej využiteľnosti, počas vyučovania ale aj popoludní, je
nevyhnutná rekonštrukcia palubovky), špeciálnu športovú triedu s tatami pre karate, špeciálnu
športovú triedu pre cyklistiku – spinningovú miestnosť, špeciálnu športovú atletickú posilňovňu
a špeciálnu športovú posilňovňu. V exteriéri disponuje multifunkčným ihriskom s umelou
trávou (nie dobrý stav oplotenia a umelého trávnatého podkladu), novým volejbalovým
ihriskom s umelým povrchom, skateparkom, basketbalovým ihriskom, novým atletickým
areálom s 300m tartanovou dráhou a atletickým zázemím. Športoviská školy využívajú aj
mestské športové kluby, s ktorými škola veľmi intenzívne spolupracuje: Atletický klub MŠK,
Cyklistický klub MŠK, Karate klub MŠK, HK SPORTTREND, FK POHRONIE, ale spolupracuje
a poskytuje svoje priestory aj Folklórnemu súbor HRON a CVČ.
Vízia
Rozvinúť odbornejšiu spoluprácu s klubmi MŠK (vytvorenie útvarov talentovanej mládeže
v športových triedach druhého stupňa), zrekonštruovať oplotenie futbalového ihriska s umelou
trávou, zrekonštruovať palubovku v oboch telocvičniach, zrekonštruovať sociálne priestory
a šatne využívané klubmi, žiakmi školy ale aj športovcami, ktorí sú účastníkmi súťaží
realizovaných v priestoroch školy. Dovybaviť školský sklad loptami na rôzne druhy športu,
atletickým materiálom, zaviesť vzduchotechniku do novovzniknutej posilňovne. Vzhľadom na
charakter a postavenie školy v oblasti športu vytvoriť na škole OLYMPIJSKÝ KLUB
zastrešujúci celý región.

 ZŠ s MŠ Štefana Moysesa Žiar nad Hronom
Súčasnosť
Športové aktivity prebiehajú v rámci výchovnovzdelávacieho procesu aj pri mimoškolskej
činnosti. Škola sa pravidelne zúčastňuje školských športových súťaží SAŠŠ /cezpoľný beh,
bedminton, prehadzovaná, florbal, basketbal/. Na škole sa realizuje až 8 rôznych športových
krúžkov. Škola organizuje pravidelne lyžiarske kurzy a jej žiaci využívajú zimný štadión na
korčuľovanie v rámci hodín telesnej výchovy. Škola má k dispozícii 2 telocvične /veľkú a malú/,
vonkajšiu posilňovňu, detské ihrisko pre deti MŠ a 1.stupňa ZŠ a workout pre cvičenie žiakov
2.stpňa ZŠ v prírode. Škola spolupracuje so športovými klubmi, napríklad s FK POHRONIE a
Basketbalovým klubom MŠK.
Vízia
Zintenzívniť spoluprácu so športovými klubmi.

 Gymnázium Milana Rúfusa Žiar nad Hronom
Súčasnosť
Športové aktivity prebiehajú v rámci výchovnovzdelávacieho procesu aj pri mimoškolskej
činnosti. Škola sa pravidelne zúčastňuje školských športových súťaží SAŠŠ ( bedminton,
florbal, vybíjaná) a dosahuje výborné výsledky v rámci krajských majstrovstiev (atletika, stolný
tenis, futsal, futbal, volejbal chlapci) aj celoslovenských súťaží (basketbal chlapci, volejbal
dievčatá). Na škole sa realizuje Gymnaziálna volejbalová liga. Škola pravidelne organizuje
lyžiarske kurzy pre osemročné aj štvorročné gymnázium. Škola má k dispozícii jednu
telocvičňu, miestnosť pre stolný tenis a fitness. Nevýhodou školy je vonkajší areál,
nevyhovujúci žiadnym športovým hrám alebo aktivitám. Škola spolupracuje s Volejbalovým
klubom MŠK, ktorý využíva priestory telocvične a jej zázemia pre tréningy aj zápasy.
Vízia
Pokračovať v spolupráci mesta Žiar nad Hronom a Banskobystrického VÚC na uskutočnení
zámeny pozemkov mesta s cieľom získať v areáli školy pozemok vhodný na vybudovanie
200m atletickej tartanovej dráhy so zázemím (behy, skoky, hody, vrhy) a multifunkčného
športoviska s umelým povrchom uprostred dráhy (futbal, florbal, hádzaná, basketbal, volejbal,
nohejbal, tenis, bedminton) a prírodného fitness (posilňovacie exteriérové prvky). Športovisko
v centre mesta, vybudované zriaďovateľom VÚC BB, by bolo po dohode s mestom počas dňa
otvorené športovej aj širokej verejnosti celého mesta.
Dohodnúť spoluprácu s mestom v oblasti umožnenia bezplatného využívania Zimného
štadióna - SLOVALCO arény, na korčuľovanie počas hodín telesnej výchovy.

 Súkromná stredná odborná škola technická Žiar nad Hronom
Súčasnosť

Športové aktivity prebiehajú v rámci výchovnovzdelávacieho procesu na hodinách telesnej
výchovy. Škola sa zúčastňuje niektorých školských športových súťaží SAŠŠ. Škola má
k dispozícii vlastné fitnescentrum, pre potreby cvičenia na telesnej výchove si škola ale aj
prenajíma mestskú športovú halu ZUS aréna. V exteriéri škola využíva dve basketbalové
ihriská, ktoré sú už sú v pomerne zlom technickom stave.
Vízia
V spolupráci s mestom, ktoré je jedným z účastníkov združenia InTech (zriaďovateľ školy)
zabezpečiť v dostupnej vzdialenosti od školy (areál 1.ZŠ) telocvičňu pre výučbu hodín telesnej
výchovy, čím by škola získala na svojej atraktivite a mohla by prilákať viac študentov a teda
vo väčšom rozsahu by bola zabezpečená kvalifikovaná pracovná sila pre potreby obchodných
spoločností, ktoré sú účastníkmi združenia InTech. Do toho času naďalej spolupracovať
s mestom pri využívaní ZUS arény.

 SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom
Súčasnosť
Športové a pohybové aktivity prebiehajú v rámci výchovnovzdelávacieho procesu na hodinách
telesnej výchovy. Škola sa zúčastňuje niektorých školských športových súťaží SAŠŠ. Študenti
využívajú na športovanie a cvičenie veľkú telocvičňu /basketbal, futbal, futsal, volejbal, tenis,
bedminton/ a miestnosť pre squash. Vonkajším športoviskom škola nedisponuje.
Vízia
Pre potreby cvičenia na hodinách telesnej výchovy spolupracovať s mestom za účelom
využitia atletického areálu na Základnej škole na ul.Jilemnického.

 SSOŠ pedagogická EBG elokované pracovisko Žiar nad Hronom
Súčasnosť
Športové a pohybové aktivity prebiehajú v rámci výchovnovzdelávacieho procesu na hodinách
telesnej výchovy, kde škola využíva upravenú miestnosť ako telocvičňu na gymnastiku. Škola
nedisponuje športoviskami, študenti využívajú na hodinách telesnej výchovy vonkajšie
športovisko na Ul. Š.Moysesa alebo Park Š.Moysesa.
Vízia
Pre potreby cvičenia na hodinách telesnej výchovy spolupracovať s mestom za účelom
využitia vonkajšieho športoviska na Ul. Š.Moysesa alebo Parku Š.Moysesa.

VÝKONNOSTNÝ A VRCHOLOVÝ ŠPORT

Výkonnostný šport v meste Žiar nad Hronom je organizovaný nasledovnými právnymi
subjektmi, zastrešujúcimi jednotlivé športové kluby:

 FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa a.s.
Futbalový klub funguje ako akciová spoločnosť, kde vlastníkom 50% akcií je mesto Žiar nad
Hronom a 50% akcií vlastní obec Dolná Ždaňa. Štatutárnym orgánom je predstavenstvo,
zložené z 5 členov /3 nominovaní mestom Žiar nad Hronom/ a dozorným orgánom Dozorná
rada, ktorá má 3 členov /1 nominovaný mestom Žiar nad Hronom/. Klub má nastavený
oddelený manažment športovej činnosti mužov a mládeže.
Súčasnosť
Klub má 286 členov /24 dospelí a 262 mládež/. Muži hrajú najvyššiu slovenskú súťaž Fortuna
Liga, mládež má Útvar talentovanej mládeže – dorast 2.liga a žiaci 2.liga. V klube je plne
postavená mládežnícka pyramída. Celkovo má klub v súťažiach obsadených 13 kategórií. Na
činnosť mužov klub od donorov a sponzorov získal 501.500 Eur, na mládež 120.500 Eur. Klub
využíva pre svoju činnosť novovybudovaný a zrekonštruovaný Mestský futbalový štadión s 2
plochami s prírodným trávnikom (hlavná plocha s umelým vyhrievaním) a 1 plocha s umelou
trávou (rekonštrukcia v roku 2020) a Futbalový štadión v Dolnej Ždani.
Vízia
Klub zastabilizuje svoju členskú základňu na 300 členov. Na svoju činnosť potrebuje dotáciu
z mesta minimálne vo výške ako získal v ostatných rokoch, na svoju činnosť si dokáže zohnať
690.000Eur ročne. Muži majú na najbližšie obdobie hlavný cieľ udržať sa a zastabilizovať sa
vo Fortuna Lige. Mládež plánuje vybudovať futbalovú akadémiu mládeže s 1.ligou v doraste aj
žiakoch. Klub bude naďalej využívať Mestský futbalový štadión.

 TŠK STELLA
Klub je občianskym združením, vznikol v roku 1998.
Súčasnosť
Veľmi úspešný klub venujúci sa športovému a umeleckému tancu má 64 členov, z toho 6
dospelí a 58 detí a mládežníkov. Súťaže, na ktorých sa klub zúčastňuje, majú celoslovenskú
aj medzinárodnú úroveň. Najlepšie páry sa zúčastňujú Majstrovstiev Európy aj Majstrovstiev
sveta. Klub nedostáva príspevok z mesta, mestom je podporovaný bezplatným nájmom
v tanečnej sále MsKC. Túto si však na vlastné náklady po dohode s mestom zrekonštruoval.
Klub si na svoju činnosť vie získať približne 16.000 Eur.
Vízia
Rozšíriť členskú základňu na 80 členov a stabilizovať súčasnú vysokú úroveň tréningov aj
súťaží. Priestor na trénovanie klubu by sa po dohode s mestom rozšíriť o jednu sálu. Klub sa
bude uchádzať v najbližších rokoch o pravidelnú ročnú dotáciu od mesta vo výške 2.000 Eur,
vlastnou aktivitou si klub na svoju činnosť získa ďalších 20.000Eur.

 HOKEJOVÝ KLUB HK SPORTTREND
HK SPORTTREND je súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má v užívaní nový
Zimný štadión SLOVALCO arénu na základe nájomného vzťahu s Technické služby Žiar nad

Hronom, spol. s r.o. ako vlastníkom objektu. Spoločnosť sa v nájomnej zmluve zaviazala
z výnosu prevádzky zimného štadióna financovať a organizovať činnosť celého
mládežníckeho hokeja v Žiari nad Hronom, teda bez ďalšej dotácie mesta.
Súčasnosť
Mládežnícky hokejový klub má 200 členov, tréningy a súťaže realizuje v 4 kategóriách. Od
mesta klub nedostáva žiadny príspevok, činnosť klubu financuje z hospodárenia na zimnom
štadióne a iných vlastných marketingových a reklamných aktivít, čo je približne 30.000Eur.
Klub využíva priestory zimného štadióna a telocvične a areály základných škôl v meste, ktoré
využíva bezplatne.
Vízia
Zväčšenie členskej základne klubu na 300 členov, ktorí by trénovali a hrali súťaže v 8
kategóriách tak, že budú mať naplnenú pyramídu mládeže. Klub by uvítal dotáciu z mesta vo
výške 10.000 Eur, hospodárením na zimnom štadióne a vlastnou aktivitou si klub získa na
svoju činnosť 30.000 až 50.000 Eur. Klub bude využívať priestory zimného štadióna
a telocvične a areály základných škôl.

 FLORBALOVÝ KLUB PIRATOS
Súčasnosť
V CVČ pôsobí florbalový klub Piratos Centra voľného času od roku 2015 a od sezóny 2015/16
účinkuje v ligách organizovaných pod Slovenským Zväzom Florbalu. V súčasnosti má klub do
60 členov v štyroch kategóriách, od starších žiakov po mužov. Kategória juniorov pôsobí túto
sezónu v najvyššej celoštátnej súťaži. Ostatné kategórie pôsobia v regionálnych suťažiach.
Klub má vyškolených štyroch rozhodcov a dvoch trénerov. Na tréningy klub využíva priestory
telocvične ZŠ, Ul. M. R. Štefánika 17 a ZŠ, Jilemnického ulica 2 v Žiari nad Hronom.
Vízia
Florbalový klub sa chce v najbližšej dobe plnohodnotne etablovať v juniorskej extralige, s
mužmi postúpiť z regionálnej druhej ligy do prvej celoštátnej súťaže. Rozšíriť svoje družstvá
do všetkých kategórii organizovaných pod SZFB. Zlepšiť podmienky pre prácu s najmladšími
kategóriami. Vytvoriť priestor a podmienky pre kategóriu detí z materských škôlok.

 MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Jilemnického č. 2, Žiar nad Hronom, 96501
MŠK Žiar nad Hronom je občianske združenie, ktorého spoluzakladateľom je mesto Žiar nad
Hronom. Najvyšším orgánom spoločnosti je Konferencia. Štatutárnym a výkonným orgánom
združenia je predseda. MŠK Žiar nad Hronom OZ zastrešuje 1 športový klub a to
CYKLISTICKÝ KLUB. Športová aj hospodárska činnosť v MŠK OZ je určená Stanovami
občianskeho združenia. Na čele je prezident klubu.
 CYKLISTICKÝ KLUB MŠK Žiar nad Hronom
Cyklistický klub je jediný klub, ktorý zastrešuje MŠK OZ a úzko spolupracuje so IV.ZŠ.
Súčasnosť

Klub patrí k absolútnej špičke na Slovensku (viac rokov po sebe 2. v celoslovenskej klubovej
súťaži, pravidelne získava tituly Majstra SR, športovci klubu sa zúčastňujú medzinárodných
súťaží (ME, MS, EYOOF a iných pretekov) ako reprezentanti SR vo viacerých kategóriách
a na základe kvalitnej práce je už viac ako 15 rokov strediskom CTM - centra talentovanej
mládeže. Klub má 28 športovcov v 5 kategóriách, 5 trénerov sa venuje chlapcom, ale aj
dievčatám. Z mesta je klubu pridelovaná dotácia v suma 3.000 Eur ročne, na svoju činnosť si
od donorov, sponzorov a z klubových príspevkov získa až cca 80.000 Eur. Klub využíva
priestory na IV.ZŠ, telocvičňu a spinningovú miestnosť a v letných mesiacoch školský areál
a samozrejme tréningy prebiehajú aj v exteriéri. Na regeneráciu klub pre rekonštrukciou
využíval mestskú plaváreň a saunu.
Vízia
Klub prechádza generačnou obmenou, dopĺňa si nových členov a cieľom je preto stabilizovať
vysokú úroveň športovej prípravy v klube a jej ekonomické zabezpečenie. Naďalej využívať
športoviská ako doteraz a spolupracovať so IV.ZŠ. Tým naďalej vychovávať reprezentantov
Slovenska, účastníkov ME, MS a EYOF. Zvýšenie spolupráce s mestom navýšením dotácie
o 1.000 Eur z dôvodu požiadavky od SZC na vyššiu bezpečnosť pri organizovaní súťaží na
území Žiaru nad Hronom.

 MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB ŽIAR NAD HRONOM, spol. s r.o.
MŠK Žiar nad Hronom je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej vlastníkom je mesto Žiar
nad Hronom (15%) a TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s r.o. (85%). Najvyšším
orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie, dozorným orgánom je štvorčlenná Dozorná rada
(2 členovia nominovaní mestom). Štatutárom spoločnosti je konateľ, nominovaný mestom.
MŠK Žiar nad Hronom zastrešuje spolu 16 klubov. Športová aj hospodárska činnosť v MŠK je
určená smernicami spoločnosti, ktorými sú Organizačný poriadok a Hospodárska smernica
spoločnosti. Na čele každého klubu je prezident, ktorý u kolektívnych športov podlieha
kontrolnému orgánu, Správnej rade klubu a musí mať vytvorený kolektívny rozhodovací orgán
- Výkonnú radu klubu. MŠK svoju športovú činnosť finančne zabezpečuje dotáciou z mesta
a od reklamných partnerov, SLOVALCO, NEMAK, VEOLIA a ďalších, ktorí finančne podporujú
najmä formou reklamy účelovo konkrétny športový klub. Financie taktiež získavajú kluby od
svojich športových zväzov na činnosť pre mládež do 23 rokov a to podľa dosahovaných
výsledkov, účasti na súťažiach a počtu zapojených športovcov. Rozdeľovníkom, ktorý
pripravuje konateľ spoločnosti v spolupráci s Komisiou pre šport a mládež pri MsZ v Žiari nad
Hronom a schvaľuje ho Valné zhromaždenie spoločnosti, sú financie mesta a reklamných
partnerov, ktoré nie sú viazané na konkrétny šport, prideľované jednotlivým klubom na ich
športovú činnosť.


ATLETICKÝ KLUB MŠK

Súčasnosť
Členskou základňou aj úspechmi veľmi rýchlo rastúci klub, ktorý má v súčasnosti 125 členov
(dospelí 15 a mládež 110). Klub má pokryté všetky vekové kategórie, ktoré trénujú v 10
tréningových skupinách a súťažia v krajských majstrovstvách, jednotlivcom a tímom sa darí
prebojovať aj na celoslovenské súťaže. Z MŠK bola klubu v roku 2020 pridelená suma 12.000
Eur z toho 8.500 Eur na činnosť a 3.500 Eur na organizovanie Žiarskeho polmaratónu. Na
svoju činnosť si odS AZ, reklamných partnerov, sponzorov a z klubových príspevkov získal

18.378 Eur. Klub využíva atletický areál na IV.ZŠ, telocvične na I. a IV.ZŠ, ako aj mestský park
Š. Moysesa.
Vízia
Klub plánuje zastabilizovať a zvyšovať počet svojich členov , zlepšovať kvalitu tréningov
u malých detí, rozbehnúť detskú atletiku na školách a v škôlkach v meste,
dostať sa do výberu pre extraligu dorastencov družstiev a mať každý rok na majstrovstvách
Slovenska atlétov do 8. bodovaného miesta v kategórii starších žiakov a dorastu. Klub sa bude
usilovať o dobudovanie atletického zázemia na IV.ZŠ, vybudovanie 250 m tartanovej dráhy na
I.ZŠ a jeho cieľom je stať sa stálym organizátorom krajských atletických súťaží družstiev
a jednotlivcov na úrovni majstrovstiev Slovenska do vekovej kategórie dorastu.



BASKETBALOVÝ KLUB MŠK

Súčasnosť
Najúspešnejší klub kolektívnych športov v meste s najväčším počtom titulov Majster SR,
bojujúci momentálne s poklesom počtu členov a absenciou predprípraviek. Klub má 78
mládežníckych členov, trénujúcich v 5 tréningových skupinách, v súťažiach má s výnimkou
kadetov obsadenú celú mládežnícku pyramídu. Tímy hrajú 3 celoslovenské súťaže a ostatné
roky sa spravidla dva tímy zúčastňujú bojov o titul Majstra SR, spravidla úspešne aspoň
u jedného tímu. Z MŠK bola klubu pridelená suma 27.000 Eur, na svoju činnosť si od SBA,
reklamných partnerov, sponzorov a z klubových príspevkov získal 19.342 Eur. Klub trénuje
a hrá zápasy v ZUS aréne a v telocvični na II.ZŠ, s ktorou má veľmi dobrú spoluprácu.
Vízia
Klub plánuje opätovne rozbehnúť prípravu detí v troch úrovniach prípravky (školská mikroliga,
predprípravka a prípravka), zvýšiť počet členov v mládeži nad 100. V súťažiach mať obsadenú
kompletnú pyramídu, hrať 4 celoslovenské súťaže a s aspoň tromi tímami každý rok bojovať
o titul Majster SR. Suma prideľovaná z MŠK stačí na krytie základných potrieb, klub si dokáže
získať na svoju činnosť vlastnou aktivitou viac financií. Klub plánuje rozšíriť svoju činnosť aj na
ostatné ZŠ a uvažuje nad športovou prípravou dievčat.



MUŽSKÝ BASKETBALOVÝ KLUB MŠK

Súčasnosť
Klub vznikol tento rok oddelením od Basketbalového klubu, je vo fáze prípravy členstva,
Správnej aj Výkonnej rady. Má momentálne 30 členov, 19 hráčov a 11 funkcionárov
a pomocníkov. Muži hrajú 1.slovenskú ligu a Slovenský pohár, v 1.lige minulú sezónu skončili
na 3.mieste. Z MŠK bola klubu pridelená suma 19.000 Eur. Klubu sa v minulých obdobiach
nedarilo zohnať vlastnou aktivitou financie na svoju činnosť, čo bol jeden z dôvodov oddelenia
sa od mládeže. Muži trénujú a hrajú v ZUS aréne.
Vízia
Zvýšiť počet členov nad 40, stabilizovať svoje výkony v 1.lige a hrať o popredné priečky za
spolupráce s Basketbalovým klubom s cieľom hrať čo najviac s jeho odchovancami. Po
úspešnej stabilizácii športovej úrovne a zlepšení marketingovej činnosti pokúsiť sa obsadzovať

popredné miesta v 1.lige s možným postupom do extraligy. Klub bude dostávať z MŠK už len
12.000 Eur, ostatné financie sa bude snažiť získať vlastnou aktivitou. Trénovať aj hrať bude
v ZUS aréne, kde by bolo vhodné do budúcnosti vyriešiť zníženie výhľadu pre stĺp uprostred
hľadiska. Hráčom 1.ligy chýba možnosť regenerácie v ZUS aréne alebo v inom objekte mesta.



GRAPPLINGOVÝ KLUB MŠK

Súčasnosť
Klub vznikol v roku 2015, členom MŠK je od roku 2018. Klub má 30 mládežníckych členov,
ktorí sa zapájajú do regionálnych súťaží a má už aj Majstrov SR. Z MŠK bola klubu pridelená
suma 300 Eur, na svoju činnosť si z klubových príspevkov získal 224 Eur. Na tréningové účely
klub využíva prenajaté priestory od SBD Pod Donátom 2, kde má vysoké náklady.
Vízia
Klub chce rozšíriť svoju základňu využitím popularity bojových športov a ich autorít, ktoré chce
pozývať na svoje tréningy. Klub by privítal zvýšenie príspevku od MŠK, alebo vybudovanie
novej viacšportovej telocvične na I.ZŠ, ktorú by mohol využívať.



HOKEJOVÝ KLUB MŠK

Súčasnosť
Klub zastrešujúci seniorský hokej vznikol v roku 2019 s otvorením nového Zimného štadióna
SLOVALCO arény. Popri futbale je najpopulárnejším klubom v meste, jeho zápasy majú
vysokú návštevnosť. Klub má 45 členov, muži hrajú 2.slovenskú ligu, kde v nedokončenej
sezóne siahali na postup do 1.ligy.Z MŠK nedostali žiadny príspevok. Na svoju činnosť si
získali od reklamných partnerov, sponzorov, SZĽH a divákov čiastku 120.000 Eur. Trénujú
a hrajú v SLOVALCO aréne, kde si platia nájom za ľadovú plochu, priestory šatní, VIP
a hľadisko počas zápasov. Nájomné je však vykrývané v plnej výške reklamnými zmluvami
partnerov, získaných prevádzkovateľom zimného štadióna.
Vízia
Zvýšenie členov nad 50, najmä rozšíriť počet aktívnych funkcionárov, stabilizovať svoju
športovú činnosť a v aktuálnej avšak ešte nezačatej sezóne postúpiť do 1.ligy. HK MŠK
plánuje naďalej viac ako 90 % vykrývať svoje náklady ( aj v prípadnej 1.,lige) reklamnými
partnermi, príjmom zo vstupného a členských príspevkov od VIP podporovateľov klubu. Od
MŠK požaduje rovnakú podporu v sume 12.000 Eur, ako ostatné seniorské tímy a z hľadiska
financií nájsť vhodnejší spôsob využívania SLOVALCO arény ako mestského športoviska.



KLUB IRON GYM MŠK

Súčasnosť
Klub vznikol v roku 2016, má 14 členov, z toho 4 trénerov. Dosahuje vynikajúce výsledky
v celoslovenských aj medzinárodných súťažiach. Z MŠK bola klubu pridelená suma 500 Eur.

Klub využíva prenajaté priestory IRON GYMU na ul. SNP (tzv. kocka) a veľkú časť nákladov
si členovia klubu uhrádzajú sami.
Vízia
Zvýšenie počtu členov s využitím vysokej popularity športu. Klub by uvítal zvýšenie príspevku
z MŠK a snaží sa zväčšiť svoje priestory.



KARATE KLUB MŠK

Súčasnosť
Najúspešnejší športový klub s najväčším počtom titulov Majster SR a mnohými ďalšími
úspechmi na celoslovenských aj medzinárodných súťažiach. Klub má 102 členov, 7 trénerov,
prezidenta a 94 cvičencov, ktorí súťažia na celoslovenských aj medzinárodných súťažiach.
Z MŠK bola klubu pridelená suma 8.000 Eur, na svoju činnosť si od SZK, reklamných
partnerov, sponzorov a z klubových príspevkov získal 14.987 Eur. Klub trénuje v priestoroch
upravenej triedy na IV.ZŠ a v priestoroch CO krytu Strednej priemyselnej školy technickej, kde
platí nájom, čo klub výrazne zaťažuje.
Vízia
Stabilizácia počtu členov a pokračovanie v úspechoch klubu. Účasť na viac medzinárodných
súťažiach, na čo by klub privítal zvýšenie príspevku z MŠK. Klub by uvítal vybudovanie novej
viacšportovej telocvične na I.ZŠ, ktorú by mohol využívať na svoje kondičné tréningy.



KULTURISTICKÝ KLUB MŠK

Súčasnosť
Klub s bohatou históriou a viacerými historickými úspechmi v celoslovenských súťažiach sa
venuje príprave pretekárov na súťaže a kondičnému cvičeniu. Má 9 členov a 11 kondičných
cvičencov. Z MŠK bola klubu pridelená suma 200 Eur, na svoju činnosť si z klubových
príspevkov získal 158 Eur. Na svoju činnosť využíva klub vlastnú posilňovňu, kde si vysoké
náklady na služby a energie hradia samotní športovci.
Vízia
Klub by uvítal väčšiu podporu mesta a MŠK zvýšením príspevku, aby mohol organizovať
vlastné podujatia. Klub chce rozšíriť členskú základňu o nových členov a nadviazať na
úspechy v histórii klubu.



KLUB JIU JITSU MŠK

Súčasnosť
Klub dosahuje v individuálnych súťažiach pravidelne postup na Majstrovstvá SR a jeho
členovia sa zúčastňujú aj medzinárodných súťaží. Má 20 členov, z toho 11 mládežníkov.

Z MŠK bola klubu pridelená suma 1.600 Eur, na svoju činnosť si z klubových príspevkov získal
1.276 Eur. Klub trénuje v priestoroch MsKC.
Vízia
Využiť popularitu svojho športu a rozšíriť počet členov nad 30. Viac sa zúčastňovať
medzinárodných súťaží. Klub by uvítal navýšenie príspevku z MŠK.



KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV MŠK

Súčasnosť
Klub registruje 63 členov a venuje sa hlavne organizovaniu turistických akcií pre svojich
členov. Z MŠK bola klubu pridelená suma 800 Eur, na svoju činnosť si z klubových príspevkov
získal 1.082 Eur.
Vízia
Klub sa zameria hlavne na stabilizáciu svojej členskej základne a činnosti. Privítal by
navýšenie príspevku z MŠK.



KLUB RTVŠ MŠK

Súčasnosť
Klub sa zameriava na činnosť rekreačnej telesnej výchovy a športu a je založený na
masovosti. Klub má dva oddiely – oddiel aerobicu a oddiel jogy. Klub má 39 členov, z toho 18
aerobic a 21 yoga. Cvičenia prebiehajú v telocvični gymnázia, v APOLLON FITNESS
a priestoroch Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom. Klub za priestory platí
nájom. Z MŠK bola klubu pridelená suma 900 Eur, na svoju činnosť si získal 468 Eur.
Vízia
Pokračovať v činnosti v aerobicu aj yoge, stabilizovať svoju členskú základňu, výška príspevku
od MŠK je dostačujúca.



PLAVECKÝ KLUB MŠK

Súčasnosť
Klub s množstvom umiestnení na krajských ale aj celoslovenských súťažiach, momentálne
prechádzajúci najťažším obdobím v jeho histórii. Rekonštrukcia mestskej plavárne obzvlášť
sťažila tréningový proces z hľadiska presunu plavcov do mesta Banská Štiavnica. Klubu
značne klesol počet členov na 35. Z MŠK bola klubu pridelená suma 11.800 Eur (v čom je aj
príspevok mesta na zvýšené náklady za dopravu a prenájom bazéna), na svoju činnosť si od
SPF a z klubových príspevkov získal 12.043 Eur. Klub využíva počas rekonštrukcie mestskej
plavárne plaváreň v Banskej Štiavnici.
Vízia
Po ukončení rekonštrukcie mestskej plavárne v r. 2021 využiť boom na novom športovisku na
znovurozšírenie členskej základne. Vrátiť sa ku kvalitnému tréningovému procesu za čo
najväčšieho využitia novej plavárne. Vybudovaním novej viacšportovej telocvične na I.ZŠ

a sprístupnením posilňovne v ZUS aréne rozšíriť klubu možnosti kondičnej prípravy svojich
športovcov. V novozrekonštruovanej plavárni pravidelne organizovať Majstrovstvá SR
mladších kategórií.



STOLNOTENISOVÝ KLUB MŠK

Súčasnosť
Veľmi úspešný klub pracujúci s mládežou aj dospelými hráčmi. Má 33 členov, 18 detí a 15
dospelých, ktorých tréningový proces vedú 2 tréneri. Mládež súťaží v dlhodobých súťažiach
formou turnajov, súťaží na slovenských a zúčastňuje sa aj medzinárodných súťaží. Z MŠK
bola klubu pridelená suma 4.400 Eur, na svoju činnosť si od SSTZ, reklamných partnerov,
sponzorov a z klubových príspevkov získal 4.804 Eur. Klub využíva telocvičňu na I.ZŠ, pri
organizovaní turnajov sa musí presúvať do ZUS arény.
Vízia
Vybudovaním viacšportovej telocvične na I.ZŠ získať priestory pre organizovanie turnajov.
Mládež dostať do extraligových súťaží, družstvo dospelých do 2.ligy. Organizovať Majstrovstvá
SR a Slovenský pohár mládeže.



ŠPORTOVO STRELECKÝ KLUB MŠK

Súčasnosť
Veľmi úspešný klub s 122 členmi dosahuje vynikajúce výsledky v celoslovenských aj
medzinárodných súťažiach, venuje sa práci s mládežou aj dospelým strelcom. Z MŠK bola
klubu pridelená suma 5.600 Eur, na svoju činnosť si od SSZ a z klubových príspevkov získal
14.739 Eur. Klub využíva telocvičňu na I.ZŠ a strelnicu SPOLSTRELU v Žiari nad Hronom. Na
celoslovenské strelecké turnaje využíva ZUS arénu.
Vízia
Vybudovaním viacšportovej telocvične na I.ZŠ získať možnosť viac využívať priestory pre
strelecké krúžky. Dvakrát ročne využívať priestory ZUS arény pre celoslovenské strelecké
turnaje (Majstrovstvá SR v streľbe zo vzduchových zbraní, Slovenskú ligu talentovanej
mládeže). Zrekonštruovať s podporou mesta strelnicu v Žiari nad Hronom a vybudovať tu
sociálne priestory.



TENISOVÝ KLUB MŠK

Súčasnosť
Rýchlo sa rozvíjajúci klub, intenzívne pracujúci s mládežou, má 71 členov, z toho 51
registrovaných hráčov, z toho 43 detí a mládežníkov do 23 rokov. Pod vedením 4 trénerov
mládež trénuje a hrá zápasy v 5 súťažiach a kategóriách stredoslovenského regiónu. Z MŠK
bola klubu pridelená suma 2.200 Eur, na svoju činnosť si od STZ a z klubových príspevkov
získal 10.186 Eur. Klub trénuje na 3 antukových tenisových kurtoch na kúpalisku v letnom
období, v zimných mesiacoch v telocvičniach v Lovči a v Kremničke, alebo hráči trénujú
v okolitých mestách na vlastné náklady.

Vízia
Stabilizovať mládežnícku členskú základňu, pritiahnuť kvalitných trénerov a zvýšiť kvalitu
mužskej ligy aj účasť mládeže na individuálnych turnajoch. Klub by uvítal zvýšenie príspevku
z MŠK.



VOLEJBALOVÝ KLUB MŠK

Súčasnosť
Veľmi úspešný klub s dlhou históriou, viacerými celoslovenskými úspechmi a množstvom
odchovankýň v reprezentačných výberoch mládeže aj žien. Klub má 104 členov, z toho 20
dospelí a 84 mládež. Klub má seniorskú aj mládežnícku zložku, každá si vedie osobitné
účtovníctvo. Ženy hrajú 1.slovenskú ligu žien a mládež má v oblastných súťažiach 9 družstiev.
Z MŠK bola klubu pre družstvo žien pridelená suma 12.000 Eur. Z MŠK bola klubu na mládež
pridelená suma 22.000 Eur, na svoju činnosť si od SVF, reklamných partnerov, sponzorov
a z klubových príspevkov získal 25.279 Eur. Klub využíva priestory ZUS arény a telocvične
gymnázia a SOŠOaS, kde si platí nájom.
Vízia
Zlepšovať podmienky pre prípravu mládeže s dôrazom vychovávať hráčky pre reprezentačné
výbery a udržať družstvo žien, aby odchovankyne mládežníckej zložky mohli pokračovať
v hráčskej kariére. Zvýšenie príspevku na činnosť mládeže od MŠK by klub uvítal. Suma
pridelená od MŠK na činnosť žien vo výške 12.000 Eur , rovnako ako u všetkých seniorských
tímov v meste bude doplnená financiami získanými vlastnou aktivitou klubu. Vybudovanie
viacšportovej telocvične na I.ZŠ s dostatočne vysokým stropom a jej využívanie klubom by
určite pomohlo skvalitniť prípravu detí a mládeže.

REKREAČNÝ ŠPORT
Súčasnosť
V meste Žiar nad Hronom sú vytvorené rozsiahle možnosti pre neorganizovaný, masovo,
skupinovo alebo individuálne realizovaný rekreačný šport. Rekreačné a relaxačné športové

aktivity prebiehajú počas celého roka v exteriéroch Parku Š.Moysesa, na vybudovanom
cyklochodníku prechádzajúcom celým mestom, na vonkajších športoviskách základných škôl,
na detských ihriskách, oddychových zónach a športoviskách v medziblokových priestoroch,
na plážovom kúpalisku, popri Lutilskom potoku a všetkých spevnených aj nespevnených
komunikáciách v meste a jeho okolí. Prebiehajú aj v telocvičniach a športoviskách patriacich
mestu alebo iným vlastníkom, ktoré si môže verejnosť na svoje športovanie a relax prenajať.
Rekreačný šport v meste podporuje mesto Žiar nad Hronom budovaním nových športovísk
a oddychových zón pre aktívny oddych a následne financovaním ich prevádzky a údržby.
Neoddeliteľnou časťou podpory rekreačného športu v meste je aj Kalendár športových
podujatí mesta, ktorého činnosť mesto financuje zo svojho rozpočtu.
Vízia
Mesto bude naďalej vytvárať čo najoptimálnejšie podmienky pre rekreačný šport a pohybové
aktivity v meste prevádzkovaním a potrebnou údržbou celej športovej infraštruktúry. Vybuduje
nový cyklochodník spájajúci Žiar nad Hronom s obcou Lutila, vyznačí a následne bude
udržiavať sieť cykloturistických chodníkov v okolí mesta s napojením na existujúcu sieť
cyklochodníkov v Štiavnických vrchoch a v Žarnovickom okrese. Mesto bude hľadať možnosti
vybudovať cyklochodník z Parku Š. Moysesa popri chodníku k rieke Hron a po ľavej hrádzi
späť okolo kúpaliska do parku, okruh cca 2km, nakoľko počas letných dní park využívajú aj
deti na bicykloch...

ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Súčasnosť
Športovú infraštruktúru tvoria všetky vonkajšie aj vnútorné športoviská vo vlastníctve mesta,
Technických služieb Žiar nad Hronom, spol. s r.o., ako aj vo vlastníctve ostatných fyzických
a právnických osôb (veľký počet fitnescentier, športoviská stredných škôl).

Mesto, školy a školské zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a Technické služby Žiar
nad Hronom, spol. s r.o. ako 100% dcérska spoločnosť mesta sú majiteľmi týchto športovísk:
 Mestská krytá plaváreň (aktuálne v rekonštrukcii)
 Plážové kúpalisko s tenisovými kurtami a ihriskom na beachvoleybal (kapacita 1500
ľudí)
 Mestská športová hala ZUS aréna (kapacita hľadiska na sedenie 280 divákov)
 Mestský futbalový štadión (2x prírodná trávnatá plocha, z toho jedna vyhrievaná
s hľadiskom pre 2300 divákov a umelý trávnik zrekonštruovaný v r.2020)
 Mestský zimný štadión SLOVALCO aréna s kapacitou hľadiska 2100 divákov
 veľká a malá telocvičňa na I.ZŠ
 športový areál na I.ZŠ (minifutbalové ihrisko, basketbalové ihrisko, škvárová 250m
dráha s doskočiskom)
 telocvičňa na II.ZŠ s posilňovňou
 športový areál na II.ZŠ (tartanová 60m dráha s doskočiskom, tenisový kurt,
multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, streetbalové ihrisko s 2 kurtmi, lanová dráha)
 veľká a malá telocvičňa na IV.ZŠ
 športový areál na IV.ZŠ (atletický ovál s 300m tartanovou dráhou a 100m rovinkou
a so sektormi pre ostatné atletické disciplíny s hľadiskom pre 100 divákov, volejbalové
ihrisko s umelým povrchom, basketbalové ihrisko, skatepark, minifutbalové ihrisko)
 oddychová zóna Hviezdoška (basketbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, bežecká
dráha, detské ihrisko)
 oddychová zóna Etapa (700 m in line dráha, work out ihrisko, 2x detské ihrisko)
 oddychová zóna Podvŕšky (basketbal, volejbal, nohejbal, bedminton, fitness prvky,
detské herné prvky, work out ihrisko)
 fitness centrum v Parku Š.Moysesa
 lanová dráha v Parku Š.Moysesa
 verejné športovisko na ul.Hviezdoslavovej
 verejné ihrisko na ul.Š.Moysesa/Námestie MS
 multifunkčné ihrisko Mareka Rakovského

 cyklochodník (zberná diagonála) cez celé mesto s vyústením v Priemyselnom parku
 detské ihrisko na ul.Partizánskej/ul. Medzi Vodami
 detské ihrisko Vetrík – IV.ZŠ na ul. Jilemnického
 detské ihrisko Guliver – ul. A.Dubčeka
 detské ihrisko Slniečko – ul. Dr.Janského
 detské ihrisko Sever – ul. J.Považana

Vízia


Dokončiť rekonštrukciu mestskej plavárne s 25metrovým plaveckým a detským
bazénom, saunami a inými priestormi na regeneráciu tak, aby na konci roka 2021 bola
uvedená do prevádzky



Postaviť viacúčelovú športovú telocvičňu v areáli I.ZŠ



Vybudovať prístavbu gymnastickej telocvične na II.ZŠ



Vybudovať 250m tartanovú dráhu s 60m rovinkou na I.ZŠ s doskočiskom pre skok do
diaľky



Vybudovať cyklochodník Žiar nad Hronom – Lutila



V spolupráci s VÚC BB vybudovať v areáli gymnázia 200m tartanovú dráhu s 60m
rovinkou so skokanským a vrhačským sektorom, rozbežiskom a doskočiskom pre skok
do diaľky a multifunkčným športoviskom pre futbal, florbal, basketbal, hádzanú, volejbal
a tenis vo vnútri dráhy



Vybudovať tréningové centrum (šatňa, sauna, rozcvičovňa) futbalového tímu mužov
v priestoroch bývalého fitness centra a sáun v objekte Green park



Vyznačiť sieť cykloturistických chodníkov v okolí mesta s napojením na sieť
cykloturistických chodníkov v Štiavnických vrchoch a v okrese Žarnovica



Rekonštrukcia palubovky v obidvoch telocvičniach na IV. ZŠ



Zrekonštruovať oplotenie futbalového ihriska s umelou trávou (I. ZŠ, IV. ZŠ)



Zrekonštruovať sociálne priestory a šatne využívané klubmi na IV. ZŠ



Vybudovanie spevnených plôch a prístupovej komunikácie k ZŠ (SLOVALCO aréne)

Zámerom Mesta Žiar nad Hronom je po dokončení rekonštrukcie mestskej plavárne
byť absolútne prvým mestom na Slovensku s kompletne a komplexne vybudovanou
a zrekonštruovanou infraštruktúrou všetkých športovísk potrebných pre všetky školské,
výkonnostné aj rekreačné športové a pohybové aktivity vykonávané na svojom území. Mesto
v plnej miere zabezpečí organizačne aj finančne ich prevádzkovanie a údržbu.

