
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONCEPCIA  ROZVOJA  ŠPORTU  
MESTA  MICHALOVCE 

 
NA ROKY  2008 – 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michalovce, október 2008 
 
 
 
 



 1

 
 
 
 
ÚVOD 
 
       Súčasný šport predstavuje prostriedok rozvoja osobnosti, šport upevňuje zdravie človeka, 
je prostriedkom boja proti rasizmu, drogám a netolerancii, zvyšuje národné povedomie 
a vlastenectvo, je prostriedkom trávenia voľného času a je jedným z najdynamickejšie sa 
rozvíjajúcich odvetví na svete. 
      To je dôvod na to, aby ho mesto Michalovce neustále rozvíjalo, skvalitňovalo, čím by sa 
sčasti vyriešila finančná otázka a otázka materiálno technického zabezpečenia jednotlivých 
športových odvetví v mládežníckych kategóriách. 
      Uplatnenie koncepcie rozvoja športu v podmienkach mesta mu zabezpečí dostatočnú 
propagáciu a zviditeľnenie nielen v rámci Košického kraja, ale i celého Slovenska. Tým by sa 
mesto Michalovce stalo baštou športu, ako to bolo v minulosti, vybuduje si dobré meno 
a prácou s mládežou prispeje k rozvoju športu a výchove mladých talentov pre samotný 
slovenský šport. 

 
1.PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY SR: 
 
      Vláda Slovenskej republiky bude vytvárať systémové predpoklady pre rozvoj športu 
vychádzajúc z prijatého Národného programu športu. Jej snahou bude v oblasti telový- 
chovného a športového hnutia podporovať rozvoj športu tak, aby telovýchovné a športové 
organizácie mohli rozvíjať bohatú a pestrú športovú činnosť na vysokej odbornej úrovni pre 
čo najväčší počet záujemcov a aby tieto organizácie mali možnosť získať prostredníctvom 
vlastnej ekonomickej činnosti pre telovýchovné a športové aktivity dostatočné zdroje 
finančných prostriedkov. 
      Vláda prijme opatrenia na podporu rozvoja telovýchovných a športových aktivít občanov, 
počnúc športom na školách, rekreačným športom, športom pre všetkých, výkonnostným, ale i 
vrcholovým športom a končiac štátnou reprezentáciou. 
      Vláda SR bude podporovať šírenie vhodných foriem športovo-rekreačných 
a telovýchovných aktivít na školách v rámci mimoškolskej činnosti, ako aj športových aktivít 
so zameraním na sociálno-zdravotný aspekt. Vláda SR bude podporovať zlepšenie podmienok 
pre činnosť športovo talentovanej mládeže, ako aj dobudovanie celého systému starostlivosti 
o talentovanú mládež. 
      Vláda SR vytvorí podmienky pre prípravu a účasť reprezentantov Slovenska na 
významných medzinárodných podujatiach s cieľom prezentovať vyspelosť Slovenskej 
republiky aj po kultúrnej a spoločenskej stránke tak, aby sa významní špičkoví športoví 
reprezentanti stali vzorom pre mladú generáciu. Vláda SR bude podporovať organizovanie 
významných športových podujatí v SR. 
      V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.416/2001 Zb.z. prešli i na mesto 
Michalovce kompetencie v oblasti telesnej kultúry a to : 
-  rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry, 
-  súčinnosť pri výbere a príprave športovo talentovanej mládeže, 
-  podpora organizovania športových podujatí miestneho významu, 
-  utváranie podmienok pre rozvoj športu pre všetkých, 
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-  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  
   rozvoj športu, 
- spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými a fyzickými osobami,        
   ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry. 
      Snahou  predkladateľa koncepcie rozvoja športu v meste Michalovce je predložiť 
otvorený dokument, ktorý rieši základné fungovanie mesta, rôznych organizácií a inštitúcií  
v oblasti mládežníckeho športu. 
 
2.ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 
 
2.1.Situácia na Slovensku 
    
      Hospodárska oblasť podmieňuje vo veľkej miere vývoj celej spoločnosti. Utváranie 
nového ekonomického prostredia podmieňuje aj sféru telesnej výchovy a športu. Zmenil sa 
systém organizácie, riadenia a financovania športu. Telovýchovné a športové subjekty majú 
možnosť a často aj nutnosť podnikať a z príjmov z podnikateľskej činnosti pokrývať časť 
svojich výdavkov. 
      Ústredným orgánom štátnej správy zodpovedným za oblasť športu je Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky, v rámci ktorého Sekcia štátnej starostlivosti o šport 
zabezpečuje plnenie úloh programového vyhlásenia vlády. V kompetencii sekcie je najmä 
podpora športovej reprezentácie SR, medzinárodná spolupráca v oblasti športu, legislatíva, 
spolupráca s národnými mimovládnymi športovými organizáciami, oblasť športu pre všetkých 
s celoštátnym významom. 
      Zodpovedá tiež za poskytovanie dotácií športovým subjektom zo štátneho rozpočtu. Od 
roku 2002 v súlade s decentralizačnou politikou Slovenska prechádzajú kompetencie na 
regionálnu a miestnu samosprávu v oblasti športu pre všetkých, investícii do športu, 
školského športu a čiastočne aj v oblasti prípravy talentovanej mládeže. 
     Slovenské združenie telesnej kultúry (SZTK) ako nástupnícka organizácia bývalého 
Československého zväzu telesnej výchovy prestala plniť svoju funkciu a v podstate 
zabezpečuje servisnú činnosť a správu majetku SZTK. Kompetencie združenia prevzali jej 
združené subjekty a to Asociácia športu pre všetkých SR, Konfederácia športových zväzov 
SR, Asociácia telovýchovných jednôt a klubov SR a Slovenský futbalový zväz. Šport 
v Slovenskej republike už niekoľko rokov nemá zodpovedajúce dôstojné, spoločenské 
postavenie. Platný zákon o telesnej kultúre už nezodpovedá realite a slovenský šport je 
finančne dlhodobo poddimenzovaný. V súčasnom období je zo strany štátu záujem, aby 
finančné dotácie smerovali do jednotlivých slovenských športových zväzov a na účely štátnej 
reprezentácie. Dlhodobo sa nevenuje pozornosť regionálnemu športu a z toho dôvodu neráta 
sa s výraznejšou finančnou podporou regionálnych  športových spolkov, telovýchovných 
jednôt a športových  klubov. 
     Financovanie športu sa realizuje prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR na 
základe zákona č.288/1997 Z.z. o telesnej kultúre. V súlade so zásadami programového 
rozpočtovania sú finančné prostriedky pre oblasť športu rozpočtované v programe 026-
Národný program rozvoja športu v SR, ktorý sa ďalej člení na 5 základných podprogramov: 
1.podpropram 02601 - šport pre všetkých a záujmová činnosť na školách, 
2.podprogram 02602 - štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví, 
3.podprogram 02603 - športovo talentovaná mládež,  



 3

4.podprogram 02604 - materiálno technický rozvoj športu (kapitálové výdavky), 
5.podprogram 02605 – koordinácia projektov a podpora priamo riadených organizácií. 
 
 
2.2. Šport v Michalovciach 
 
     Športová činnosť v jednotlivých jeho formách, či už na úrovni masového rozvoja telesnej 
výchovy a športu a výkonnostného športu bola v uplynulom období realizovaná v meste 
prostredníctvom: 
-  Okresnej rady Slovenskej asociácie športu na školách I.a II.cyklu, 
-  Útvarov talentovanej mládeže, t.j. športových tried a školských športových stredísk, 
-  Oblastného športového centra a jeho zväzových orgánov, 
-  Združenia technických a športových činností, 
-  Športových klubov, športových oddielov a telovýchovných jednôt v základných článkoch, 
-  Iných občianskych združení. 

 
2.2.1.Školský šport a školská telesná výchova 
 
    Povinná školská telesná výchova má mimoriadny výchovný význam, je základom 
osvojenia si pohybových schopností, zručností, návykov, ale hlavne v období rozvoja 
osobnosti dieťaťa formuje jeho vzťah k zdravotnému životnému štýlu a pozitívnemu vzťahu k 
celoživotnej pohybovej aktivite. Záujmová činnosť na školách rozvíja záujmy dieťaťa v 
oblasti športu, uspokojuje jeho emocionálne športové využitie a kompenzuje duševné 
zaťaženie detí a mládeže po vyučovaní. Čiže povinná telesná výchova v súčinnosti so 
záujmovou telesnou výchovou má nenahraditeľné miesto v slovenskom športe. Kvalita tejto 
časti výchovno-vzdelávacieho procesu tvorí základ všetkých športov a bez tejto oblasti sa 
nedá budovať rozvoj športu na Slovensku. 
    V tejto oblasti je potrebné skonštatovať, že súčasný stav v školskom športe a v školskej 
telesnej výchove nie je uspokojivý. Predmet telesná výchova má na školách okrem iného 
zohrávať aj kompenzačnú úlohu pri zaťažení žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese. Ten je 
však ovplyvňovaný zväčša negatívne najmä finančným zabezpečením školského systému. Vo 
všeobecnosti je postavenie a oceňovanie učiteľov telesnej výchovy, tak ako všetkých 
učiteľov, nedostatočné. V ich prípade ide aj o ohodnotenie aktivít, ktoré vykonávajú v mimo 
vyučovacom čase pri príprave a účasti žiakov na školských športových súťažiach. Prejavuje 
sa to aj znižovaním záujmu o túto odbornosť, čo má za následok ovplyvňovanie 
kvalifikovanej odbornosti výučby telesnej výchovy na školách a následne zníženie kvality 
vyučovania telesnej výchovy. To sa prejavuje na fyzickej pripravenosti a zdravotnej 
spôsobilosti žiakov základných škôl. 
    Telesná výchova je na základných školách povinným predmetom v rozsahu 2 vyučovacích 
hodín týždenne, čo je na posúdenie, či uvedený počet hodín je dostatočný. Jej súčasťou je aj 
základný plavecký výcvik v rozsahu 20 hodín pre žiakov 4.ročníkov základných škôl, ktorý sa 
realizuje na základe dobrovoľného záujmu detí. Z ôsmich základných škôl tento výcvik 
absolvovalo šesť škôl, ZŠ J.Švermu 6 a ZŠ Krymská 5 tento základný plavecký výcvik 
neabsolvovali z dôvodu nedostatočného záujmu žiakov. ZŠ Školská 2 mimo základného 
plaveckého výcviku poriada pre žiakov 1.ročníka i plaveckú predprípravu v rozsahu 20 hodín. 
Záujmová športová činnosť sa uskutočňuje v 82 športových krúžkoch na jednotlivých 
základných školách. Lyžiarske kurzy absolvovalo šesť základných škôl, ZŠ Moskovská 1 
a ZŠ Školská 2 sa uvedených kurzov nezúčastnili. V súčasnom období nie všetci žiaci sa 
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môžu takýchto kurzov zúčastniť, v prevažnej miere je to ovplyvňované finančnými 
možnosťami rodičov uvedených žiakov. 
    Nedostatočná je materiálno-technická vybavenosť telocviční základných škôl. Väčšina  
škôl potrebuje zlepšiť materiálno-technické a priestorové vybavenie týchto objektov, čím by 
sa dosiahol vyšší štandard týchto zariadení a tým by sa zabezpečila efektívnejšia využiteľnosť 
vyučovacieho a tréningového procesu na týchto školách. 
    Pozitívnym prvkom na úseku školského športu je systém školských športových súťaží, 
ktoré sa už vyše desaťročie uskutočňujú na základných školách a stredných školách. Súťaže 
majú postupový charakter a medzinárodné pokračovanie v rámci členstva Slovenskej 
republiky v Medzinárodnej federácii školského športu. Všetky školské športové súťaže 
prebiehajú v rámci vyučovacieho procesu, finančne sú zabezpečované prostredníctvom 
Ministerstva školstva SR. 
   Na úseku školského športu športovú činnosť riadila Okresná rada Slovenskej asociácie 
športu na školách (ďalej OR SAŠŠ). Hlavnou náplňou tejto asociácie bolo zabezpečovanie 
rozvoja školského športu na základných a stredných školách v samotnom meste, ale i v okrese 
na základe vypracovaného celoročného športového kalendára školských športových súťaží 
v nadväznosti na školské súťaže v rámci kraja a Slovenska. 
    V uplynulom školskom roku prebiehali školské súťaže v 16 športoch a to v atletike, 
cezpoľnom behu, malom futbale, veľkom futbale, halovom futbale, plávaní, vybíjanej, 
volejbale, hádzanej, basketbale, streľbe zo vzduchovky, stolnom tenise, šachu, gymnastike, 
nohejbale a badmintone, do ktorých sa zapojili všetky základné a stredné školy. V okresných 
kolách na úrovni základných škôl sa týchto súťaží zúčastnilo 9 120 žiakov a na úrovni 
stredných škôl 4 460 žiakov. Na úrovni mesta Michalovce sa do súťaží „ O Pohár primátora 
mesta Michalovce“ v basketbale (chlapci a dievčatá), v malom futbale (ročníky 1-2, 3-4, 5-6, 
7-8) zapojili  všetky michalovské školy, v minihádzanej (chlapci a dievčatá 3.4.ročníky) len 
ZŠ Moussona 4 a ZŠ Krymská 5. Vyvrcholením všetkých súťaží v meste každoročne býva 
Mestská športová olympiáda michalovských základných škôl v kolektívnych športoch a v 
atletike. V tomto roku bol to už jej XXVI.ročník. Samotnej olympiáde každoročne 
predchádza i olympiáda michalovských materských škôl. 
     Súťaže  SAŠŠ po organizačnej i technickej stránke prebiehali na veľmi dobrej úrovni, čo 
sa odzrkadlilo i v dosiahnutých výsledkoch, či už na úrovni kraja, ale i Slovenska. Za 
všetkých je potrebné spomenúť umiestnenia týchto mladých športovcov: 
- Štefan Mazúr, šach, 1.miesto na majstrovstvách Slovenska (ďalej len M-SR) do 16 rokov,   
   2.miesto na M-SR základných škôl, 
- Milan Cipík, atletika, 1.miesto na majstrovstvách kraja (ďalej len na M-kraja), 3.miesto na  
   M-SR v cezpoľnom behu, 
- Tomáš Semko, atletika, 1.miesto na M-kraja, 3.miesto na M-SR v chôdzi na 2 km, 
- Daniel Beránek, atletika, 3.miesto na M-SR  v behu na 200 prekážok, 
- Mário Brinarovský, atletika, 1.miesto na M-kraja, 5.miesto na M-SR v skoku do výšky, 
- Michaela Mihaľová, plávanie, 4x1.miesto na M-kraja, 1.miesto na M-SR 100m znak 
  v kategórii B, 
- LuciaValisková, plávanie, 1.miesto na M-kraja, 4.miesto na M-SR 800m voľný spôsob  
  v kategórii B, 
- M.Križák, plávanie, 3.miesto na M-SR v kategórii C, 
V kolektívnych športoch je potrebné spomenúť: 
- družstvo starších žiakov ZŠ Komenského 1 atletika, 1.miesto na M-SR v cezpoľnom behu,  
- družstvo starších žiakov ZŠ Školská 2, gymnastický štvorboj, 1.miesto na M-kraja, 
- družstvo mladších žiakov ZŠ Okružná 17, futbal, 1.miesto na M-kraja v malom futbale,  



 5

- družstvo starších žiačok ZŠ Okružná 17, hádzaná, 1.miesto na M-kraja v hádzanej. 
     Na úrovni stredných škôl vynikajúci úspech dosiahli futbalisti Gymnázia Pavla Horova 
Masarykova 1, ktorí sa stali majstrami kraja a majstrami Slovenska v súťaži stredných škôl,  
 
ako i hádzanárky menovanej školy, ktoré na  akademických majstrovstvách Slovenska 
obsadili 1.miesto, čím sa kvalifikovali na  akademické majstrovstvách sveta do Dánska, kde z 
28 zúčastnených krajín obsadili 8.miesto. Prekvapili i žiaci Združenej strednej školy 
hotelových služieb a obchodu,  ktorí na majstrovstvách Slovenska v súťaži šípkárskej 
stredoškolskej ligy 4.členných družstiev obsadili 1.miesto a v súťaži 3.členných družstiev 
2.miesto. 
V individuálnych športoch v atletike vynikajúci úspech dosiahol Roman Hospodár 
z Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, ktorý na majstrovstvách Slovenska v trojskoku 
obsadil 4.miesto. 
    Okresná rada SAŠŠ bola organizátorom krajských kôl vo všetkých futbalových súťažiach, 
v hádzanej dievčat základných a stredných škôl ako i organizátorom majstrovstiev Slovenska 
v hádzanej dievčat stredných škôl. 
       Na celoslovenskom festivale mládežníckeho športu a to X. ročníku olympiády detí 
a mládeže Kalokagatia 2008 v Trnave v dňoch 22.-24.6.2008 nechýbali ani naši mladí 
športovci, ktorí úspešne reprezentovali nielen svoju školu, ale i samotné mesto Michalovce. 
Hádzanárky ZŠ Okružná 17 v rámci Slovenska obsadili celkove 2.miesto, žiaci ZŠ Školská 2 
v gymnastickom štvorboji obsadili 3.miesto a mladí futbalisti ZŠ Okružná 17 v malom futbale 
obsadili 5.miesto. Posolstvo slovenskej mládeže olympijskému Pekingu za Košický kraj 
predsedovi Slovenského olympijského výboru Františkovi Chmelárovi odovzdali žiaci ZŠ 
Školská 2 v Michalovciach Patrícia Vargová a Roland Varga. 
    Svoje športové aktivity v masovom športe rozvíjajú i žiaci Odborného učilištia 
internátneho, Školská 12. V rámci školy sú tradične organizované ročníkové turnaje vo 
futbale a volejbale, školské kolo v ľahkej atletike. Škola bola organizátorom celoštátnych 
športových hier chlapcov a dievčat v ľahkej atletike a volejbale, vyhlasovateľom ktorých 
bolo Ministerstvo školstva SR. 
    Prostredníctvom Okresnej rady Slovenskej asociácie športu na školách a Slovenskej 
asociácie športu na školách v rámci projektov „Otvorená škola“ a „Vráťme šport do škôl“ 
obdržalo päť základných a štyri stredné školy finančné prostriedky vo výške 540 000,-Sk., 
určené v prevažnej miere na športovo materiálno-technické zabezpečenie, resp. na olympijskú 
výchovu. 
    V materiálno-technickom zabezpečení bola prevedená rekonštrukcia a údržba na týchto 
základných a stredných školách v meste: 
 
I.ZŠ, ul. T. Moussona 4 
Rok:  FP od mesta:  FP od MŠ SR:  Účel: 
2004        0     1 100 tis.Sk.  Rekonštrukcia strechy 
2005        0     1 600 tis.Sk.  Odstránenie statických porúch 
2006   200 tis.Sk.    1 000 tis.Sk.  Rekonštrukcia palubovky telocvične 
 
II.ZŠ, ul. J.Švermu 6 
2006   330 tis.Sk.           0   Oprava strechy telocvične 
2006   200 tis.Sk.           0   Oprava osvetlenia telocvične 
 
III.ZŠ, ul. Moskovská 1 
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2006   200 tis.Sk.           0   Oprava osvetlenia telocvične 
 
 
IV.ZŠ ul. Komenského 1  
2005        0         270 tis.Sk.  Oprava strechy telocvične 
2006   200 tis.Sk.            0  Oprava osvetlenia telocvične 
2007-08        5 000 tis.Sk.     1 500 tis.Sk.  Rekonštrukcia športového areálu  
                                                                                               (atletickej dráhy) 
V.ZŠ, ul. školská 2 
2006   200 tis.Sk.            0  Oprava osvetlenia telocvične 
 
VI.ZŠ, ul. okružná 17 
2003        0   1 600 tis.Sk.  Rekonštrukcia palubovky telocvične 
2005     600 tis.Sk.     850 tis.Sk.  Výstavba futbalového ihriska s umelou  
                                                                                                                   trávou 
2006     200 tis.Sk.         0   Oprava osvetlenia telocvične 
2006  1 400 tis.Sk.         0   Oprava  strechy ZŠ a telocvične 
2007-08 1 500 tis.Sk.  1 500 tis.Sk.  Výstavba futbalového ihriska s umelou 
                                                                                               trávou 
VII.ZŠ, ul. Krymská 5 
2004         0   2 488 tis.Sk.  Rekonštrukcia strechy telocvične 
2005         0   1 700 tis.Sk.  Rekonštrukcia palubovky telocvične 
2006     200 tis.Sk.         0   Oprava osvetlenia telocvične 
2007                       daný projekt na multifunkčné ihrisko vo výške 1 mil.Sk.z fondov EÚ + 500 tis. 
                                                                                         z MsÚ.     
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27 
2008         0          0                           Výstavba multifunkčného ihriska- 
                                                                                                   1 500 tis.Sk. 
                                                                                                                 Osvetlenie multifunkčného ihriska 
                                                                                                                 180 tis.Sk 
Združená stredná škola - Močaranska 1 
2008         0          0   Rekonštrukcia svietidiel v telocvični- 
                                                                                               15 tis.Sk. 
Združená stredná škola - Partizánska 1 
2007         0          0   Rekonštrukcia sociálnych zariadení 
                                                                                               v priestoroch telocvične a školy 
                                                                                                                 622.449.-Sk.  
       
 
2.2.2. Útvary talentovanej mládeže 
 
     Jednou zo základných podmienok ďalšieho zvyšovania úrovne športových odvetví je  
podstatne kvalitnejší výber a príprava športovo talentovaných detí a mládeže a ich 
systematické začleňovanie do jednotlivých článkov systému vrcholového športu. V rezorte 
Ministerstva školstva SR sa za úzkej spolupráce vybraných slovenských športových zväzov 
realizuje výber a starostlivosť o športové talenty. V našom meste je to prostredníctvom 
útvarov talentovanej mládeže, (ďalej len ÚTM) t.j. športových tried a školských športových 
stredísk.  
     V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce pôsobí 8 základných škôl. Na štyroch ZŠ  
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je zriadených 16 športových tried a na štyroch ZŠ je zriadených 5 školských športových 
stredísk. Športové triedy sú zriadené na III.ZŠ (basketbal ch), IV.ZŠ (atletika ch+d), V.ZŠ  
(ľadový hokej+plávanie), VI.ZŠ (futbal+hádzaná d).  Školské športové strediská sú na II.ZŠ 
(futbal, volejbal d),  IV.ZŠ (judo ch+d), VII.ZŠ (hádzaná ch+d) a VIII.ZŠ (basketbal d).  
 
ÚTM na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: 
  
Škola  Útvar  Druh športu Počet ŠT/Odd.    Poč.žiakov  Od roku    Počet trénerov 
 
III.ZŠ  ŠT  basketbal ch.          1         22       2004  1 
IV.ZŠ   ŠT  atletika         5                   83       1986  4 
V.ZŠ  ŠT  ľadový hokej/         5/5        66/58  1992/2005  6/3       
                          plávanie     
VI.ZŠ  ŠT  futbal /         5/5        87/62  1981/2003  6/5 
                           hádzaná d.          
 
II.ZŠ  ŠŠS  futbal          2         38   2005/2006  2 
  ŠŠS  volejbal                  1                    22             2006/2007  1 
IV.ZŠ  ŠŠS  judo          3         65             1999/2000  4 
VII.ZŠ  ŠŠS  hádzaná ch+d         4         66  1985/1995  5 
VIII.ZŠ ŠŠS  basketbal d.         2         25       2000  2            
                       s p o l u:     16/12      594              40    
    
     Celkove na 7 michalovských školách je do jednotlivých útvarov zapojených 594 mladých  
talentovaných športovcov a o ich odborný rast sa stará celkove 40 trénerov.  Ich systematické 
začleňovanie do jednotlivých článkov ako i samotná športová príprava sa zabezpečuje 
prostredníctvom príslušných smerníc a pokynov ako Ministerstva školstva SR, tak 
i príslušného športového zväzu. Športová príprava žiakov sa realizuje jednak v podmienkach 
školy tak i v podmienkach klubov v rozsahu 10 - 20 hodín týždenne. Mesačné členské 
príspevky žiakov sa pohybujú vo výške od 200,- Sk do 500,-Sk. Družstvá jednotlivých 
útvarov, až na ŠT v basketbale chlapcov a ŠŠS v basketbale dievčat, sú každoročne zapájané 
do pravidelných majstrovských súťaží na úrovni kraja, resp.Slovenska. Opodstatnenosť týchto 
útvarov potvrdili i minuloročné výsledky a umiestnenia, keď v  individuálnych športoch 
vynikajúce výsledky dosiahli: 
-  judisti športového klubu (ďalej len ŠK) Zemplín (1.miesto krajská žiacka liga, 3.miesto  
   na M-SR v kategórii starších žiakov),  
-  atléti ŠK Comenium ( 1.miesto M-SR v cezpoľnom behu), 
   plavci ŠK Orca ( 1.miesto na MK v štafete 4x 50m dievčat, 3.miesto v štafete 4 x 50m 
   chlapcov). 
V kolektívnych športoch mladí futbalisti MFK Zemplín v uplynulom období obsadili v I.lige  
starších žiakov sk.Východ 4.miesto, hádzanárky HK Iuventy v krajských majstrovstvách 
1.miesto a v rámci Slovenska 2.miesto v kategórii starších žiačok. 
     Meradlom úspešnosti samotných ŠT a ŠŠS je uplatnenie ich členov v náväzných, vyšších 
formách. Za existencie týchto útvarov v našom meste našli uplatnenie vo vyšších súťažiach 
nasledovní športovci z jednotlivých ŠT a ŠŠŠ: 
- ŠT Ľ.H. : Kudroč-Soderterie, Hinďoš, Vankovič, Petruňa-juniori Dukla Trenčín,  Kováč, 
Ferenc, Falis-juniori Poprad, Melega-Sparta Praha,  
- ŠT FU : Kelemen-Tenerife, Žofčák-Jablonec, Božok-Ružomberok, Marcin-Senec, 
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  Pivarník-Bohemians Praha, Perexta-Žilina, 
- ŠT AT : Pavlovčáková, Ihnátová, Šikulová, Dovicová, Kračunik, Čižmárik - v reprezentač- 
ných výberoch jednotlivých vekových kategórií, 
- ŠŠS HÁ D : Kudročová Medzinárodná interligová hádzanárska súťaž žien (ďalej len 
WHIL), Szollosiová-ŠKP Bratislava, Drotárová, Tomková-Trenčín, Cinová, Dittelová, 
Worreiterová, Gregorčíková, Piskayová, Horňáková, Bačíková - Iuventa Michalovce WHIL, 
Fajčáková-Slávia Praha, Pajtášová-Bijoun.  
- ŠŠS JU : Danko, Milichovský, Vasiľ-B.Bystrica, Mihoková, Markovič, Urbančík- 
Bratislava, K. Čarná-Trnava. 
      I napriek týmto pozitívnym javom, v činnosti jednotlivých útvarov pretrvávajú 
nedostatky. V materiálnom zabezpečení mnohé útvary pociťujú opotrebovanosť náradia 
a športového výstroja. V mnohých prípadoch využívajú materiál v rámci školy. Ukazuje sa 
potreba vo všetkých útvaroch obnoviť športové náradie, náčinie, ako i jednotlivé druhy 
materiálov. 
    V ekonomickom zabezpečení jednotlivé útvary pociťujú nedostatok finančných 
prostriedkov na vlastnú činnosť. Z príslušných slovenských zväzov obdržali dotácie len: 
- ŠT atletiky  34 tis.Sk. na majstrovské súťaže, 
- ŠT ľadového hokeja  123 tis.Sk. na majstrovské súťaže a 65 tis.Sk. na mzdy trénerov, 
- ŠT futbalu  36 tis.Sk. na mzdy trénerov, 
- ŠT hádzanej dievčat 45 tis.Sk. na majstrovské súťaže. 
Ostatné vykrytie rozpočtu je z rozpočtu príslušného klubu, z členských a rodičovských 
príspevkov a zo strany sponzorov. 
    V práci športových tried a školských športových stredísk za nedostatočné je potrebné 
považovať zdravotné zabezpečenie. Vo väčšine prípadoch sa realizuje individuálnou formou 
a účasťou lekára na majstrovskom stretnutí. Len v 2 prípadoch a to v ŠT plávania (ZŠ Školská 
2 ), futbale a hádzanej (ZŠ Okružná 17 ) je zavedené pravidelné lekárske sledovanie 
a testovanie. V ŠT hádzanej dievčat využívajú spoluprácu s klubovým lekárom a masérom. 
Nedostatočná je rehabilitácia a regenerácia vzhľadom na zaťaženie mladých športovcov ako 
v tréningovom procese, tak i v jednotlivých majstrovských i nemajstrovských súťažiach. 
Nevyhnutné je v blízkej budúcnosti zo strany ŠT a ŠŠS nadviazať užšiu spoluprácu 
s Oddelením telovýchovného lekárstva i napriek tomu, že jednotlivé lekárske úkony 
všeobecného, resp. nadštandartného charakteru nie sú uhrádzané z verejného zdravotného 
poistenia. 
    Športovo talentované deti po ukončení základnej školy majú možnosť pokračovať 
v športovej príprave na dvoch stredných školách so športovým zameraním. Gymnázium Pavla 
Horova Masarykova 1 má otvorené 2 športové triedy v prvom a druhom ročníku s celkovým 
počtom 64 žiakov, ktorí sú zameraní  na basketbal, futbal, hádzanú a Združená stredná škola, 
Partizánska 1, kde v jednotlivých ročníkoch je začlenených 16 mladých hokejistov. 
    Mimo týchto útvarov v uplynulom období bolo Slovenským zväzom juda zriadené 
Centrum talentovanej mládeže v jude, v ktorom bolo na základe splnených kritérií zaradených 
16 talentovaných judistov zo 6 oddielov Košického a Prešovského kraja (Michalovce, Košice, 
Poprad, Bardejov, Spišská Nová Ves a Vranov). Tréningový proces 16 mladých športovcov  
sa realizoval jednak vo vlastných kluboch 8 hodinami týždenne, ale i formou spoločných 
sústredení jedenkrát mesačne. Mladí judisti sa zúčastňovali  vybraných súťaží v rámci 
Slovenska a zahraničia ako i majstrovských súťaží, keď na posledných majstrovstvách 
Slovenska získali celkom 19 medailových umiestnení. Od 1.1.2008  toto centrum pôsobí v 
Bardejove. 
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2.2.3.Masový šport 
    V oblasti masového rozvoja športu majú nezastupiteľné miesto zväzové orgány Oblastného 
športového centra. V súčasnom období je to Oblastný zväz malého futbalu, Oblastný bežecký 
spolok, Oblastný stolnotenisový zväz, Oblastný nohejbalový zväz, Oblastný volejbalový zväz  
a Okresná rada Klubu slovenských turistov. V jednotlivých týchto zväzoch, až na Okresnú 
radu Klubu slovenských turistov, prebiehajú dlhodobé majstrovské i nemajstrovské súťaže na 
základe spracovaného kalendára športových súťaží vo vybraných vekových kategóriách 
prevažne s celookresnou pôsobnosťou. Na úrovni mesta v uplynulom období prebiehali 
dlhodobé súťaže vo volejbale v kategórii dorastencov a dorasteniek, v súčasnom období sú to 
súťaže v malom futbale a v nohejbale. 
      Oblastný zväz malého futbalu (ďalej len OZMF) v uplynulom roku organizoval už  
12.ročník majstrovstiev OZMF dospelých v hale za účasti 17 družstiev, 16.ročník 
majstrovstiev OZMF dorastu na asfalte  za účasti 10 družstiev a 4.ročník súťaže družstiev nad 
35 rokov za účasti 5 družstiev.  Z dôvodu nezáujmu družstiev nepodarilo sa zorganizovať 
26.ročník majstrovstiev OZMF dospelých na asfalte.  
     K tradičným propagandistom masového rozvoja športu sa už niekoľko rokov radí 
i Oblastný nohejbalový zväz. V meste to bol v uplynulom období už 13.ročník majstrovstiev 
2.členných družstiev mužov za účasti 10 družstiev, 9.ročník majstrovstiev 2.členných 
družstiev dorastencov za účasti 9 družstiev. K popularite tohto športu prispel i 5.ročník 
Medzinárodného turnaja žien v singloch „Zemplín cup 2008“, ktorý zároveň pre slovenské 
hráčky bol i majstrovstvami Slovenska.  Oblastný nohejbalový zväz každoročne podieľa sa 
i na projekte celoslovenskej akcie Dni športu, predovšetkým súťažami v kategóriách dorastu 
a dospelých. 
     Na využívanie rôznych foriem športových aktivít v meste sú k dispozícii telocvične na 
jednotlivých školách ako i samotné športové haly. Popri hodinách športovej prípravy, ktoré 
súvisia s tréningovým procesom v tom ktorom športe na príslušnej škole, svoje aktivity 
realizujú na jednotlivých školách : 
-  iné športové kluby, ktoré objekty telocviční využívajú na svoj tréningový proces 
   (1.BK, 1.BK-D na IV.ZŠ a VI.ZŠ, StO TJ Slávia na VIII.ZŠ, Club mladých Godžu ryu 
    karate na ZSŠ ul. Partizánska 1, TJ Štart Odeta na SZŠ), 
-  učitelia príslušnej školy, rodičovské kluby škôl a ZRPŠ (II.ZŠ, IV.ZŠ, V.ZŠ, VII.ZŠ), 
-  poslanci MsZ a zamestnanci MsÚ (VII.ZŠ, IV.ZŠ), 
-  iné záujmové skupiny (bojové umenie Aikido na VIII.ZŠ, cvičenia A Wana na III.ZŠ, 
   minifutbal v starej športovej hale, na VII.ZŠ, cvičenia aerobic-u na III.ZŠ, Gymnáziu    
   P. Horova, ul. Masarykova 1, Gymnáziu, ul. Ľ. Štúra 26, ZSŠ, ul.Partizánska 1). 
     K masovému rozvoju športu v meste sa radí i Oblastný bežecký spolok, ktorý svojou 
aktivitou už prerástol rámec nielen mesta, ale i okresov Michalovce a Sobrance a zaradil sa 
medzi silné bežecké subjekty v rámci celého Slovenska. V spolupráci s Atletickým klubom 
Michalovce je organizátorom významných atletických podujatí celoslovenského charakteru 
a to v tomto roku už 24.ročníka Podvihorlatského maratónu, 16.ročníka Michalovskej 
hodinovky, 16.ročníka Matičného behu O Štít mesta Michalovce ako i 3.ročníka In-Line 
maratónu na korčuliach. Všetky tieto organizované podujatia podstatnou mierou prispeli 
k tomu, že počet rekreačných bežcov sa v posledných rokoch na Zemplíne rozrástol o ďalších 
adeptov tohto krásneho športu a mnohí z nich sa zapájajú i do hodnotenia Oblastnej bežeckej 
ligy. I napriek tomu sú rezervy v zapájaní sa širokej verejnosti do nenáročných pohybových 
aktivít, predovšetkým kratších behov, či už v prostredí Bielej hory, resp.prímestskej oblasti 
Zemplínskej Šíravy. 
       Turistika svojím zameraním sa radí medzi najmenej finančné náročné športy v hierarchii 
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športových odvetví. Okresná rada Klubu slovenských turistov prostredníctvom svojich troch 
klubov v meste ( OT TJ Turista , 1.Michalovský KST a OT OSBD) snaží sa poskytovať 
v jednotlivých presunových prostriedkoch široké možnosti realizácie vo všetkých vekových 
kategóriách, či už v okolí samotnej Zemplínskej Šíravy, Vihorlatu, Sninského kameňa,  
resp. Morského oka. Populárnymi sú výstupy na Vihorlat, Sninský kameň, Viniansky hrad, 
prechod Vihorlatským pohorím, výstup na Senderov, ale i cyklotúry v okolí Zemplínskej 
Šíravy. Mrzí tá skutočnosť, že túto možnosť využíva iba minimálne percento obyvateľov 
nášho mesta a väčšia časť uprednostňuje skôr rodinnú turistiku na úkor organizovanej 
turistiky.  
     Mimo jednotlivých turistických akcií sa pozornosť každoročne venuje značeniu a obnove 
turistických chodníkov. Prostredníctvom značkárskej komisie Okresnej rady Klubu 
slovenských turistov Michalovce bolo v uplynulom roku obnovené značenie turistických 
chodníkov v celkovej dĺžke  31,8 km v oblasti Sninského kameňa, Morského oka, 
Remetských Hámrov, Medvedej hory, Hôrky a Senderova. Vyznačené boli dva nové 
turistické chodníky v dĺžke 10,2 km a boli obnovené značenia na cyklotrasách v okolí 
Remetských Hámrov v dĺžke 43,1 km. Pri tejto verejnoprospešnej činnosti bolo členmi 
značkárskej komisii odpracovaných počas 24 dní spolu 594,5 hodín bez nároku na finančnú 
odmenu. V súčasnosti je v regióne celkove 115 km značených turistických trás. 
     Pozornosť sa venovala i spracovaniu turistického obsahu máp. Aj pričinením značkárskej  
komisie vyšlo 4.vydanie mapy VKU 126-Vihorlatské vrchy a 147 Východoslovenská rovina. 
Pre vydavateľstvo Scho-Card boli vypracované podklady na mapy Vihorlatu a  Slanských 
vrchov. 
   V samotnej turistike v blízkej budúcnosti je potrebné orientovať sa i na rozvoj cykloturis- 
tiky. V našich podmienkach je k dispozícii dostatok cyklotrás z východzieho miesta  
samotného mesta Michalovce či už smerom na Vinianske jazero, Remetské Hámre, Morské 
oko, Sobrance, chránené územie Senianske rybníky, Jasenovský hrad, Brekovský hrad a pod. 
V tejto oblasti je možnosť užšej spolupráce s Regionálnym združením turizmu Zemplín. 
    Pri samotnom hodnotení masového rozvoja športu je potrebné skonštatovať, že všetky 
súťaže, majstrovské, nemajstrovské, krátkodobého, resp. dlhodobého charakteru  prebiehajú 
bez dotácií zo slovenských zväzov a sú  v prevažnej miere hradené  z vkladov jednotlivých 
štartujúcich družstiev. 
     V samotnom meste mimo týchto akcií každoročne prebieha i dlhodobá súťaž v ľadovom 
hokeji mestská hokejová liga "Excelent cup ". V tomto roku to bol už 7.ročník a zúčastnilo sa 
ho 6 družstiev. Populárna je i  mestská tenisová liga veteránov nad 35 rokov za účasti 8 
družstiev a svoju históriu  začal písať i I.ročník bowlingovej ligy Sport One za účasti 
6.družstiev a I. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov „O Pohár primátora mesta 
Michalovce“ za účasti 18 družstiev.  
     Medzi ženami sú populárne cvičenia formou aerobicu, kalanetiky na jednotlivých školách 
v meste, ako i pilates cvičenia. Pre širokú verejnosť svoje služby ponúkajú štyri fitness centrá 
a to fitness centrum J.Berdyho, J.Winklera, Sport centrum a R.klub. Súčasťou týchto centier 
sú i soláriá horizontálne, resp. vertikálne, cardio fitness, stacionárne bicykle, spining, masáže. 
Pre najmenších ako novinkou je k dispozícii i detské fitness J.Winklera. 
     V masovom športe každoročne svoju popularitu získavajú i aktivity Občianskeho 
združenia Návraty. V roku 1996 sa I. ročníkom " Splavovania zemplínskych riek " začala 
písať pekná tradícia tejto športovo spoločenskej akcie. Návratmi však nežijú iba ľudia v 
člnoch, ale aj obce po oboch stranách splavovaných riek Topľy, Ondavy, Laborca, Uhu, 
Latorice a Bodrogu či už pri samotných štartoch, v táboriskách a miestnych amfiteátroch v 
rámci kultúrnych programov pripravovaných pri tejto príležitosti. Mimo toho OZ Návraty 
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každoročne usporadúva hviezdicové výstupy na Vihorlat a cyklotúry do tých častí Zemplína, 
ktoré sú vzdialené od splavných riek. Veľkú popularitu si získava i "michalovská šarkaniáda“ 
poriadaná na Zemplínskej Šírave, ktorá je pravdepodobne najväčšou šarkaniádou na 
Slovensku. 
     Svoje športové aktivity rozvíjajú i členovia pacientskej organizácie zdravia, duše, 
rehabilitácie a vôle - Pozdrav, predovšetkým v minifutbale, volejbale, stolnom tenise 
a plávaní. 
Organizáciou jednotlivých turnajov, ale i účasťou na obdobných podujatiach snažia sa hlavne 
propagovať myšlienku upevňovania zdravia, výmenu skúseností, spoznávania a utužovania  
priateľstiev ako i spoznávania kultúr iných krajín. Popri týchto hodnotách do popredia však  
kladú i samotnú športovú stránku a to byť medzi najlepšími. V uplynulom roku zúčastnili sa 
v Manchestri medzinárodného turnaja v minifutbale pod názvom E.A.S.I.Cup, kde z 24 
družstiev z Anglicka, Holandska, Nemecka, Rakúska a Česka obsadili 5.miesto a na 
medzinárodnom volejbalovom turnaji umiestnili sa na 2.mieste.  
    V tomto roku na medzinárodnom turnaji v Linzi v minifutbale spomedzi 8 krajín Európskej 
únie za účasti 24 družstiev obsadili 1.miesto, vo volejbale tak isto 1.miesto, v stolnom tenise 
vo dvojhre mužov Martin Seman získal 3.miesto a v plávaní Erik Valečko 2.miesto. 
    V masovom rozvoji športu v rámci svojich možností svoje aktivity realizujú i členovia 
športového klubu telesne postihnutých športovcov Štart Michalovce. Klub ako dobrovoľné 
združenie občanov telesne postihnutých a postihnutých civilizačnými ochoreniami vykonáva 
svoju činnosť v zmysle svojich stanov a v súlade so športovým kalendárom Slovenského 
zväzu telesne postihnutých športovcov ako i vlastným a zapája sa do súťaží v stolnom tenise, 
v streľbe zo vzduchových zbraní, šachu a v plávaní. V uplynulom roku sa traja členovia klubu 
zúčastnili majstrovstiev Slovenska telesne posihnutých športovcov v streľbe zo vzduchových 
zbraní vo Vištuku, kde Michal Molnár obsadil 4.miesto v disciplíne streľba v kľači a Anton 
Sivák 5.miesto v disciplíne streľba v leže. V tomto roku sa dvaja členovia klubu zúčastnili bez 
výraznejšieho umiestnenia majstrovstiev Slovenska v stolnom tenise telesne postihnutých 
športovcov v Ružomberku.  
     Poslaneckými klubmi mestského zastupiteľstva v spolupráci so školami sú organizované 
na jednotlivých sídliskách športové dni Stráňančanov a Južanov, ktoré sú zamerané na súťaže  
rodinných družstiev v rôznej vekovej populácii. 
 
2.2.4.Výkonnostný šport 
   
  Na  najvyššej medzinárodnej úrovni mesto reprezentuje družstvo žien HK Iuventa 
Michalovce, ktoré v dlhodobej medzinárodnej interligovej súťaži WHIL v súť.ročníku 
2007/2008 skončilo na 2.mieste a v rámci Slovenska na 4.mieste. Družstvo zároveň bolo 
účastníkom Ligy majstrov a Pohára EHF. 
    V republikových súťažiach mesto Michalovce reprezentovalo 30 družstiev, z toho bolo 12  
dospelých, 12 družstiev dorastu a 6 družstiev v kategórii žiactva. Na úrovni krajských súťaží 
mesto reprezentovalo celkove 52 družstiev, z toho bolo 13 družstiev dospelých, 10 družstiev 
dorastu a 29 družstiev v kategórii žiactva. Najvýraznejšie výsledky v kategórii dospelých  
v kolektívnych športoch dosiahli:  
-  ženy Hádzanárskeho klubu Iuventa Michalovce (ďalej len HK Iuventa), 
-  muži šachového klubu Zemplín Michalovce (ďalej len ŠaK) v súť.ročníku 2007/2008  
   obsadili v I.lige sk.Východ 2.miesto, 
-  ženy Tc STŠ Michalovce v roku 2008 obsadili v extralige 6.miesto, 
-  muži Judo club Gama Michalovce obsadili v 2.lige 1.miesto a  postup do 1.ligy SR. 
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    V mládežníckych kategóriách na úrovni kraja a Slovenska presadili sa: 
-  starší žiaci a staršie žiačky športového klubu Comenium (ďalej len ŠKC) 1.miesto na  
    M-kraja  v štafete na 4x60m, 
-  žiaci ŠKC, 1.miesto na M-SR v cezpoľnom behu, 
-  staršie žiačky HK Iuventa 2.miesto na M-SR,                            
-  žiačky a žiaci ŠK Zemplín, oddiel judo 1.miesto v krajskej lige žiakov, 
-  starší žiaci ŠK Zemplín, oddiel-judo 3.miesto na M-SR,          
-  starší žiaci MFK Zemplín, a.s. 4.miesto v I.lige starších žiakov, sk.Východ, 
-  dorastenci ŠK Zemplín, oddiel judo 1.miesto v dorasteneckej lige SR, 
-  juniorky 1.BK-D 1.miesto v Regionálnych majstrovstvách a postup do 1.ligy SR, 
-  mladšie dorastenky HK Iuventa 1.miesto v I.DL SR, 
-  starší dorastenci MFK Zemplín, a.s. 1.miesto v II.DL sk.Východ, postup do I.DL SR. 
    V individuálnych športoch svoje pozície už niekoľko rokov udržujú judisti ŠK Zemplín  
Michalovce, atléti ŠKC Michalovce, do popredia sa tlačia mladí tanečníci TK Grácia 
Michalovce, ale i plavci plaveckého klubu Orca Michalovce (ďalej len PK Orca). Za všetkých 
je potrebné spomenúť : 
-  D.Beránek  ŠKC, 3.miesto M-SR 200 m prekážky v kategórii žiakov, 
-  T.Semko  ŠKC,  4.miesto na M-SR 2 km chôdza v kategórii žiakov, 
-  J.Cipík  ŠKC, 3.mieto na M-SR v cezpoľnom behu,  
-  J.Cipík  ŠKC, 4.miesto na M-SR 600 m v kategórii žiakov, 
-  V.Ľašová  ŠKC, 4.miesto na M-SR oštep, guľa v kategórii žiakov, 
-  M.Mihaľová  PK Orca, 1.miesto na M-SR 100 m znak v kategórii B,                   
-  M.Mihaľová  PK Orca, 4.miesto na M-SR 50 m voľný spôsob v kategórii B, 
-  M.Križák  PK Orca, 3.miesto na M-SR v kategórii C 
-  L.Valisková  PK Orca, 4.miesto na M-SR 800 m voľný spôsob v kategórii B, 
-  A.Čarná  ŠK Zemplín oddiel judo, 1.miesto na M-SR v kategórii dorasteniek do 57 kg, 
-  K.Čarná  ŠK Zemplín oddiel judo, 1.miesto na M-SR v kategórii junioriek do 63 kg,    
-  M.Milichovský  ŠK Zemplín oddiel judo, 1.miesto na M-SR v kategórii juniorov do 73 kg, 
-  Š.Mazúr  ŠaK Zemplín, 1.miesto na M-SR v kategórii mládeže do 16.rokov, 
-  D.Demčák a L.Melníková  TK Grácia, 1.miesto na M-SR v ŠT, LAT a v 10 tancoch v  ka- 
    tegórii mládež, 
-  K.Čarná  ŠK Zemplín oddiel judo, 1.miesto na M-SR v kategórii žien do 63 kg, 
-  I.Mihoková  ŠK Zemplín oddiel judo, 1.miesto na M-SR v kategórii žien do 57 kg. 
-  M.Sačurovský Športový klub stolného tenisu (ďalej len ŠKST)  6.miesto v celoslovenskom  
   rebríčku v kategórii starších žiakov, 
-  P.Brnčal ŠKST, 7.miesto v celoslovenskom rebríčku v kategórii starších žiakov. 
V uplynulom období výrazné úspechy dosiahol i Maroš Grobelník, člen Fitness centrum Jána 
Berdyho a člen Slovenskej spoločnosti pre naturálnu kulturistiku a fitness. Za všetky jeho 
výsledky je potrebné spomenúť: 
- rok 2006 Grand Prix Banská Bystrica 1.miesto, majstrovstvá sveta 1.miesto, 
- rok 2007 majstrovstvá Českej republiky 1.miesto, majstrovstvá Európy 2.miesto, 
- rok 2008 Aminostar Senica 1.miesto, Aminostar Cup ČR 2.miesto, majstrovstvá Európy  
  2.miesto. 
Celkove v uplynulom roku zástupcovia športových klubov získali na úrovni kraja 105  
a v rámci Slovenska 22 medailových umiestnení, získali 8 titulov majstrov Slovenska , 
v reprezentačných výberoch Slovenska bolo 29 reprezentantov a vrcholného športového 
podujatia - majstrovstiev sveta sa zúčastnil tanečný pár TK Grácia Michalovce Korpová-
Mušinka, šachista Štefan Mazúr a kulturista Tomáš Grobelník. 
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    Z pohľadu výkonnostného športu so zreteľom na ekonomické podmienky a možnosti 
v našom meste, možno s účinkovaním družstiev v jednotlivých súťažiach vysloviť 
spokojnosť. Naopak mrzí tá skutočnosť, že v najvyšších republikových súťažiach už dlhšiu 
dobu neúčinkujú muži Športového klubu stolného tenisu Michalovce, ako i muži 
Hádzanárskeho klubu (ďalej len HAK)  Michalovce. 
 
 
2.2.5.Športové kluby v meste 
 
    Na úrovni mesta evidujeme celkove 36 športových klubov s členskou základňou 1922      
členov, z toho je 928 členov v kategórii žiactva, 350 členov v kategórii dorastu a 644 členov 
v kategórii dospelých. Svoje športové aktivity realizujú v 19 druhoch športu, najrozšírenejší je 
futbal v 4 kluboch, nasleduje hádzaná, atletika, judo, tenis a turistika v 3 kluboch.  
Z celkového počtu 95 družstiev štartuje v okresných súťažiach 13 družstiev, v krajských 52 
družstiev a v celoslovenských 30 družstiev. Z uvedeného počtu 95 družstiev je 64 
mládežníckych 
družstiev, čo predstavuje 67 % z celkového počtu družstiev v meste. 
    
       Zoznam športových klubov v meste Michalovce: 

   
 Názov klubu                                                                               Členská základňa 
                                                                                                       Spolu     Mládež 
  1. Športový klub Comenium                             atletika         103 97 
  2. Atletický klub                            atletika          20   - 
  3. Tri club                          atletika            5   1 
  4. 1.Basketbalový klub-dievčatá                       basketbal          95 85 
  5. 1.Basketbalový klub                                     basketbal          80 60 
  6. Telovýchovná jednota Sokol Močarianska   futbal                      45 17           
  7. Športový klub Vrbovec         futbal                      50   - 
  8. Futbalový klub Topoľany                 futbal                      68 48 
  9. Mestský futbalový klub Zemplín a.s.            futbal                    261        216 
10. Hádzanársky klub Iuventa                             hádzaná         144        126 
11. Hádzanársky klub                        hádzaná        102          97 
12. Klub veteránov v hádzanej Michalovce         hádzaná          20   - 
13. Michalovská hokejbalová únia                      hokejbal                  25            -   
14. Vihorlatský horolezecký klub                        horolezectvo          19             3 
15. Športový klub Mada Bulík         jazdectvo          13 10 
16. Jacht klub Šírava                       jachting          38 10 
17. Športový klub Zemplín-oddiel judo     judo                    123        105 
18. Športový klub Bodu     judo                      10   9   
19. Judo Club Gama                         judo                      13            1 
20. Goju –Kai Karate Do                          karate                      13   9 
21. Club mladých Godžu-Ryu karate   karate                      42 40 
22. Hokejový klub Mládež                                 ľadový hokej         195        175 
23. Hokejový klub Dukla                                    ľadový hokej          52            7 
24. Plavecký klub Orca                                       plávanie          20 13 
25. Športový klub stolného tenisu                      stolný tenis               25             8 
26. Stolnotenisový oddiel Slávia                        stolný tenis               21             5 
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27. Šachový klub Zemplín                         šach           33             3 
28. Tanečný klub Grácia     tanečný šport          64           60 
29. Tenisový club STŠ    tenis                      70           43 
30. Tenisový klub Lobax     tenis                      26             - 
 
31. 1.Tenisový club Scorp                                tenis                         25           17                
32. Klub slovenských turistov Turista                turistika          32             2                      
33. 1.Michalovský Klub slovenských turistov   turistika                    28              - 
34. Telovýchovná jednota OT OSBD                turistika                    13              6  
35. Telovýchovná jednota Štart Odeta               volejbal          17              - 

      36. ŠK teles. post. športovcov Štart         šach, st.t. strel.             12              - 
                                                                                    s p o l u :             1922        1273    
                                             
      Z uvedeného počtu sa masovému rozvoju športu venujú v 17 športových kluboch, 
výkonnostnému športu v 18 kluboch a vrcholovému športu v  klube HK Iuventa Michalovce  
a to v kategórii žien. 
      Najpočetnejším klubom, čo sa týka členskej základne, v meste je MFK Zemplín 
Michalovce a.s., ktorý eviduje celkove 261 členov, z toho 160 žiakov, 56 dorastencov a 45 
dospelých. Uvedený klub má v súťažiach zapojených i najviac družstiev - 11, z toho je 6 
žiackych, 4 dorastenecké a 1 družstvo dospelých. 
V ôsmich  prípadoch jednotlivé mestské kluby nemajú vytvorenú žiadnu mládežnícku 
základňu (Atletický klub, ŠK Vrbovec, Klub veteránov v hádzanej, TC Lobax, 1.Michalovský 
KST, TJ Štart Odeta, ŠK telesne postihnutých športovcov Štart a Michalovská hokejbalová 
únia ). 
 
2.2.6.Združenie technických a športových činností 
 
     V oblasti technických športov v meste pôso7 klubov, ktoré sa zaoberajú týmito 
odbornosťami: strelectvo, motorizmus, rádioamatérstvo, kynológia. Najviac členov sa venuje 
v odbornosti športová streľba v piatich kluboch s počtom registrovaných 273 členov, z toho je 
54 členov mládeže. Strelci v tejto odbornosti v uplynulom roku dosiahli na rôznych súťažiach 
popredné umiestnenia, ale najcennejšie bolo 1.miesto na majstrovstvách Slovenska z 
veľkorážnych zbraní /samopal /, ktoré získal Vladimír Hamadej. V športovej streľbe boli 
usporiadané dve postupové súťaže na majstrovstvá Slovenska a rad ďalších nepostupových 
súťaží - strelecká súťaž O Pohár primátora, O Pohár veliteľa mechanizovaného práporu z 
veľkorážnych zbraní, strelecká súťaž Memoriál G.Bodajlu. Hoci v strelectve je k dispozícii 
vlastná strelnica, táto odbornosť zápasí s nedostatkom vlastných priestorov pre vzduchovkové 
disciplíny. Zámerom je získať stabilné výcvikové stredisko pre mládež. ako každý šport, aj 
strelectvo zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia 
strelnice, ktorá by mala byť dokončená do konca roka 2008. 
    V odbornosti rádioamatér sa touto činnosťou zaoberá 11 členov. Zúčastňujú sa rôznych 
súťaží v rámci Slovenska, ale i v celoslovenskom merítku. Najväčší úspech za minulý rok 
bolo umiestnenie reprezentanta v CQ Štefana Tomka, ktorý na majstrovstvách Európy obsadil 
2.miesto. 
    Motorizmu sa venuje 9 členov. Tento šport je finančne náročný, ale za podpory sponzorov 
a aj zásluhou mesta úspešne si počína na jednotlivých súťažiach pretekár Čech. 
    Kynológia je veľmi obľúbenou odbornosťou v našom meste. Tejto činnosti sa v dvoch 
kluboch venuje celkove 43 členov. 
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Prehľad jednotlivých klubov: 
1. ZO Združenia technických a športových činností 
    odbornosti - strelectvo, rádioamatérstvo, motorizmus 
 
 
2. Exapro 
    odbornosti - strelectvo 
3. Combat Dabl-Alfa klub 
    odbornosti - strelectvo 
4. Klub vojakov v zálohe a športových činností 
    odbornosti  - strelectvo 
5. Športový strelecký klub 
    odbornosti  - strelectvo 
6.-7.Kluby kynológie 
     odbornosti  - kynológia 
 
2.3.Športové zariadenia v meste 
    
 Pre rozvoj telesnej výchovy a športu sú na území mesta k dispozícii 2 športové haly, 1 
multifunkčná telocvičňa, zimný štadión, 5 futbalových ihrísk, 19 telocviční a bazén. Športové 
haly slúžia na športovú prípravu a súťaže hlavne v hádzanej, basketbale, ale aj juda a malého 
futbalu. Vo vybavení však zaostávajú za súčasnými požiadavkami doby. Športová hala na 
ul. Športovej  žiada ďalšie rekonštrukčné práce. Čiastočne sa doriešil havarijný stav, do 
prevádzky bol daný nový vykurovací systém, zrekonštruovali sa dve šatne, zateplila sa zadná 
stena, prevedené boli hygienické maľovky a natretá bola konštrukcia samotnej haly. Zimný 
štadión, ktorý je na prevádzku a údržbu náročnou investíciou potrebuje uskutočniť 
izolovanie terás po stranách štadióna v dôsledku zatekania do šatňových a kancelárskych 
priestorov, opravu dažďových zvodov, výmenu chladiaceho systému. Z piatich futbalových 
ihrísk nezodpovedá medzinárodným požiadavkám ani jedno. Najviac sú využívané ihriská na 
ul. Hviezdoslavovej 5, kde svoje majstrovské zápasy hrávajú mužstvá MFK Zemplín, 
a.s. Michalovce. Na uvedenej ulici tréningové ihrisko bolo nahradené umelým trávnatým 
ihriskom, čím sa podstatne skvalitnili tréningové podmienky všetkých družstiev MFK 
Zemplín Michalovce a.s. Telocvične sú pri základných a stredných školách, najväčšie z nich 
sú na ZŠ, ul. Okružná 17 a ZŠ, ul. Krymská 5. Väčšina telocviční potrebuje rekonštrukciu  
paluboviek, hygienických zariadení, ale i striech a fasád. 
V uplynulom období v meste pribudli ďalšie nové športové objekty a to : 
- ZŠ, ul. okružná 17  multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom na malý futbal, 
- ZŠ, ul. okružná 17  multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom na veľký futbal, 
- ZŠ, ul. okružná 17  plážové ihrisko na hádzanú, minifutbal, 
- ZŠ, ul. Komenského 1 atletická dráha s polyuretánovým povrchom, 
- Gymnázium P.Horova, ul. Masarykova 1 multifunkčná telocvičňa, 
- Stredná zdravotnícka škola, ul. Masarykova 27 multifunkčné ihrisko s osvetlením. 
V tomto roku sa počíta i s výstavbou polyfunkčného ihriska v areáli VII.ZŠ, ul.Krymská 5. 
 V meste pri základných a stredných školách je k dispozícii 19 telocviční, 10 
posilňovní, 10 futbalových ihrísk a 2 minifutbalové ihriská, 13 hádzanárskych, 12 
volejbalových a 10 basketbalových  ihrísk, 13 atletických dráh, 1 horolezecká stena a 1 
gymnastická rozcvičovňa. Väčšina týchto športovísk je v nevyhovujúcom technickom stave a 
potrebuje nevyhnutnú údržbu, resp. rekonštrukciu. 
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Vo vlastníctve mesta je i 25 m bazén, ktorý si vyžaduje rekonštrukciu technického zariadenia, 
ale i priľahlých priestorov (šatne, hygienické zariadenia). Detské ihriská na sídliskách, ktoré 
momentálne sú, z rôznych dôvodov nespĺňajú svoje poslanie.  
 
 
Stav detských ihrísk: 
                                                                      Vhodné            Vhodné 
P.č. Druh zariadenia  Stav  vyradiť  opraviť Funkčné 
 
 1.   pieskovisko  140     86      45       9 
 2.   hojdačka   137     52      61     24 
 3.   kĺzačka                31     25        4       2 
 4.   kolotoč                  9       1        5       3 
 5.   lavička              139     47      13     79 
 6.   preliezka                43       6      15     22 
 7.   tenisový stôl    10       1        2       7 
 8.   ihrisko                21       6      10       5 
 9.  domček zostava      6       -        1       5 
 
 Pre rekreačných tenistov sú v meste k dispozícii nasledovné tenisové dvorce: 
 
P.č. Miesto       Otv./Kryté        Vlastník             Počet     Povrch 
 
 1.   Hviezd.ul.Teniscentrum      otvorené         Scorp spol.s r.o.      4             antuka 
 2.   Gymnázium P.Horova         otvorené         GPH      2   antuka 
 3.   ZSŠ, ul. Partizánska 1      otvorené         ZSŠ      2  antuka 
 4.   Stredná zdravotnícka škola  otvorené         SZŠ      1  tvrdý 
 5.   Gymnázium, ul.Ľ.Štúra 26  otvorené          GĽŠ      1  antuka 
 6.   Zeleninárska 24       otvorené         Minimax      1  antuka 
 7.   Priemyselná 3852      otvorené         Ekoúnia, s.r.o.     1  antuka 
 8.   Pekárenská 5823/1      otvorené         Agrocentra, a.s.      1          umelá tráva 
 9.   Hviezd.ul.Teniscentrum      kryté         Scorp spol.s r.o.     2  antuka 
10.  Priemyselná       kryté         Dobrex spol.s r.o.   1  antuka 
11.  ZŠ, ul.Okružná 17                kryté         VI.ZŠ      1  tvrdý 
12.  ZŠ, ul. Krymská 5                kryté         VII.ZŠ      1  tvrdý  
                                                                                          s p o l u:     18 
Uvedené tenisové dvorce sú v dobrom technickom stave, pravidelne sú udržiavané a slúžia 
jednak širokej verejnosti, ale i mestskej tenisovej lige. 
Pre vyznávačov rekreačného športu sú k dispozícii 2 bowlingové dráhy a to v Bowling klube 
na nám. Osloboboditeľov 39 a na ul.J.Hollého, Obchodné centrum Idea.                 
Pre širokú verejnosť svoje služby ponúkajú štyri fitness centrá a to fitness centrum J.Berdyho, 
ul. Štefánikova 20, fitness centrum J. Winklera,ul. Hollého 5879, Sport centrum, ul. 
Masarykova 42 a R. Klub nám. Osloboditeľov 10. Medzi najviac navštevované patria fitness 
centrá J. Berdyho a J. Winklera, ktoré i technickým vybavením a poskytovaním ostatných 
služieb patria ku kvalitným zariadeniam. 
Stolnotenisová herňa na ul. kpt. Nálepku slúži predovšetkým aktívnym hráčom ŠKST 
Michalovce, ktorého družstvá štartujú v krajských súťažiach, ale i jednorazovým 
stolnotenisovým akciám usporiadateľom ktorých je Oblastný stolnotenisový zväz a Okresná 
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Asociácia športu na školách. Na technické športy sa využíva strelnica na ul.Hviezdoslavovej,  
ktorú je potrebné dokompletizovať a zmodernizovať. 
 
 
3.ZÁKLADNÉ ÚLOHY SAMOSPRÁVY V OBLASTI ŠPORTU 
 
 Činnosť samosprávy v oblasti športu je možné rozdeliť do týchto rovín: 
a.) školská a záujmová športová činnosť mládeže, oblasť školskej telesnej výchovy, 
b.) šport pre všetkých a rekreačný šport, 
c.) starostlivosť o športovo talentovanú mládež, 
d.) výkonnostný šport, 
e.) oblasť materiálno technického zabezpečenia. 
 Obsahové zameranie činnosti by malo vychádzať predovšetkým: 
- z dlhodobých cieľov, ktoré vychádzajú Z programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja   
   mesta Michalovce na roky 2007 - 2015, 
- zo strednodobých cieľov, ktoré vychádzajú zo schválených priorít na príslušné volebné  
  obdobie, 
- z krátkodobých cieľov, ktoré vychádzajú zo schváleného plánu úloh v príslušnom 
   kalendárnom roku. 
 
4.CIELE KONCEPCIE ROZVOJA ŠPORTU 
 
     Hlavným obsahovým cieľom je všetkými dostupnými prostriedkami podporiť rozvoj 
športu v meste Michalovce. Mesto bude podporovať všetky projekty v oblasti športu, ktoré 
umožnia zapojenie čo najširšej verejnosti hlavne mladých športovcov. Keďže najdôležitejším 
zázemím pre vývin talentovanej mládeže je škola a športový klub, snahou mesta bude 
skvalitňovať materiálno technické podmienky v útvaroch talentovanej mládeže, t.j. 
v športových triedach a v školských športových strediskách. 
 Všeobecný cieľ koncepcie rozvoja športu v meste: 
- zlepšiť podmienky pre športovú činnosť všetkých obyvateľov v meste Michalovce, 
- všetkými dostupnými prostriedkami podporovať rozvoj mládežníckeho a výkonnostného 
  športu na území mesta Michalovce, 
- skvalitňovať podmienky na rozvoj školskej telesnej výchovy a športu na školách. 
 Špecifické ciele  koncepcie rozvoja športu v meste: 
- od roku 2009 vytvárať predpoklady na postupné zvyšovanie percentuálneho podielu   
  finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na rozvoj mládežníckeho športu, 
- na základe vykonanej pasportizácie športových objektov a športových zariadení, zlepšiť 
   materiálno-technické vybavenie športových zariadení, čím sa zabezpečí ich efektívnejšia 
využiteľnosť pre tréningový proces jednotlivých športových klubov, ale i širokej 
   verejnosti. 
    
Dlhodobé ciele mesta v rámci jednotlivých športových klubov: 
- dôstojne reprezentovať mesto a hlavných sponzorov klubu, 
- rozširovať členskú základňu v jednotlivých kluboch, 
- propagovať príslušné športové odvetvie i samotný klub, 
- zabezpečovať komplexnú výchovu mladých športovcov, 
- zlepšovať organizáciu výberu a výchovy talentov, 
- efektívne využívať ekonomické prostriedky, 
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Krátkodobé ciele mesta v rámci jednotlivých športových klubov: 
- skvalitňovať tréningový proces v jednotlivých mládežníckych kolektívoch, 
- skvalitňovať výber do jednotlivých útvarov talentovanej mládeže. 
 Realizovanie koncepcie budeme zabezpečovať v súlade so všeobecne záväznými 
predpismi, najmä: 
- Zákonom č.416/2001 Z.z.o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na    
  obce a vyššie územné celky, 
- Zákonom č.288/1997 Z.z.o telesnej kultúre, 
- Zákonom č.597/2003 o financovaní základných škôl a školských zariadení, 
- Dokumentom Programové vyhlásenie vlády SR (2006), 
- Dokumentom Národný program rozvoja športu v SR ( 2001), 
- VZN mesta Michalovce č. 85/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, 
- Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce na roky 2007 - 2015. 
Koncepcia rozvoja športu je zameraná na tieto oblasti: 
   -  šport na školách, 
   -  šport pre všetkých, vrátane ľudí zdravotne postihnutých, 
   -  výkonnostný šport  a športovo talentovaná mládež, 

-  materiálno-technické zabezpečenie, projektové zámery, 
-  systém financovania. 

 
4.1. Šport na školách: 
   Na základe hodnotenia súčasného stavu bude potrebné sústrediť pozornosť mesta na tieto 
hlavné úlohy: 
a.) prostredníctvom odboru školstva Mestského úradu Michalovce vytvárať na jednotlivých 
základných školách personálne a materiálne podmienky vyučovania telesnej výchovy tak, aby 
bolo možné plniť stanovené učebné plány a osnovy vrátane detí zdravotne oslabených. 
Považovať telesnú výchovu za integrálnu súčasť vzdelávania. 
 Z: OŠKaŠ MsÚ      T: stály 
b.) vytvárať podmienky na zlepšenie postavenia učiteľov, ich každoročného morálneho a 
finančného ohodnotenia vo výchovno-vzdelávacom procese, pri výkone športových aktivít 
vykonávaných v mimo vyučovacom čase, v záujmových útvaroch, pri príprave a účasti žiakov 
na školských športových súťažiach. Pozornosť zamerať na stabilizovanie kvalifikovanosti a 
odbornosti vyučovania telesnej výchovy na školách. 
 Z: OŠKaŠ MsÚ, ZŠ      T: stály 
c) vytvárať podmienky na zabezpečovanie základného plaveckého výcviku na všetkých 
základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
 Z: OŠKaŠ MsÚ, ZŠ      T: stály 
d.) pokračovať v organizácii doterajších mestských súťaží O Pohár primátora mesta 
Michalovce v minihádzanej, v malom futbale a basketbale. 
 Z: OŠKaŠ MsÚ, ZŠ, ŠK     T: stály 
d.) na základe záujmu jednotlivých škôl, v spolupráci so športovými klubmi a v koordinácii s 
Okresnou radou SAŠŠ pokračovať v rozšírení mestských športových súťaží, resp. líg vo 
vybraných športových odvetviach „O Pohár primátora mesta Michalovce“ : 
      pre I. stupeň ZŠ: 
     - gymnastika chlapci a dievčatá 1.-2.ročník, 
     - plávanie chlapci a dievčatá 3.-4.ročník, 
     - viacboj všestrannosti chlapci a dievčatá 1.-4.ročník 
     - vybíjaná zmiešané  družstvá chlapci a dievčatá 3.-4.ročník 
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     pre II.stupeň: 
     - hokejbal chlapci 5-6.ročník, 
     - nohejbal chlapci 5.-6.ročník, 
     - plávanie chlapci a dievčatá 5.-6. ročník, 
     - In-Line korčuľovaní chlapci a dievčatá  5.-6. a 7.-9.ročník, 
     - stolný tenis chlapci a dievčatá 5.-9.ročník, 
     pre SŠ: 
     - hokejbal chlapci 1.-2.ročník 
     - minifutbal chlapci 1.-2.ročník 
     - nohejbal chlapci 1.-3.ročník, 
     - bedminton chlapci a dievčatá 1.-2.ročník 
     - volejbal chlapci a dievčatá 1.-3.ročník, 
     Z: OŠKaŠ MsÚ, ZŠ, SŠ, ŠK    T: šk.rok 2009/10 
 
e.) na prípravu a riadenie týchto súťaží vytvoriť koordinačnú komisiu mestských  
športových súťaží.  
 Z: OŠKaŠ      T: 31.12.2008  
 
f.) v spolupráci s Okresnou radou SAŠŠ podieľať sa na príprave a priebehu školských súťaží 
po linke SAŠS ako i mestskej športovej olympiády žiakov michalovských škôl. 
 Z: OŠKaŠ MsÚ, OR SAŠŠ    T: stály 
 
 
g.) podporovať na školách všetky dostupné formy na obnovu športového náradia a náčinia 
prostredníctvom projektov Otvorená škola a projektov z Európskej únie. 
 Z: OŠKaŠ, ZŠ,       T: stály    
 h.) na základe vykonanej pasportizácie školských telovýchovných objektov a zariadení, 
postupne zabezpečiť ich údržbu, rekonštrukciu v súlade s projektom rozvoja materiálno 
technického zabezpečenia športu, vrátane vytvárania podmienok bezbariérového prístupu pre 
žiakov zdravotne postihnutých. 
 Z: OŠKaŠ MsÚ     T: stály 
 
4.2.Šport pre všetkých: 
   
Cieľom športu pre všetkých je rozvoj tých foriem telesnej výchovy a športu, ktoré prispievajú 
k regenerácii telesných a duševných síl, upevňovaniu zdravia a k zvyšovaniu telesnej 
zdatnosti. Šport pre všetkých je využívaný aktivitami voľného času individuálne, resp. 
kolektívne, najmä na školách, pracoviskách, v rekreačných zariadeniach, ale aj v iných 
športových zariadeniach patriacich športovým klubom a telovýchovným jednotám. 
Činnosť v oblasti športu pre všetkých je potrebné považovať za verejnoprospešnú činnosť 
mimovládnych organizácií. 
 
Hlavné opatrenia na podporu rozvoja športu pre všetkých: 
a.) organizačne i ekonomicky podieľať sa na príprave a realizácii špecifických pohybových a 
výchovných programov (Dni športu, Nie drogám a pod.). Za prioritnú orientáciu týchto 
programov považovať boj proti negatívnym spoločenským javom (gamblerstvo, drogy, 
alkohol). V spolupráci s vybranými športovými klubmi  podieľať sa na príprave a priebehu 
uličných športových súťaží pre čo najširší okruh detí, mládeže a dospelých v minifutbale, 
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hokejbale, nohejbale, softtenise, streetbale. 
 Z: OŠKaŠ MsÚ, ŠK,                  T: každoročne 
b.) v spolupráci so športovým klubom telesne postihnutých športovcov Štart Michalovce ako i 
so športovými zväzmi Oblastného športového centra a Združením technických a športových 
činností podporovať organizačne i finančne telesnú výchovu a šport občanov so zdravotným 
postihnutím. Pri súťažiach v stolnom tenise, plávaní, v streľbe zo vzduchových zbraní  
a šachu začleňovať do týchto súťaží i zdravotne postihnutých športovcov. 
 Z: OŠKaŠ MsÚ, ObŠC, OZTaŠ   T: každoročne 
c.) sprístupniť športové zariadenia a športové plochy širokej verejnosti v súlade s platným 
všeobecne záväzným nariadením mesta. 
 Z: MsÚ, ŠK        T: stály 
d.) podporovať iniciatívy Okresnej rady Klubu slovenských turistov Michalovce pri ochrane 
prírody (značenia a obnova turistických chodníkov v oblasti Zemplínskej Šíravy, Vinianskeho 
jazera, Vihorlatu). 
 Z: v texte      T: stály 
 
4.3.Výkonnostný šport a športovo talentovaná mládež 
   
Cieľom tejto oblasti je príprava a výchova novej generácie úspešných športovcov a vytvoriť 
čo najlepšie podmienky pre úspešnú mládežnícku základňu, s pozitívnym vzťahom k farbám 
Slovenskej republiky, mesta Michalovce a samotného klubu. Oblasť mládežníckeho športu 
považujeme za prioritnú v celej šírke opatrení koncepcie. Úspech našich športovcov v meste 
závisí od vytvorených podmienok na jednotlivých úrovniach športu. Cieľom koncepcie je 
zámer, aby každý subjekt podieľajúci sa na príprave mládežníckeho športovca cítil 
zodpovednosť, ale aj podporu mesta pri výchove budúceho reprezentanta. 
 
Hlavné opatrenia v oblasti prípravy mládeže vo výkonnostnom športe: 
a.) v oblasti mládežníckeho športu budeme preferovať prioritné postavenie týchto športových 
odvetví: 
     - individuálne športy: atletika, judo, karate, plávanie, stolný tenis, tenis, 
     - kolektívne športy    : basketbal, futbal, hádzaná, ľadový hokej. 
 Z: Športové kluby                    T: stály 
b.) rozvoj jednotlivých športových odvetví zabezpečovať v jednotlivých športových  kluboch. 
Mesto bude podporovať naplnenie cieľov športových klubov v týchto oblastiach: 
 
Individuálne športy:   
atletika :  ŠK Comenium Michalovce 
-  zlepšovať materiálno-technické podmienky v športovom areáli ZŠ Komenského 1,  
-  skvalitnením finančných i materiálno-technických podmienok vytvoriť do roku 2012 silné 
dorastenecké družstvá s ďalším trénerským miestom pri týchto kolektívoch, 
-  z týchto dorastencov postupne vychovať kategóriu juniorov a dospelých, ktorí by na M-SR 
získavali medailové umiestnenia, ako i popredné umiestnenia na mítingoch Grand-Prix v 
rámci Slovenska, 
-  dosiahnuť v roku 2010 na Olympijských hrách mládeže 14-18 ročných v Singapure  
zastúpenie aspoň 1 pretekára klubu, 
-  do roku 2012 dosiahnuť, aby ŠK Comenium mal v reprezentácii Slovenska aspoň jedného 
člena klubu v kategórii dospelých. 
 Z: ŠK Comenium     T: v texte 
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judo : ŠK Zemplín  Michalovce 
-  postupne do roku 2012 zvyšovať členskú základňu v klube, predovšetkým o kategóriu 
najmladšieho žiactva s cieľom zapojiť do pohybových aktivít aj deti predškolského veku na 
jednotlivých materských školách v meste, pozornosť zamerať na rozvoj všestrannej 
pohybovej výkonnosti, 
-  dosiahnuť v roku 2010 na Olympijských hrách mládeže 14-18 ročných v Singapúre účasť   
dvoch pretekárov klubu, 
-  zúčastniť sa majstrovstiev Európy zastúpením minimálne dvoch pretekárov klubu, 
-  rozšíriť spoluprácu so športovými klubmi juda Ázijského kontinentu, 
-  zabezpečiť vhodné tréningové podmienky na ZŠ Komenského 1 a v novej športovej hale. 
 Z: ŠK Zemplín, oddiel judo    T: v texte 
 
karate: Club mladých godžu-Ryu karate Michalovce 
-  pozornosť zamerať na rozširovanie členskej základne v kategórii najmladšieho žiactva, 
-  každoročne zúčastňovať sa majstrovských súťaží v rámci Slovenského zväzu karate, 
Východoslovenskej únie karate a jednotlivých klubov v rámci Slovenska, 
-  na uvedených pretekoch získavať medailové umiestnenia a tým sa prepracovať do 
slovenskej reprezentácie v kategórii žiactva a dorastu, 
-  pokračovať v usporadúvaní Zemplínskeho pohára detí a mládeže  za účasti klubov z celého 
Slovenska a tým propagovať športové zameranie klubu, ale i samotného mesta. 
 Z:Club mladých godžu - Ryu karate   T: v texte 
 
plávanie: Plavecký klub Orca Michalovce 
-  do roku 2011 zvýšiť členskú základňu klubu o 30 nových členov v kategórii žiactva, 
zúčastňovať sa viacerých pretekov v rámci Slovenska pre žiacke kategórie, 
-  vrátiť sa k tradícii organizovania pretekov „O Putovný pohár primátora mesta Michalovce"  
v zastúpení plaveckých klubov z celého Slovenska,  
-  v klube postupne vytvárať kategórie dorastu a dospelých, 
-  každoročne v priebehu roka otvoriť minimálne dva plavecké kurzy, 
-  v roku 2010 zorganizovať na mestskej plavárni plavecké podujatie - „ 24 hodinovku“ pre 
širokú verejnosť, 
-  v roku 2011 organizovať počas letných prázdnin letný plavecký tábor. 
 Z: PK Orca      T: v texte 
 
stolný tenis: Športový klub stolného tenisu Michalovce 
-  v priebehu rokov 2008-2009 uskutočniť výber 7-8 ročných detí za účelom vytvorenia 
nových tréningových skupín v klube, 
-  v priebehu roka 2008 v tréningovom procese formou skupinových tréningov zvýšiť počet 
tréningových jednotiek z 10 hodín na 20 hodín týždenne, 
-  v priebehu rokov 2009-2012 zabezpečiť v dlhodobých krajských súťažiach účasť dvoch 
žiackych družstiev klubu. 
 Z: ŠKST      T: v texte 
 
tenis: Tc STŠ Michalovce 
-  rozšíriť členskú základňu detí do 7 rokov s možnosťou bezplatného trénovania týchto detí 
v zimnom období v telocvični ZŠ Okružná 17, 
-  naďalej pokračovať v organizovaní celoštátnych tenisových turnajov vo všetkých 
mládežníckych kategóriách, 
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-  každoročne zapájať družstvo chlapcov a dievčat do 9 rokov do projektu Fed Cup a Davis 
Cup (neoficiálne majstrovstvá Slovenska družstiev do 9 rokov), 
-  na regionálnych kolách v súťaži družstiev chlapcov a dievčat do 9 rokov umiestňovať sa na 
miestach, ktoré zabezpečia postup na celoštátne finále 
 Z: Tc STŠ      T: stály 
 
Kolektívne športy:  
basketbal: 1.Basketbalový klub - D Michalovce (dievčatá) 
-  každoročne v klube zabezpečovať činnosť prípravky s počtom 15-20 dievčat na ZŠ 
P. Horova, Kpt. Nálepku 16, pozornosť zameriavať na skvalitnenie tréningového procesu 
v školskom športovom stredisku na uvedenej škole, 
-  v spolupráci s Odborom školstva, kultúry a športu Mestského úradu zabezpečovať 
organizáciu mestskej basketbalovej ligy dievčat O Pohár primátora mesta Michalovce, 
-  každoročne v mesiaci máj usporadúvať medzinárodný basketbalový turnaj dievčat krajín 
Višegradskej štvorky vo vekových kategóriách 13-14, 15-16 a 17-18 ročné, 
-  zabezpečovať účasť družstva kadetiek 14-15 a 16-17 ročné v Oblastných súťažiach 
Košického a Prešovského kraja, 
-  počas letných prázdnin zvýšiť popularizáciu basketbalu každoročným organizovaním súťaží 
trojčlenných družstiev dievčat v streetbale.  
 Z: 1BK-D      T: v texte 
basketbal: 1.Basketbalový klub Michalovce (chlapci) 
- v spolupráci s Odborom školstva, kultúry a športu Mestského úradu zabezpečovať 
organizáciu mestskej basketbalovej ligy chlapcov O Pohár primátora mesta Michalovce, 
-  do roku 2010 vybudovať v klube kvalitnú mládežnícku základňu, z ktorej by sa mohlo  
vychádzať v budúcich súťažných ročníkoch, 
-  postupne skvalitňovať otázku kádrového zabezpečenia mládežníckych družstiev                                           
-  v roku 2011 zabezpečiť účasť družstiev kadetov a juniorov v najvyšších slovenských 
súťažiach, kde by bojovali o popredné umiestnenia v týchto súťažiach, 
-  neustále skvalitňovať prácu s mládežou tak, aby družstvo mužov mohlo čerpať z vlastných  
dorasteneckých zdrojov, 
-  nadviazať dlhodobú medzinárodnú športovú spoluprácu s basketbalovými klubmi v Srbsku, 
Poľsku a Maďarsku, 
-  počas letných prázdnin zvýšiť popularizáciu basketbalu každoročným organizovaním súťaží 
trojčlenných družstiev chlapcov v strettbale, 
-  mimo športových aktivít venovať pozornosť ďalšiemu skvalitňovaniu kultúrnych 
podmienok v novej športovej hale. 
 Z: 1.BK       T: v texte 
 
futbal: Mestský futbalový klub Zemplín, a.s. 
-  naďalej mať zastúpenie v I. lige starších a mladších žiakov SR a v II.lige starších a mladších 
žiakov v ktorých sa umiestňovať do 6.miesta, 
-  skvalitňovať kádrové zabezpečenie športových tried trénermi s licenciou A, resp. profili-
cenciou, 
-  každoročne skvalitňovať výber do 5.ročníka ŠT na VI.ZŠ Okružná 17 aj zo širšieho 
regiónu, 
-  v kategórii dorastu potvrdiť súčasný stav v I. dorasteneckej lige SR. Dosiahnuť, aby mladší 
a starší dorastenci dostali sa medzi 12 novozriadených útvarov talentovanej mládeže v rámci 
Slovenska, 
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-  vychovať a preradiť do A mužstva dospelých čo najviac hráčov dorastu, zaradiť čo najviac 
dorastencov klubu do reprezentačných regionálnych a celoslovenských výberov. 
 Z: MFK Zemplín, a.s.      T: v texte 
 
hádzaná: Hádzanársky klub Iuventa Michalovce (dievčatá) 
-  v nasledujúcich rokoch udržať súčasný stav družstiev v klube počnúc prípravkami, 
žiackymi a dorasteneckými družstvami v rámci krajských a slovenských súťaží, 
-  neustále skvalitňovať tréningový proces v jednotlivých mládežníckych družstvách, 
-  každoročne zvyšovať zastúpenie členov klubu v rôznych reprezentačných výberoch  
kraja a Slovenska, 
-  skvalitňovať otázku kádrového zabezpečenia jednotlivých mládežníckych družstiev. 
 Z: HK Iuventa       T: stály 
 
hádzaná: Hádzanársky klub Michalovce (chlapci) 
-  v priebehu rokov 2008-2012 zabezpečovať činnosť družstiev prípravky, mladších a starších 
žiakov v súťažiach krajského majstrovstva, družstiev mladšieho a staršieho dorastu 
v súťažiach I. dorasteneckej ligy SR, 
-  neustále skvalitňovať tréningový proces v jednotlivých družstvách s cieľom umiestnenia 
jednotlivých družstiev na popredných miestach v jednotlivých súťažiach, 
-  venovať pozornosť kádrovému zabezpečeniu jednotlivých družstiev kvalifikovanými  
trénerskými kádrami s cieľom zlepšenia tabuľkových postavení jednotlivých mládežníckych 
družstiev v súťažiach. 
 Z: HAK       T: v texte 
 
ľadový hokej: Hokejový klub Mládež Michalovce 
-  na úseku prípraviek dosiahnuť, aby sa do výučby korčuľovania zapojilo čo najviac chlapcov 
v predškolskom veku, resp. v 1.ročníku základnej školy, 
-  v 2.a 3.ročníku základnej školy zvládnuť základy korčuľovania, zabezpečiť, aby na jedného 
trénera pripadalo 10 detí, 
-  vytvárať adekvátne podmienky na účinkovanie hrajúcich prípraviek v najvyššej regionálnej  
súťaži, 
-  v spolupráci s vedením ZŠ Školská 2  každoročne zabezpečovať v 5.ročníku zriadenie novej 
športovej hokejovej triedy, 
-  zabezpečovať adekvátne podmienky pre dôstojné účinkovanie štyroch hokejových tried v 
najvyššej žiackej hokejovej súťaži, 
-  zvýšenú pozornosť venovať talentovaným jednotlivcom tak, aby sa do výberu kraja „15“ 
dostali 2 hráči a do reprezentácie SR „16“ 1 hráč. 
-  v kategórii dorastu dosiahnuť účinkovanie družstva v hornej polovici prvoligovej tabuľky s 
cieľom prechodu chlapcov do kategórie juniorov, 
-  v súťažnom ročníku 2008/2009 vytvoriť podmienky na obnovenie činnosti družstva 
juniorov a v súťažnom ročníku 2009/2010 prihlásiť družstvo juniorov do I.ligy. 
 Z: HK Mládež       T: v texte 
     
     Vo výkonnostnom športe v kategórii dospelých za prioritné považujeme tieto športy: 
- atletika:  
  ŠK Comenium do roku 2012 vytvoriť kategóriu mužov, ktorí by na mítingoch Grand- 
  Prix Slovenska ako i na majstrovstvách Slovenska získavali popredné umiestnenia.  
           Z: ŠK Comenium      T: v texte 
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- basketbal: 
  1.BK-D výkonnostný cieľ v I. lige SR- umiestnenie v strede tabuľky, 
  1.BK výkonnostný cieľ v I. lige SR-postup do prvej štvorky a v priebehu dvoch rokov  
   postup do extraligy. 
           Z: 1.BK-D, 1.BK      T: v texte 
- futbal: 
  MFK Zemplín, a.s. výkonnostný cieľ v I. lige SR-umiestnenie do 5.miesta. 
          Z: MFK Zemplín, a.s.      T: stály  
- hádzaná: 
  HK Iuventa výkonnostný cieľ v súťaži WHIL-1.miesto, v rámci Slovenska 1.miesto, 
  úspešné účinkovanie v pohári EHF, 
  HAK do roku 2012 vytvoriť v klube družstvo mužov, ktoré zaradiť do druhej najvyššej 
  súťaže na Slovensku. 
          Z: HK Iuventa, HAK      T: v texte 
- judo: 
  JC Gama výkonnostný cieľ v I. lige SR - umiestnenie v strede tabuľky. 
          Z: JC Gama       T: stály 
- ľadový hokej: 
  HK Dukla výkonnostný cieľ v I. lige SR - udržanie sa v súťaži. 
          Z: HK Dukla       T: stály 
- stolný tenis: 
  ŠKST výkonnostný cieľ do roku 2011-postup do I.ligy SR. 
          Z: ŠKST       T: v texte 
- šach: 
  ŠaK Zemplín výkonnostný cieľ „A“ družstva do roku 2010-postup do extraligy, 
                                                     „B“ družstva do roku 2010-postup do 2.ligy. 
          Z: ŠaK Zemplín      T: v texte 
 
- každoročne vyhodnocovať a príslušnému orgánu navrhovať na ocenenie najúspešnejších    
športovcov a  najúspešnejšie športové kolektívy mesta v kategórii žiactva, dorastu 
a dospelých. 
 Z: Rada ŠK       T: v texte 
- do Štatútu mesta Michalovce doplniť spôsob každoročného oceňovania najúspešnejších  
športovcov a športových kolektívov mesta v kategórii žiactva, dorastu a dospelých. 
 Z: vedúci organizačného odboru    T: v texte 
- každoročne predkladať primátorovi mesta návrh kritérií rozdeľovania finančných 
prostriedkov pre mládežnícky šport. 
           Z: Rada ŠK       T: každoročne k 31.1.  
- každoročne predkladať návrhy na udelenie čestného občianstva, ceny mesta a ceny 
primátora mesta. 
           Z: Rada ŠK       T: každoročne k 30.6. 
- prehodnotiť súčasný stav športových tried a školských športových stredísk z hľadiska 
organizačného, kádrového a materiálno-technického zabezpečenia ako i z hľadiska plnenia 
výkonnostných cieľov. 
 Z: OŠKaŠ MsÚ, Rada ŠK     T: 31.3.2009 
- podielať sa na skvalitňovaní materiálno-technického zabezpečenia športových tried 
a školských športových stredísk prostredníctvom projektov. 
 Z: OŠKaŠ MsÚ, ZŠ, ŠK                T: stály 
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- v spolupráci s oddelením telovýchovného lekárstva jedenkrát ročne usporiadať odborný 
seminár pre trénerov športových tried a školských športových stredísk, 
 Z: OŠKaŠ MsÚ, OTL, Rada ŠK              T: v texte 
- zlepšovať podmienky regenerácie a rehabilitácie žiakov ŠT a ŠŠS umožňovaním voľných   
vstupov jedenkrát týždenne na mestskú plaváreň počas príslušného súťažného ročníka.  
 Z: MsÚ                 T: stály 
 
 
5.MATERIÁLNO TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE-PROJEKTOVÉ ZÁMERY 
  
   Zo zhodnotenia súčasného stavu starostlivosti o vybavenie športu vyplývajú pre sledované 
obdobie budúcich rokov nasledovné ťažiskové okruhy: 
5.1. na úseku školských športových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: 
     a.) ZŠ, ul. T.J.Moussona č.4 :   

– rekonštrukcia súčasného hádzanárskeho ihriska s betónovým povrchom na 
multifunkčné ihrisko so zameraním na bedminton, minifutbal, hádzanú a tenis. 
Návrh: povrch Conipur 2 S (dvojvrstvový, 1m2 á 1.700,-Sk.) 
Náklady: 1 500 tis.Sk. 

– Zatrávniť futbalové ihrisko v školskom športovom areáli. 
                 Náklady: 1 mil.Sk. 
     b.) ZŠ, ul. J.Švermu 6 : 
           -    rekonštrukcia futbalového ihriska v školskom športovom areáli pre skvalitnenie 
                práce školského športového strediska  vo futbale, športových, záujmových útvarov 
                a mimoškolskej športovej činnosti ( vyrovnanie terénu,navezenie novej zeminy, za- 
                loženie nového trávnika, znovu obnovenie studne pre zavlažovanie trávnika, zavla- 
                žovacie zariadenie, 
            -   úprava bežeckej dráhy (zakúpenie novej vrstvy antuky) 
                Náklady: 2 000 mil.Sk. 
             -  rekonštrukcia palubovky telocvične 
                Náklady 2 500 tis.Sk. (Žiadosť zaslaná na KSK v r.2007) 
      c.) ZŠ, ul. Moskovská 1: 
            -   havarijný stav objektu telocvične, statické poruchy a poruchy izolácie proti zemnej 
                vlhkosti a tepelnej izolácie (sadanie rohu telocvične, vydutie drevenej podlahy a  
                vytváranie plesní),    
            -   havarijný stav vonkajšej kanalizácie, ktorá je nefunkčná, 
            -   riešenie opravy fasády so zateplením a podľa možnosti realizácia vlastného zdroja 
                tepla. 
                Náklady 5 705 tis.Sk. 
      d.) ZŠ, ul. školská 2: 
            -  rekonštrukcia atletickej dráhy, 
                Náklady: 1 100 tis.Sk. 
             -  rekonštrukcia atletických sektorov na diaľku, výšku a guľu, 
                Náklady:   500 tis.Sk.    
             -  výstavba hokejbalového ihriska      
                Náklady: 1 370 tis.Sk. 
       e.) ZŠ, ul. Krymská 5: 
             -  výstavba polyfunkčného ihriska v školskom športovom areáli 
                Náklady: 1 500 tis.Sk. ( žiadosť z fondov EÚ ) + 500 tis.MsÚ 
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             -  doplnenie basketbalových košov v telocvični 
                Náklady: 300 tis.Sk. 
 
5.2.na úseku športových zariadení mesta: 
        a.) Zimný štadión:  
             Doposiaľ na zimnom štadióne bola vykonaná rekonštrukcia strechy nad hracou 
plochou, z hľadiska bezpečnosti ovzdušia bola vymenená tretia chladiaca veža, dopĺňané boli 
operadlá sedadiel, čestnej lóže, vyčistené boli šatňové priestory ako i dažďové zvody. 
Prevedená bola oprava chráničiek mantinelov. V nasledujúcom období je potrebné   
uskutočniť tieto práce:  
              rok 2009 
             -  izolovanie terás, 
             -  rekonštrukcia kotolne 
             -  rekonštrukcia šatní 
             -  výmena chladiaceho systému, 
             -  výmena chladenia ľadu /čpavok/, 
             -  výmena mantinelov 
                Náklady:30 mil. Sk. 
            rok 2010 
            -  oprava a výmena kotlov, 
            -  výmena chladiacich veží 
               Náklady: 10 mil. Sk. 
              Celkové náklady:40 000 tis. Sk. 
       b.) Športová hala, ul. Športová: 
            rok 2008          
            -  rekonštrukcia strechy,  (žiadosť zaslaná na KSK v r.2007 vo výške 2 500 tis.Sk.) 
            -  rekonštrukcia malej telocvične, 
            -  rekonštrukcia šatní, 
            -  oprava osvetlenia (vysoké výdavky elektrickej energie), 
            -  nainštalovanie závesných košov (sústavným presúvaním znehodnocuje sa  
               palubovka) 
               Náklady 10 mil.Sk. 
            -  rekonštrukcia palubovky (Žiadosť zaslaná na KSK v r.2007 vo výške 2 500 tis.Sk.) 
            rok 2009 
            -  zateplenie obvodového plášťa haly (zlá izolácia), rekonštrukcia krídla (obchod so   
                starožitnosťami, 
            - skompletizovať časomieru, napojiť ju na počítačový systém (možnosť poriadať 
                medzinárodné podujatia), 
                Náklady 10 mil.Sk. 
            rok 2010 
            -  pokračovať v zatepľovaní celého objektu, vymeniť vstupné dvere za plastové, 
            -  vymeniť sklá nad časomierou (možnosť trénovať i v slnečných dňoch ), 
            rok 2011 
            -  výmena drevených sedadiel za polokreslá z plastu (väčšina sedadiel je prehnitých), 
            rok 2012 
            -  v átriu postaviť umelú stenu na lezenie, čím by sa zlepšila izolácia šatňového traktu 
               a rozšírili by sa podmienky na ďalší rozvoj horolezeckého športu v meste, 
            -  dokončiť a skompletizovať posilňovňu v judistickom trakte, 
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            rok 2013 
            -  zmodernizovať bufet, 
            rok 2014 
            -  postupne upraviť vonkajšie priestory tak, aby pri športovej hale a zimnom štadióne 
               vznikla oddychová zóna pre šport a relax (okruh pre kolieskové korčule, bicykle,  
               u-rampa pre skeitbord, polyfunkčné ihrisko pre minifutbal, basketbal, hádzanú,  
               tenis). 
 
           Podľa uvedených akcií na roky 2010-2014 vyčleniť v rozpočte mesta zodpovedajúci             
           objem finančných prostriedkov.      
 
       c.) Futbalový štadión: 
            Slovenský futbalový zväz spracoval Licenčný manuál obsahujúci kritériá, ktoré musia 
            spĺňať futbalové štadióny pre I.a II. futbalovú ligu. Kritériá sú rozdelené do 4 stupňov, 
            v stupni A, B sú podmienky pre udelenie a udržanie licencie, neplnenie kritérií v 
            stupni C bude sankciované napomenutím a následne pokutou a kritériá D sú doporučo- 
            vané.  
            Futbalový štadión nespĺňa väčšinu kritérií stupňa A, B a takmer žiadne v stupni C. V 
            prípade účinkovania "A" mužstva dospelých v I. resp.II.lige  je nevyhnutné pripraviť a 
            realizovať rekonštrukciu a dostavbu štadióna v takom rozsahu, aby boli splnené krité- 
            riá A, B a podstatné z kritérií C. Vzhľadom na finančnú náročnosť takejto rekonštruk- 
            cie a dostavby, je návrh realizácie rozdelený do 9 etáp, ktoré je možné realizovať pos- 
            tupne a oddelene s cieľom neprerušenia prevádzky štadióna. 
            1.etapa - zrealizovaná je rekonštrukcia jestvujúcej hlavnej budovy, 
            2.etapa - zrealizovaná je rekonštrukcia hracej plochy "B" (umelá tráva),                                              
                         - zrealizované je osvetlenie zrekonštruovanej hracej plochy "B", 
               Náklady  2 100 tis.Sk. 
            3.etapa - rekonštrukcia a presun hracej plochy "A" 
            Predmetom je rekonštrukcia trávnika a podložia hracej plochy a súčasný posun o 10 m 
            bližšie k hlavnej tribúne. Súčasťou tejto etapy je rekonštrukcia ČS úžitkovej vody z 
            Laborca a vybúranie betónových bariér okolo atletickej dráhy. 
               Náklady : 4 800 tis.Sk. 
            4.etapa - vytvorenie spodnej časti tribún B,C a D 
            V rámci tejto etapy prevedie sa demontáž stupňovitých oválov za bránkami a demon- 
             táž starej oceľovej tribúny a vybudovanie spodných radov (1.5.rad), tribún B      
             (východná) C a D (za bránkami) s kapacitou 1750 sediacich divákov 
                Náklady : 6 200 tis.Sk. 
             5.etapa - búranie starej tribúny a dostavba tribúny č.2, vrátane zázemia pre   
              mládežnícky futbal.   
             Celková kapacita štadióna bude dosiahnutá dostavbou vrchnej dvojpodlažnej rady 
              (rady 6-14) časti tribúny č.2 na severovýchodnej strane hracej plochy (oproti hlavnej 
               tribúne - kapacita 1100 miest) s kapacitou1350 miest. 
                Náklady : 16 800 tis. Sk. 
             6.etapa - rekonštrukcia tréningovej plochy "C" a nová tréningová plocha "D". 
             Predmetom je rekonštrukcia trávnika a podložia hracej plochy "C" pre dorast a 

súčasný posun cca. o 17 m bližšie k hlavnej tribúne do priestoru po uvoľnení starej 
tribúny 

             s cieľom splniť kritériá pre výchovu dorastu a zároveň vytvorenie ďalšej tréningovej 
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             plochy "D" južne od plochy "C". 
                Náklady : 4 500 tis.Sk. 
            7.etapa - úprava vstupov a vybudovanie parkovísk. 
             V rámci tejto etapy upraví sa oplotenie štadióna, vytvoria sa nové vstupné koridory 
              cez parkovisko pri administratívnej budove Slovenského združenia telesnej kultúry  
              (severná tribúna) a nové parkovisko v areáli pri severnom oplotení s kapacitou 100 
              vozidiel a cez plochu po ČS PHM Slovnaft (južná brána) vrátane nového parkoviska 
              na tejto ploche s kapacitou 80 vozidiel, nové chodníky zo zámkovej dlažby pre prís- 
              tup divákov od nových brán k tribúnam. 
                Náklady : 7 mil. Sk. 
              8.etapa - umelé osvetlenie hlavného štadióna. 
              Predmetom tejto etapy je osadenie dvojitých oceľových pylónov výšky 21 m v    
              rohoch medzi tribúnami na betónové pätky v zemi a osedenie svetelných rámp s   
              s reflektormi na vrchol pylónov.   
                Náklady : 13 mil.Sk. 
              9.etapa - dostavba vrchnej časti tribún č.3.- 4. (1760 sedadiel) a oblúkové prepojenie 
               tribún v rohoch (1440 sedadiel). 
              Cieľová kapacita 7400 miest na sedenie bude dosiahnutá dobudovaním tribún č.3 a 4 
              za bránkami, každá so zvýšením kapacity o 880 sedadiel a uzavretie hracej zóny v 
              rohoch pomocou štyroch oblúkových segmentov, každý s kapacitou 360 miest. Pod 
              vrchnou časťou tribún budú postupne vymurované sanitárne priestory a bufety pre 
              divákov. 
                 Náklady : 18 600 tis. Sk. 
                Celkové náklady : 91 300 tis. Sk. 
         d.) Mestské kúpalisko: 
              V uplynulom období bola zrealizovaná oprava dvoch kotlov za účelom                 
              automatického dávkovania plynu pre zabezpečenie dostatočného množstva chlóru, 
              oprava vstrekovacích dýz a rozvodového potrubia, oprava výmenníka tepla, výmena  
              vonkajších dverí a vstupnej časti do kúpaliska. V nasledujúcom období bude 
              potrebné:  
                rok 2009 
               -  rekonštrukcia južnej kopylitovej steny 
                  Náklady: 1 mil. Sk. 
               -  výmena kotlov a rekonštrukcia ústredného kúrenia, 
               -  rozvody, rekonštrukcia technologických zariadení - bazén 
               -  oprava vodoinštalácie 
                  Náklady: 42 mil. Sk.   
                 Celkové náklady: 43 mil.Sk. 
        
   5.3.na úseku sídliskovej vybavenosti: 
         a.) do roku 2010-športoviská na sídl. Východ 
         b.) do roku 2012-športoviská na sídl. Juh 
         c.) do roku 2014-športoviská na sídl. Západ, sídl. Nad Laborcom, SNP. 
 
Snahou mesta je primeraným spôsobom pomôcť pri rekonštrukcii, resp. údržbe i ostatným 
športovým objektom, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. 
Rozsah okruhov na zlepšenie podmienok technického stavu športových zariadení v meste je 
široký a záleží od možností finančných zdrojov, ktoré bude možné na jednotlivé roky v 
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rozpočte mesta vyčleniť. Projektové zámery sú rozpracované podľa jednotlivých zariadení na 
najbližšie obdobie v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce 
na roky 2007 - 2015. 
 
 
6. PROPAGÁCIA TELOVÝCHOVY A ŠPORTU V MESTE 
   
 Nevyhnutnou podmienkou rozvíjania športového vyžitia obyvateľov mesta Michalovce je 
systematická propagácia športového diania dostupnými komunikačnými prostriedkami. Je 
dôležité pravidelne propagovať predovšetkým: 
a.) možnosti rekreačného športovania michalovskej verejnosti, 
b.) činnosť jednotlivých športových klubov a ostatných športových organizácií, 
c.) organizované telovýchovné a športové aktivity a podujatia v meste, 
d.) úspešné výsledky michalovských športovcov na rôznych telovýchovných a športových 
      podujatiach a súťažiach. 
Na propagáciu poskytnúť dvojtýždenník Michalovčan, mestskú televíziu Mistrál, webovú 
stránku mesta Michalovce a výlepné plochy na území mesta. 
Rozvoju športu v Michalovciach pomôže: 
-  spracovanie Kalendára telovýchovných a športových aktivít a podujatí na príslušný 
kalendárny rok a jeho publikovanie v komunikačných prostriedkoch mesta, 
-  každoročné morálne a vecné vyhodnotenie a ocenenie najlepších športovcov a športových 
kolektívov mesta Michalovce v kategóriách žiactva, dorastu a dospelých, 
-  jedenkrát v roku v mesiaci január stretnutie primátora mesta a poslancov mestského 
zastupiteľstva s predstaviteľmi športových klubov mesta. 
 
7. FINANCOVANIE JEDNOTLIVÝCH ŠPORTOVÝCH ODVETVÍ 
     Združením prostriedkov samosprávy, športových organizácií a štátu je potrebné vytvárať  
materiálnu bázu pre rozvoj športu v Michalovciach a zabezpečiť tak viaczdrojové 
financovanie.  
7.1.Zdroje financovania: 
     a.)  prostredníctvo mesta a to: 

z rozpočtu mesta Michalovce, 
sponzori, dary, 
štátne zdroje z Ministerstva školstva SR,  
z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ (ERDF - Európsky fond regionálneho 
rozvoja). 

b.) v rámci športových klubov: 
2% z dane z príjmov fyzických a právnických osôb, 
reklamní partneri a sponzori, 
príspevky rodičov, 
členské príspevky, 
podpora podnikateľskými subjektmi. 

 
7.2.Systém financovania: 
   Mládežnícky šport v meste Michalovce bude financovaný z rozpočtu mesta na základe 
schválených dotácií v rámci bežných výdavkov. Tieto finančné prostriedky budú 
percentuálnym systémom použité na zabezpečenie športovej činnosti jednotlivých športových  
klubov v pomere 80 % kolektívne a 20 % individuálne športy. 
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  V rámci systému financovania navrhujú sa vytvoriť tieto oblasti: 
a.) Oblasť mládežníckeho športu – jeho cieľom je podporiť mladých perspektívnych 
športovcov mesta a zabezpečiť ich výkonnostný rast v konkrétnom športe. Realizácia čerpania 
finančných prostriedkov bude na základe splnenia týchto kritérií: 

- počet zaregistrovaných športovcov v kategóriách žiactva a dorastu športového klubu 
za uplynulý súťažný ročník, 
 - počet celoslovenských a krajských súťaží v ktorých má športový klub zapojené 
jednotlivé družstvá (jednotlivcov) za uplynulý súťažný ročník, 
 - umiestnenia jednotlivých družstiev (jednotlivcov) v celoslovenských a krajských 
súťažiach za uplynulý súťažný ročník,  
            - umiestnenia jednotlivých družstiev (jednotlivcov) na medzinárodných súťažiach 
v zahraničí a na domácich súťažiach so zahraničnou účasťou za uplynulý súťažný ročník, 
 - počet reprezentantov SR a kraja za uplynulý súťažný ročník, 

- účasť reprezentanta športového klubu na oficiálnych európskych a svetových 
súťažiach. 
b.) Oblasť športových podujatí – zastrešuje šport pre všetkých, športové podujatia miestneho 
a medzinárodného charakteru a šport na školách. Dotácie budú poskytované na tieto športové 
podujatia: 
1.skupina - podujatia s dlhodobou tradíciou, 
2.skupina – mládežnícke podujatia so zahraničnou účasťou, 
3.skupina – žiacke mestské  športové ligy, súťaže „O Pohár primátora mesta Michalovce" 
4.skupina – slávnostné vyhodnocovanie a oceňovanie najúspešnejších športovcov a  špor-          
                   tových kolektívov mesta Michalovce v kategórii žiactva, dorastu a dospelých. 
Dotácia bude účelovo určená na výdavky spojené s organizačným a technickým 
zabezpečením podujatia. Výška dotácie bude určená zaradením podujatia do niektorej z 
vyššie uvedených skupín a diferencuje sa na základe kategorizácie športov a to individuálne 
alebo kolektívne športy. Dotácia sa poskytne, ak žiadateľ preukáže krytie nákladov z iných 
zdrojov minimálne vo výške 20% rozpočtu. Na podujatie zaradené v 2.skupine je podmienkou 
účasť minimálne troch krajín a presahuje regionálny rámec. 
c.) Oblasť materiálno-technického zabezpečenia – v uvedenej oblasti bude realizovaná 
oprava a údržba športových objektov vo vlastníctve mesta Michalovce podľa samostatne 
schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta na príslušný rok a danú akciu 
schválenú v mestskom zastupiteľstve, alebo získaných z iných zdrojov. 
 
7.3.Schvaľovací proces prideľovania finančných prostriedkov pre jednotlivé športové 
odvetvia: 
 
a.) Výška finančných prostriedkov pre športové kluby na príslušný kalendárny rok bude 
schválená v rozpočte mesta Michalovce v mestskom zastupiteľstve a podľa schválených 
kritérií pre daný rok bude prerozdelená športovým klubom. 
b.) Odbor školstva, kultúry a športu každoročne spracuje návrh prerozdelenia finančných 
prostriedkov podľa schválených kritérií a prejedná ho v Rade športových klubov a v Komisii 
školstva, mládeže, kultúry a športu mesta Michalovce. 
c.) O výške určenia  pridelenia finančných prostriedkov pre jednotlivé športové  kluby bude 
na základe predložených dokumentov rozhodovať príslušný orgán mesta alebo mestské 
zastupiteľstvo. 
d.) Kritériá pre prideľovanie bodov každoročne schvaľuje primátor mesta na základe 
predloženia Radou športových klubov v termíne do 31.1.príslušného roka. 
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e.)Vyhodnocujúcu správu o činnosti za príslušný kalendárny rok s vyhodnotením čerpania 
poskytnutých finančných prostriedkov predložia športové kluby Rade športových klubov v 
termíne do 31.12.príslušného kalendárneho roka. Táto správa nenahradzuje vyúčtovanie 
dotácií z rozpočtu mesta Michalovce v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestského 
zastupiteľstva Michalovce č.85/2005. 
 
 
f.) Kontrolu čerpania finančných prostriedkov jednotlivými športovými klubmi bude 
vykonávať príslušný kontrolný orgán mesta. 
 
 
 
8.ZÁVER: 
 
Mesto Michalovce si uvedomuje význam rozvoja a podpory telovýchovy a športu ako 
prostriedok rozvoja osobnosti a upevňovania zdravia najmä v súčasnosti, v dobe rozvoja 
informačných a telekomunikačných technológií a z toho dôvodu si dalo za cieľ zmapovať 
aktuálny stav v oblasti športu. 
Objektívne možno konštatovať, že rozvoj športu je pre naše mesto jednou z priporít a svedčí 
o tom široké spektrum športových aktivít a podujatí organizovaných na území mesta. 
Mesto bude mať záujem na tom, aby sa v športovom živote mesta zachovali doterajšie 
pozitívne prvky a zaviedli nové, progresívnejšie. Veríme, že navrhované zámery a opatrenia 
sa pozitívne odrazia vo fungovaní športového diania v meste. Mesto má prvoradý záujem 
pomáhať v najväčšej miere mládeži, ktorá je pilierom našej budúcnosti a smerovania mesta. 
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 mesta Michalovce. 
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V z o r 
 
K R I T É R I Á 
 
rozdeľovania finančných prostriedkov v zmysle schválenej koncepcie čl.7. odst. 7.3.písm.d.)  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
Jednotlivým kritériám sa prideľujú tieto váhy: 
 
- počet zaregistrovaných športovcov v kategórii žiactva za uplynulý súťažný ročník, 
 1 športovec = 3 body 
           Dôkaz: hráčske licencie, resp. registračné preukazy, súpiska družstva 
             
- počet zaregistrovaných športovcov v kategórii dorastu za uplynulý súťažný ročník, 
 1 športovec = 2 body 
           Dôkaz: hráčske licencie, resp. registračné preukazy, súpiska družstva 
   
- počet celoštátnych a krajských súťaží v ktorých má športový klub zapojené jednotlivé 
družstvá (jednotlivcov) za uplynulý súťažný ročník, 
  celoštátna súťaž   = 100 bodov 
  krajská súťaž       =   50 bodov 
            Dôkaz: rozpis súťaží + vyžrebovanie 
 
- umiestnenia jednotlivých družstiev a jednotlivcov za uplynulý súťažný ročník: 
 v celoslovenských súťažiach :  v krajských súťažiach : 
 1.miesto 100 bodov   1.miesto 50 bodov 
 2.miesto   80 bodov   2.miesto 40 bodov 
 3.miesto   60 bodov   3.miesto 30 bodov 
 4.miesto   50 bodov   4.miesto 20 bodov 
 5.miesto   40 bodov   5.miesto 10 bodov 
           Dôkaz: úradné správy, potvrdenia zo zväzov 
 
- umiestnenie jednotlivých družstiev a jednotlivcov  na medzinárodných súťažiach v zahraničí 
a na domácich súťažiach so zahraničnou účasťou za uplynulý súťažný ročník: 
                      v zahraničí:                                                  domáce súťaže: 
 1.miesto 150 bodov   1.miesto 80 bodov 
 2.miesto 120 bodov   2.miesto 60 bodov 
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 3.miesto          100 bodov   3.miesto 50 bodov 
 4.miesto   80 bodov   4.miesto 40 bodov 
 5.miesto   60 bodov   5.miesto 30 bodov 
           Dôkaz: výsledkové listiny potvrdené organizátorom súťaží 
 
 
 
 
- počet reprezentantov SR a kraja za uplynulý súťažný ročník: 
 reprezentant SR = 30 bodov   reprezentant kraja = 10 bodov    
           Dôkaz: reprezentačné súpisky, potvrdenia zo zväzov 
 
- účasť reprezentantov športového klubu na oficiálnych európskych a svetových  
  šampionátoch. 
 Účasť športovca = 200 bodov 
            Dôkaz: výsledková listina, potvrdenia zo zväzov 
 
V materiálno-technickom zabezpečení zohľadniť výšku nákladov vzhľadom na špecifickú 
náročnosť určitého druhu športu. 
 
1 bod bude mať (závisí od výšky celkového rozpočtu finančných prostriedkov určených pre 
šport v meste) určitú finančnú hodnotu. Vynásobením počtu bodov, ktorý dosiahol športový 
klub a finančnej hodnoty 1 bodu získame určitú sumu finančných prostriedkov, ktorú by mal 
dostať príslušný športový klub v meste.    
 
 
 
                
 
 
 
 
 
                                                                      Viliam  Záhorčák 
                                                                         primátor mesta 
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