VYHODNOTENIE KONCEPCIE ROZVOJA ŠPORTU MESTA MICHALOVCE ZA ROKY 2008 – 2015
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 bolo dôvodom, že mesto Michalovce prijalo koncepciu rozvoja športu, aby prispelo
k rozvoju a skvalitneniu materiálno technického zabezpečenia a činnosti jednotlivých športových
odvetví hlavne v mladežníckych kategóriách.
V koncepcii bod 1 predstavuje Programové vyhlásenie vlády SR a bod 2 Analýzu súčasného
stavu športu v Michalovciach, ktoré boli východiskom pre spracovanie bodov 3 až 7. V bode 3 sú
stanovené Základné úlohy samosprávy v oblasti športu, v bode 4 Ciele koncepcie rozvoja športu,
v bode 5 Materiálno technické zabezpečenie – projektové zámery, v bode 6 Propagácia
telovýchovy a športu v meste a v bode 7 Financovanie jednotlivých športových odvetví, ktorých
vyhodnotenie tvorí tento predložený materiál.
3. ZÁKLADNÉ ÚLOHY SAMOSPRÁVY V OBLASTI ŠPORTU
Činnosť samosprávy v oblasti športu je možné rozdeliť do týchto rovín:
a)
b)
c)
d)
e)

školská a záujmová športová činnosť mládeže, oblasť školskej telesnej výchovy,
šport pre všetkých a rekreačný šport,
starostlivosť o športovo talentovanú mládež,
výkonnostný šport,
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
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-

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,
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.
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Z: OŠaŠp MsÚ

T: stály

Vyučovanie telesnej výchovy zabezpečovali za hodnotené obdobie v prevažnej miere kvalifikovaní
učitelia. V školských programoch základných škôl boli aj rozšírené hodiny telesnej výchovy.
Postupne sa realizuje oprava telocviční, a to výmena okien, oprava šatní a hygienických zariadení.
Z rôznych projektov bolo zabezpečované aj telovýchovné náradie a náčinie. Školy postupne
svojpomocne zo sponzorských finančných prostriedkov zriaďovali posilňovne- ZŠ T.J.Moussona,Ul.
T.J.Moussona, ZŠ, Ul. školská, .ZŠ,Ul. Okružná, ZŠ,Ul. Krymská, ZŠ P. Horova, Ul. Kpt. Nálepku.
K 1.9.2011 boli zriadené pri 7 základných školách školské strediská záujmovej činnosti, z rozpočtov
ktorých sa zabezpečoval nákup vybavenia a ohodnotenie vyučujúcich. Od 1.1.2013 uvedené
strediská sa zo zákona stali centrami voľného času pre svoju totožnú činnosť.
Učebné osnovy zahŕňajú aj prácu so začlenenými žiakmi s telesným a mentálnym zdravotným
postihnutím, ktorých počet za hodnotené obdobie sa pohyboval od 40 do 50 žiakov a boli pre nich
vypracovávané individuálne plány podľa druhu postihnutia.
Záver: Úloha splnená.
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: OŠaŠp MsÚ, ZŠ
T: stály
Mesto zo svojho rozpočtu a rozpočtu školstva poskytovalo finančné prostriedky na finančné
ohodnotenie pedagógov za ich prácu pri športových aktivitách vo forme osobných príplatkov a
odmien. Primátor mesta prijímal najúspešnejších žiakov, ich učiteľov a riaditeľov škôl pri
dosiahnutých športových úspechoch na mestskom úrade a každoročne pri príležitosti Dňa
študentstva v mesiaci novembri tých, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach na krajských,
celoštátnych a medzinárodných súťažiach.
Záver: Úloha je splnená.
c) vytvárať podmienky na zabezpečovanie základného plaveckého výcviku na všetkých
základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce
Z: OŠaŠp MsÚ, ZŠ
T: stály
Základný plavecký výcvik sa realizoval každý školský rok na všetkých michalovských základných
školách v rámci učebných osnov v rozsahu 20 vyučovacích hodín. Na ZŠ, Ul. školská sú športové
triedy plávania, kde sa aj vďaka podpore mesta začali dosahovať aj prvé úspechy žiakov na
plaveckých súťažiach na úrovni kraja i Slovenska. V roku 2013 to bol úspech Dominiky Mihaľovej
keď získala 1. miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky v disciplíne voľný spôsob. V rokoch
2014 – 2015 už aj ako členovia športového klubu Orca takéto úspechy dosiahli viacerí plavci ako
Gajdoš Dávid z GPH Michalovce, stal sa reprezentantom SR mladších juniorov, zúčastnil sa na
medzinárodnom štvor -stretnutí juniorských reprezentácií v Poľsku (PL-HUN-ČR-SR) – získal
2x7.miesto 50m a 100m prsia, na Zimných M SR juniorov a seniorov - 2x Finále (2x15.miesto) 100m
a 200m prsia, Leško Richard, ZŠ,Ul.okružná, rekord podujatia na Medzinárodných pretekoch Cena
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Popradu 2014 v kat 11-12 roč. v disciplíne 50m prsia, účasť na Zimných M SR starších žiakov Majster SR v disciplíne 50m voľný spôsob, Majster SR v disciplíne 100m. voľný spôsob, na Letné M
SR starších žiakov: Majster SR v disciplíne 50m voľný spôsob, Majster SR v disciplíne 100m voľný
spôsob, 3. miesto 100m prsia, Makšimová Petronela, ZŠ, Ul.J.Švermu účasť na Letných M SR
mladších žiakov - Majsterka SR v disciplíne 100m prsia, 2. miesto 200m prsia, účasť na Zimných M
SR mladších žiakov - 2.miesto v disciplíne 100m prsia, 2.miesto v disciplíne 200m prsia, Tomči
Andrej, GPH Michalovce, účasť na Zimných M SR juniorov a seniorov - 3x finále 12.miesto 50m
znak, 13.miesto 100m voľný spôsob, 14. miesto 50m voľný spôsob, účasť na Zimných M SR
juniorov a seniorov - 1x Finále 9.miesto 50m znak, Stanko Adam, ZŠ Ul. Komenského, zaradený do
Útvaru talentovanej mládeže (100m a 200m voľný spôsob), účasť na Zimných M SR starších žiakov
- 6.miesto 200m voľný spôsob, 7. miesto 400m voľný spôsob, a Letných M SR starších žiakov 7.miesto 200m znak , Silvayová Lucia, ZŠ,Ul. Okružná, bola zaradená do Útvaru talentovanej
mládeže (100m a 200m voľný spôsob), účasť na Letných M SR starších žiakov - 7.miesto štafeta mix
4x100m polohové preteky a Zimných M SR starších žiakov - 2x9. miesto 100m a 200 voľný spôsob.
K zabezpečeniu tejto úlohy prispela aj starostlivosť o mestskú plaváreň a vytvorenie priestoru na
to, aby mohla byť využívaná školami, športovými klubmi i širokou verejnosťou. Od roku 2009 sa
postupne realizovala oprava kotlov a horákov ústredného kúrenia, oprava sklobetónovej steny,
oprava potrubia v strojovni a čerpadiel, vodovodných rozvodov, oprava strechy, sauny,
sprchovacích kútov a stien bazéna.
Za hodnotené obdobie bola plaváreň využívaná hlavne školami na základný plavecký výcvik a to
nielen michalovskými ale aj z obcí ako napr. ZŠ Rakovec nad Ondavou, ZŠ Pavlovce nad Uhom, ZŠ
Budkovce, ZŠ, Ul. Komenského Trebišov, ZŠ, školská 2 Michalovce, ktorá má triedy plávania
a ľadového hokeja a športoými klubmi hlavne plaveckým klubom Orca. Plaváreň bola sprístupnená
tiež verejnosti každý deň mimo pondelka v popoludňajších hodinách a aj firmám pôsobiacich na
území mesta.
Záver: Úloha je splnená.
d) pokračovať v organizácii doterajších mestských súťaží O pohár primátora mesta Michalovce
v mini hádzanej, v malom futbale a basketbale.
Z: OŠaŠp MsÚ, ZŠ, ŠK
T: stály
Uvedené súťaže prebiehali každoročne, zúčastňovali sa ich prihlásené michalovské základné školy.
V mini hádzanej to bol už IX. ročník, ktorý prebiehal na ZŠ, Ulica krymská, v kategóriách chlapci
a dievčatá z I. stupňa ZŠ.
V malom futbale to bol už X. ročník. Hralo sa na ZŠ, Ulica okružná,
v štyroch
vekových kategóriách, a to 1.-2. ročník, 3.-4. ročník, 5.-6. ročník a 7.-8. ročník.
V basketbale v školskom roku 2014/2015 prebiehal už XII. Ročník, a to v kategóriách chlapci 4.6.ročník, kde bolo 8 družstiev zo základných škôl a dievčatá 7.-9. ročník, kde súťažilo 6 družstiev.
Organizátormi jednotlivých súťaží bol odbor školstva a športu MsÚ, Koordinačná komisia
mestských športových súťaží, Olympijský klub Michalovce, v spolupráci s riaditeľstvami príslušných
škôl a so športovými klubmi I.BK a I.BK-D.
Záver: Úloha je splnená.
e) 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
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vybraných športových odvetviach O pohár primátora mesta Michalovce:
pre základné školy I. stupeň :
-

gymnastika chlapci a dievčatá 1.-2.ročník

Zo strany škôl nebol veľký záujem o uvedenú súťaž. V rámci celého okresu boli pod hlavičkou
Okresnej rasy SAŠŠ zapojené v školskom roku 2012/2013 štyri školy a v školskom roku 2014/2015
len dve školy. Uvedená súťaž bola v roku 2009 nahradená súťažou v pohybovej zdatnosti pre
materské školy. V školskom roku 2014/2015 prebehol jej V. ročník, je to dlhodobá celoročná súťaž
detí predškolského veku. Deti počas celého roka plnili jednotlivé disciplíny v rámci svojej materskej
škôlky a najlepšie štvorčlenné družstvá chlapcov a dievčat ( 2 chlapci a 2 dievčatá ) súťažili
v štyroch celoročných termínoch v mestskom kole. Na základe dosiahnutých výsledkov sa bodovala
súťaž jednotlivcov a súťaž družstiev. Víťazné družstvo získalo putovný pohár primátora mesta.
Okrem toho, prví traja jednotlivci a prvé tri najúspešnejšie družstvá v celkovom poradí získali
športové poháre, medaily a diplomy.
Organizátorom uvedenej súťaže je odbor školstva a športu MsÚ, Koordinačná komisia mestských
športových súťaží, Olympijský klub Michalovce a poverené materské škôlky. Na uvedených
súťažiach sa zúčastňujú všetky mestské materské škôlky a Cirkevná materská škola blahoslaveného
biskupa Vasiľa Hopku.
Záver: Úloha je splnená čiastočne.
-

plávanie chlapci a dievčatá 3.-4.ročník

V školskom roku 2014/2015 prebiehal už VII. ročník súťaže v plávaní O pohár primátora mesta.
Prvé tri ročníky boli organizované pre vekové kategórie chlapcov a dievčat tretieho ročníka, ďalšie
dva ročníky boli rozšírené o vekové kategórie 5.-6. ročníky a 7.-9. ročníky, nakoľko po linke
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bolo plávanie vyňaté z učebných osnov. Súťaží sa
v disciplínach znak, prsia, voľný spôsob, motýlik a polohové preteky v troch vekových kategóriách,
a to v kategórii A: 3.-4. ročníky, B: 5.-6. ročníky a C: 7.-9. ročníky. Organizátorom uvedenej súťaže
boli odbor školstva a športu MsÚ, Koordinačná komisia mestských športových súťaží, Olympijský
klub Michalovce a ZŠ, na Ulici školskej. Posledného ročníka súťaže sa zúčastnilo 84 detí z ôsmich
základných michalovských škôl a Osemročného gymnázia, Ulica Ľ. Štúra.
Záver: Úloha je splnená.
-

viacboj všestrannosti chlapci a dievčatá 1.-4.ročník

V uplynulom školskom roku 2014/2015 prebiehal už VII. ročník súťaže vo viacbojoch všestrannosti
žiakov 1.-3. ročníkov O pohár primátora mesta. Pretekalo sa v kategórii chlapci a dievčatá v súťaži
jednotlivcov ako i štvorčlenných družstiev. Súťažiaci prvého ročníka plnili podmienky atletického
štvorboja. Súťažiaci druhého a tretieho ročníka plnili podmienky atletického päťboja. Každoročne
sa uvedenej súťaže zúčastnilo šesť alebo sedem michalovských škôl za účasti 144 vybraných žiakov
z jednotlivých škôl. Organizátorom uvedenej súťaže boli odbor školstva a športu MsÚ, Koordinačná
komisia mestských športových súťaží, Olympijský klub Michalovce, ZŠ, Ulica Komenského
a Športový klub Comenium. Pri záverečnom hodnotení boli oceňovaní žiaci umiestnení na 1.-3.
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mieste v jednotlivých vekových kategóriách a v príslušných atletických disciplínach ako i prvé tri
družstvá a najúspešnejšie tri školy.
Súťažami na úrovni materských škôl a na úrovni 1.-4. ročníkov základných škôl ( atletické súťaže
pre 4. ročník sa organizujú v rámci mestskej športovej olympiády ) získavame komplexný prehľad
o úrovni všeobecnej pohybovej výkonnosti tejto vekovej kategórie na úrovni mesta.
Môžeme konštatovať, že každým rokom sa úroveň jednotlivých súťaží kvalitatívne posúva, čo
svedčí o dobrej práci na jednotlivých školách s touto vekovou skupinou detí.
Záver: Úloha je splnená.
-

vybíjaná zmiešané družstvá chlapci a dievčatá 3.-4.ročník

V uplynulom školskom roku 2014/2015 prebiehal už VII. ročník súťaže zmiešaných družstiev
a chlapcov a dievčat 3.-4. ročníkov žiakov michalovských základných škôl O pohár primátora
mesta. V uvedenej súťaži boli zapojené dvanásťčlenné družstvá ( 6 chlapcov a 6 dievčat ) siedmich
michalovských škôl, ktoré hrali dlhodobým štvorkolovým systémom každý s každým. Uvedená
súťaž bola kvalitatívne na vyššej úrovni oproti predchádzajúcim rokom, vzájomne vyrovnaná
o čom svedčí i záverečná tabuľka VII. ročníka.
Záver: Úloha je splnená.
pre základné školy II. stupeň :
-

hokejbal chlapci 5-6.ročník

Po dohode so základnými školami a po prerokovaní na zasadnutí Koordinačnej komisii mestských
športových súťaží bola uvedená súťaž nahradená florbalom, teda športom, ktorý je v tomto období
medzi mládežou veľmi populárnym. Druhým dôvodom organizovania súťaže v tomto druhu športu
bola nadväznosť na organizovanie súťaží v tomto športovom odvetví na úrovni stredných škôl
a tretím dôvodom bolo založenie Florbalového klubu Michalovce, v ktorom sú zriadené družstvá
všetkých vekových kategórií, počnúc žiakmi, žiačkami a končiac kategóriou mužov. V uplynulom
školskom roku prebiehal VI. ročník mestskej ligy vo florbale O pohár primátora mesta v Mestskej
športovej hale v štyroch vekových kategóriách, a to mladší žiaci ( 4 družstva ), starší žiaci ( 5
družstiev ), staršie žiačky ( 5 družstiev ) a zmiešané družstvá chlapcov a dievčat 3.-4. ročníkov. Aj
vďaka týmto súťažiam a predovšetkým zásluhou kvalitnej práce so žiakmi predovšetkým na ZŠ T.
J. Moussona, Ulica T. J. Moussona a ZŠ P. Horova, Ulica Kpt. Nálepku, sa žiaci týchto škôl
v uplynulom školskom roku výrazne presadili i na úrovni celoslovenských súťaží. Žiaci I. ZŠ T. J.
Moussona v kategórii U 13 vyhrali Slovenský pohár, mladšie žiačky obsadili na Majstrovstvách
Slovenskej republiky 2. miesto, staršie žiačky obsadili na Majstrovstvách Slovenskej republiky 3.
miesto a staršie žiačky ZŠ P. Horova obsadili na Majstrovstvách Slovenskej republiky Orion cup 1.
miesto.
Záver: Úloha je splnená čiastočne.
-

plávanie chlapci a dievčatá 5.-6. ročník

Súťaže prebiehali po linke SAŠŠ, ale v školskom roku 2011/2012 boli vypustené z osnov školských
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súťaží, a preto od júna 2012 už boli tieto súťaže organizované odborom školstva a športu MsÚ,
Koordinačnou komisiou mestských športových súťaží a ZŠ, Ulica školská. Postupne sa zvyšoval
záujem žiakov o plávanie aj vďaka plaveckým výcvikom na školách a aj vďaka činnosti plaveckého
klubu ORCA, čo viedlo k rozšíreniu súťaže aj pre vekové kategórie pre chlapcov a dievčatá, a to
kategórie A: 1.-4-ročník a kategórie C: 7.-9.ročník.
Záver: Úloha je splnená.
-

In-Line korčuľovanie chlapci a dievčatá 5.-6. a 7.-9.ročník

V školskom roku 2012/2013 prebiehal IV. ročník In - Line ligy žiakov O pohár primátora mesta
v štyroch vekových kategóriách, a to mladšie žiačky, mladší žiaci, staršie žiačky, starší žiaci za
účasti 155 súťažiacich zo šiestich michalovských škôl. Súťaž, ktorá sa pravidelne konala
v priestoroch pred ZŠ, Ulica Komenského, pozostávala zo štyroch súťažných jázd v každej vekovej
kategórii. V celkovom poradí sa počítal dosiahnutý najlepší čas zo všetkých štyroch jázd.
V uplynulom školskom roku 2014/2015 sa pristúpilo k zmene názvu súťaže, z ligy ( dlhohodobý
charakter) na súťaž (jednorazová akcia) a miesta konania z Ul. Komenského do areálu ZŠ
T.J.Moussona. Takto sa uskutočnil VI. ročník In - Line súťaže v šprinte žiakov O pohár primátora
mesta v štyroch vekových kategóriách za účasti 56 súťažiacich. Organizátormi uvedenej súťaže boli
odbor školstva a športu MsÚ, Koordinačná komisia mestských športových súťaží, ZŠ, Ulica
Komenského a ZŠ T.J.Moussona.
Záver: Úloha je splnená.
-

stolný tenis chlapci a dievčatá 5.-9.ročník

V školskom roku 2012/2013 prebiehal V. ročník mestskej ligy v stolnom tenise O pohár primátora
mesta. Uvedená súťaž má dlhodobý charakter. Prebiehala v stolnotenisovej herni Športového
klubu stolného tenisu. V súťaži štartovali trojčlenné družstvá chlapcov a dievčat. Celkovo štartovalo
9 družstiev zo siedmich michalovských základných škôl. Okrem poradia najlepších družstiev sa
vyhodnocoval i najlepší jednotlivec celej súťaže. Organizátormi súťaže boli odbor školstva a športu
MsÚ Koordinačná komisia mestských športových súťaží, Olympijský klub Michalovce, ZŠ P. Horova
a Športový klub stolného tenisu.
V školskom roku 2014/2015 prebiehal VII. ročník turnaja stolnom tenise O pohár primátora
mesta. Došlo k zmene názvu súťaže a zmenil sa aj charakter súťaže z dlhodobej na jednorazovú
akciu.
Okrem uvedených súťaží sa od školského roka 2012/2013 organizoval šachový turnaj žiakov 1.9.ročníka michalovských základných škôl O pohár primátora mesta. V roku 2015 to bol už V. ročník
tohto podujatia, na ktorom sa zúčastnilo 39 žiakov a žiačok z piatich michalovských základných
škôl. Organizátormi uvedenej súťaže boli odbor školstva a športu MsÚ, Koordinačná komisia
mestských športových súťaží, ZŠ, Ul. okružná a Šachový klub Zemplín Michalovce.
Druhou akciou, ktorá nie je zahrnutá v Koncepcii rozvoja športu v meste Michalovce, ale pre
zvýšený záujem žiakov základných škôl o tento druh športu sa v školskom roku 2014/2015 konal už
III. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat O pohár primátora
mesta. K usporiadaniu uvedenej akcie nás viedlo vytvorenie nadväznosti na mestské volejbalové
ligy na úrovni stredných škôl a na úrovni dospelých, kde sú vytvorené podľa výkonnosti dve ligy.
Uvedeného turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev zo všetkých michalovských základných škôl.
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Organizátormi uvedenej súťaže boli odbor školstva a športu MsÚ, Koordinačná komisia mestských
športových súťaží, ZŠ, Ulica moskovská, ZŠ, Ulica krymská a volejbalový klub VK Michalovce.
Záver: Úloha je splnená.
pre stredné školy:
-

hokejbal chlapci 1.-2.ročník

Koordinačná komisia mestských športových súťaží nahradila hokejbal súťažou O najzdatnejšieho
študenta, študentku SŠ v silovom štvorboji, z dôvodu slabého záujmu zo strany stredných škôl
o hokejbalovú súťaž. V školskom roku 2012/2013 vo Fitness centre Jána Berdyho prebiehal jej V.
ročník. V súťaži štartovali trojčlenné družstvá chlapcov a dievčat stredných škôl, vyhodnocovali sa
bodovo najlepšie prvé tri družstvá chlapcov a dievčat ako i traja najlepší jednotlivci v týchto
kategóriách. V uvedenom školskom roku v súťaži štartovalo celkove 10 trojčlenných družstiev,
z toho 7 bolo chlapčenských a 3 dievčenské družstvá a v individuálnej súťaži bolo hodnotených 30
jednotlivcov zo siedmich michalovských stredných škôl.
Súťaž prebiehala aj v ďalších školských rokoch a v školskom roku 2014/2015 sa uskutočnil jej VII.
ročník, ktorého sa zúčastnilo celkovo 10 trojčlenných družstiev, z toho 4 družstva dievčat a 6
družstiev chlapcov. V individuálnej súťaži bolo hodnotených 30 jednotlivcov z 5 stredných škôl
pôsobiacich na území mesta. Organizátormi uvedenej súťaže boli Koordinačná komisia mestských
športových súťaží, odbor školstva a športu MsÚ, Gymnázium P. Horova a Fitness centrum Jána
Berdyho.
Záver: Úloha je splnená čiastočne.
-

nohejbal chlapci 1.-3.ročník,

V školskom roku 2012/2013 prebiehal IV. ročník mestskej nohejbalovej ligy O pohár primátora
mesta za účasti 8 dvojčlenných družstiev zo šiestich michalovských stredných škôl. Uvedená súťaž
mala svoju kvalitu, čo sa prejavilo v poslednom ročníku, keď vo finálovej časti štyroch najlepších
družstiev rozhodoval o poradí na prvých dvoch miestach lepší pomer setov. Ďalší ročník sa
uskutočnil v školskom roku 2014/2015 a bol to V. ročník, na ktorom sa zúčastnilo 9 dvojčlenných
družstiev. Organizátorom uvedenej súťaže bola Koordinačná komisia mestských športových súťaží,
odbor školstva a športu MsÚ a SOŠ obchodu a služieb.
Záver: Úloha je splnená.
-

softtenis chlapci a dievčatá 1.-2.ročník

Súťaž bola zmenená podľa záujmu žiakov na speed badminton. V školskom roku 2012/2013
prebiehal jej II. ročník za účasti 28 jednotlivcov zo štyroch michalovských stredných škôl. Prvý
ročník bol obohatený o špeciálnu ukážku tejto hry zo strany prešovských extraligových hráčov.
Organizátorom uvedenej súťaže bola Koordinačná komisia mestských športových súťaží. Od
školského roku 2013/2014 sa súťaž neuskutočnila pre nezáujem zo strany škôl.
Záver: Úloha je splnená čiastočne.
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-

volejbal chlapci a dievčatá 1.-3.ročník,

V školskom roku 2012/2013 sa uskutočnil V. ročník súťaže, ktorá prebiehala dlhodobým spôsobom
na jednotlivých stredných školách. V tomto ročníku v súťaži štartovalo 7 družstiev, z toho boli 4
družstvá chlapcov a 3 družstvá dievčat. Rovnaký počet družstiev štartoval aj v školskom roku
2013/2014 a 2014/2015, s tým, že u dievčat nešlo o dlhodobú súťaž ale o turnajový spôsob s tým,
že sa u každého účastníka odohral jeden turnaj. Okrem vyhodnocovania najlepších družstiev sa
každoročne vyhodnocovali i najlepší hráči v kategórii chlapcov a dievčat. Organizátorom uvedenej
súťaže bol odbor školstva a športu MsÚ, Koordinačná komisia mestských športových súťaží
a zúčastnené stredné školy.
Organizovaním súťaží pre stredné školy sa sledovala možnosť zapojenia jednotlivých stredných škôl
do športového diania na úrovni mesta, nakoľko sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja, čo v podstate jednotlivé stredné školy i využili. V neposlednom rade sú tieto
súťaže dobrou prípravou škôl pred samotnými súťažami stredných škôl či už O pohár predsedu
Košického samosprávneho kraja, resp. v rámci súťaží Slovenskej asociácie športu na školách.
Záver: Úloha je splnená.
f) na prípravu a riadenie týchto súťaží vytvoriť koordinačnú komisiu mestských športových
súťaží.
Z: OŠaŠp
T: 31.12.2008
Vytvorená bola sedemčlenná Koordinačná komisia mestských športových súťaží, zložená zo
zástupcu materských škôl ako i zástupcov základných a stredných škôl na území mesta.
Uvedená komisia zodpovedala za prípravu a priebeh jednotlivých mestských súťaží, spracovávala
vyhodnotenie športových súťaží O pohár primátora mesta na úrovni mestských základných škôl,
podieľala sa na spracovaní kalendára športových súťaží a podujatí na I. a II. polrok príslušného
roka, zasadala jedenkrát štvrťročne, podľa potreby niekedy i častejšie.
Záver: Úloha je splnená.
g) v spolupráci s Okresnou radou SAŠŠ sa podieľať na príprave a priebehu školských súťaží po
linke SAŠS ako i mestskej športovej olympiády žiakov michalovských škôl.
Z: OŠaŠp MsÚ, OR SAŠŠ
T: stály
Koordinačná komisia mestských športových súťaží pri príprave školských športových súťaží
spolupracovala s Okresnou radou SAŠŠ. Táto spolupráca bola na veľmi dobrej úrovni, všetky súťaže
sa uskutočnili podľa stanoveného harmonogramu a možno konštatovať, že z roka na rok sa
skvalitňovala ich úroveň. Vyvrcholením športových aktivít žiakov michalovských základných škôl
bola každoročne konaná mestská športová olympiáda. V uplynulom školskom roku bol už jej XXXIII.
ročník a zúčastnilo sa jej 600 účastníkov v atletike a v troch kolektívnych športoch, a to
v basketbale, hádzanej a vo volejbale.
Záver: Úloha je splnená.
h) podporovať na školách všetky dostupné formy na obnovu športového náradia a náčinia
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prostredníctvom projektov Otvorená škola a projektov z Európskej únie.
Z: OŠaŠp, ZŠ,
T: stály
Postupne sa obnovovalo a dopĺňalo športové náradie i náčinie z finančných prostriedkov získaných
či už od sponzorov, rodičov ale aj z rôznych projektov na podporu športu od nadácii Orange, SPP,
Bel a projekt MŠVVaŠ SR „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“, do ktorých
sa školy aktívne zapájali a získali aj športové vybavenie a náradie. Na piatich základných školách (
ZŠ T.J.Moussona, ZŠ,Ul.školská, ZŠ,Ul. Okružná, ZŠ,Ul. Krymská, ZŠ P. Horova) boli zriadené aj
posilňovne, ktoré žiaci využívali denne, či už počas vyučovania alebo v rámci mimoškolskej činnosti.
Záver: Úloha je splnená.
i) 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: OŠaŠp MsÚ
T: stály
V priebehu rokov 2008 až 2010 sa vybudovali športové areály pri štyroch základných školách
v meste tak, aby boli na každom sídlisku. V areáli ZŠ, Ulica Komenského (Sídlisko juh) bolo
vybudované atletické ihrisko s tartanovou dráhou. V areáli ZŠ, Ulica okružná (Sídlisko juh)
futbalové ihrisko s umelou trávou a plážové ihrisko na hádzanú. V areáli ZŠ, Ulica J. Švermu
(Sídlisko západ) a v areáli ZŠ, Ulica krymská (Sídlisko východ) boli vybudované viacúčelové ihriská
pre basketbal, hádzanú, futbal a pod. Po dohode s riaditeľmi škôl je na nich v popoludňajších
hodinách umožnený prístup deťom, mládeži i dospelým. Podmienky sú zverejnené na
informačných tabuliach na uvedených ihriskách. V telocvičniach všetkých základných škôl sa
v rokoch 2011 až 2015 postupne zrealizovala výmena okien a oprava hygienických zariadení. Šatne
boli opravené v piatich základných školách a zostáva ich opraviť v troch základných školách. Podľa
technických a finančných možností sa realizoval aj bezbariérový prístup – ZŠ T.J.Moussona, Ulica T.
J. Moussona, ZŠ, Ulica okružná.
Záver: Úloha je splnená.
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 sa podieľať 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,
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alkohol). V spolupráci s vybranými športovými klubmi sa podieľať na príprave a priebehu
uličných športových súťaží pre čo najširší okruh detí, mládeže a dospelých v minifutbale,
hokejbale, nohejbale, softtenise, strettbale.
Z: OŠaŠp MsÚ, ŠK,
T: každoročne
Mesto sa zapájalo do celonárodných aktivít ako sú Plavecká štafeta miest, Dni športu,
organizátorom ktorých je Asociácia športu pre všetkých Bratislava. V roku 2012 prostredníctvom
svojich pohybových aktivít sa zapojilo do Týždňa pohybu – Európskeho týždňa športu a fyzických síl
„ Mowe week The European week of sport and physical activity, v roku 2013 do projektu Európskej
komisie „ Európska spolupráca v športe „ -Spolupráca samosprávy a športových organizácií.
Projekt bol zameraný na otestovanie a vytvorenie udržateľnej siete samospráv a športových
organizácií zameraných na zvýšenie zapojenia občanov v športe.
Na úrovni mesta počas letných prázdnin každoročne v mesiaci júl prebiehala Letná prázdninová
liga uličných družstiev v malom futbale, v tomto roku sa uskutočnil už jej VII. ročník, ktorý
prebiehal na multifunkčnom ihrisku ZŠ, Ulica J. Švermu za účasti 6 družstiev, ktoré hrali systémom
každý s každým. V mesiaci august sa v rámci sprievodných akcií 46. ročníka Zemplínskeho jarmoku
uskutočnil v areáli ZŠ P. Horova, Ulica Kpt. Nálepku už VII. ročník michalovského letného
streetballu pre všetky vekové kategórie chlapcov, dievčat a dospelých s medzinárodnou účasťou.
V roku 2014 sa streetballu zúčastnilo 116 súťažiacich, z toho 32 družstiev v 7 kategóriách a v roku
2015 123 súťažiacich, z toho 39 družstiev v 8 kategóriách. V rámci programu Zemplínskeho
jarmoku sa uskutočnil aj VI. ročník michalovských futbalových majstrovstiev sídliskových družstiev
hráčov nad 50 rokov. Počas kalendárneho roka sa usporadúvali dlhodobé mestské ligy pre
dospelých vo florbale za účasti do 10 družstiev, vo volejbale - I. a II. liga za účasti 12 družstiev
a softtenise – I. a II. liga za účasti 14 družstiev. Organizátormi uvedených podujatí boli odbor
školstva a športu MsÚ, Koordinačná komisia mestských športových súťaží v spolupráci
s Olympijským klubom Michalovce, Florbalovým klubom Michalovce, Volejbalovým klubom
Michalovce a I. BK Michalovce.
Záver: Úloha je splnená.
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 v šachu začleňovať do týchto súťaží i zdravotne postihnutých športovcov.
Z: OŠaŠp MsÚ, ObŠC, OZTaŠ
T: každoročne
Uvedená spolupráca bola nadviazaná počas jedného roka, avšak z dôvodu ukončenia činnosti
tohto klubu v meste, uvedené súťaže neprebiehali. V roku 2012 začalo Mesto a Zväz telesne
postihnutých v spolupráci s Olympijským klubom Michalovce organizovať v priestoroch ZŠ, Ulica
školská prvý ročník „Malej športovej olympiády pre zdravotne postihnutých ľudí“. V roku 2015 sa
olympiáda uskutočnila po štvrtý krát a teší sa čoraz väčšiemu záujmu.
Záver: Úloha je splnená čiastočne.
c) sprístupniť športové zariadenia a športové plochy širokej verejnosti v súlade s platným
všeobecne záväzným nariadením mesta.
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Z: MsÚ, ŠK

T: stály

Areály a telocvične základných škôl ale aj stredných škôl boli využívané verejnosťou v čase, keď ich
nevyužívali školy. Ich sprístupnenie bolo po dohode s riaditeľom školy hlavne v popoludňajších
hodinách a cez víkendy pre deti, mládež i dospelých. Podmienky sú zverejnené na informačných
tabuliach na uvedených ihriskách. Na sídliskách boli pre verejnosť vybudované aj detské ihriská,
ktoré sú stále viac a viac využívané. Posledne vybudovaným bolo športové ihrisko na Ulici mlynskej,
ktoré deti využívajú hlavne na futbal, ale aj na rôzne iné súťaže. V športovom areáli ZŠ, Ulica
Komenského s využitím atletickej dráhy organizovalo Mesto v spolupráci so školou a Jednotou
dôchodcov každý rok v júni Olympiádu seniorov, ktorá sa teší veľkej obľube v tejto vekovej
kategórii našich občanov.
Záver: úloha je splnená.
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
Uvedená pomoc sa zo strany Klubu slovenských turistov Michalovce realizovala v rokoch 2013 –
2015 účasťou členov na značení a obnove turistických chodníkov v oblasti pohoria Vihorlat,
Sninského kameňa a Pozdišovského chrbtu, kde finančné prostriedky poskytli rôzne organizácie a
sponzori. Mesto za obdobie rokov 2013 – 2015 podporilo klub nenávratnými dotáciami vo výške
500,- €. Ďalšia podpora zo strany Mesta bola spoluúčasťou na projekte Zemplínskej oblastnej
organizácie cestovného ruchu, ktorej členom je aj Mesto a košického samosprávneho kraja v
rokoch 2014 a 2015 v rámci projektu na prípravu a realizáciu cyklistickej trasy Suché – Michalovce.
Záver: Úloha je splnená.
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.
b) rozvoj jednotlivých športových odvetví zabezpečovať v jednotlivých športových kluboch.
Z : Športové kluby
T: stály
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Mesto bude podporovať naplnenie cieľov športových klubov v týchto oblastiach:
Individuálne športy:
atletika : ŠK Comenium Michalovce
- zlepšovať materiálno-technické podmienky v športovom areáli ZŠ, Ulica Komenského 1
Z rozpočtu Mesta a finančných prostriedkov zo strany ministerstva školstva SR, ktoré získalo
vedenie školy na rozvoj športu, sa zrealizovala výstavba nového atletického ihriska, novej atletickej
dráhy s umelým povrchom v areáli základnej školy, čím sa výrazne zlepšili materiálno- technické
podmienky pre atletiku. Vedenie školy zo sponzorských finančných prostriedkov v spolupráci
s rodičmi a vedením klubu zriadilo posilňovňu, ktorá tiež prispela k zlepšeniu podmienok.
Záver: Úloha je splnená.
-

skvalitnením finančných i materiálno-technických podmienok vytvoriť do roku 2012 silné
dorastenecké družstvá s ďalším trénerským miestom pri týchto kolektívoch

Klub evidoval celkove 106 členov, z toho 99 je v kategórii žiactva a dorastu. V uplynulom období
klub získal na majstrovstvách Východoslovenského regiónu v jednotlivých disciplínach
v kategóriách žiactva a dorastu celkove 55 medailových umiestnení, v rámci Majstrovstiev
Slovenskej republiky 2 medailové umiestnenia. Vytvorilo sa dorastenecké družstvo chlapcov, ktoré
na Majstrovstvách kraja v roku 2011 skončilo na druhom mieste, no z finančných dôvodoch sa
nemohlo zúčastniť na Majstrovstvách SR družstiev a z tých istých dôvodov klub nemá trénera ku
kategórii dorastencov.
Záver: Úloha je splnená čiastočne.
-

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

V rámci klubu v kategórií dorastencov došlo ku kvalitatívnemu posunu, no zatiaľ sa nepodarilo
získať medailové umiestnenia.
Záver: Úloha splnená nie je.
-

dosiahnuť v roku 2010 na Olympijských hrách mládeže 14 - 18 ročných v Singapure
zastúpenie aspoň 1 pretekára klubu

Napriek kvalitatívnemu posunu sa stanovený limit nepodarilo dosiahnuť žiadnemu pretekárovi.
Najbližšie mal k nemu Tomáš Semko na 10 km v chôdzi , keď mu chýbalo 2,50 minúty.
Záver: Úloha splnená nie je.
-

do roku 2012 dosiahnuť, aby ŠK Comenium mal v reprezentácii Slovenska aspoň jedného
člena klubu v kategórii dospelých
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Pretekár Martin Lazor bol v roku 2010 v reprezentačnom výbere v štafete 4 x 100m, v roku 2010
skončil v behu na 100 m v kategórií dospelých na 4. mieste a v behu na 200 m na 6. mieste.
Záver: Úloha je splnená čiastočne.
džudo : 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
Oddiel ŠK Zemplín - oddiel džudo v rokoch 2008 až 2012 zvyšoval členskú základňu predovšetkým
v kategóriách najmladšieho žiactva od 4 do 7 rokov, kde bola pozornosť zameraná na všestrannú
pohybovú prípravu, ktorá bola realizovaná okrem priestorov v Mestskej športovej hale –
v tréningových podmienkach klubu aj na MŠ, Ulica Školská a MŠ, Ulica J. Švermu. Tréningový
proces bol rozšírený taktiež v priestoroch ZŠ, Ulica Komenského, ZŠ Vyšná Rybnica a Zalužice.
V rokoch 2013 až 2015 sa darilo udržať klubu členskú základňu, predovšetkým v kategóriách
najmladšieho žiactva od 4 do 7 rokov, kde bola pozornosť zameraná na všestrannú pohybovú
prípravu a taktiež aj v kategórii žiakov od 9 -14 rokov. Oddiel trénoval v priestoroch ZŠ
Komenského a Mestskej športovej hale. V roku 2014 oddiel začal trénovať aj v Sobranciach na
Strednej odbornej škole obchodu a služieb.
Záver: Úloha je splnená.
-

dosiahnuť v roku 2010 na Olympijských hrách mládeže 14 - 18 ročných v Singapúre účasť
dvoch pretekárov klubu

Klub sa úspešne zúčastňoval na celoštátnych i medzinárodných súťažiach. Na Majstrovstvách
Slovenska vo všetkých vekových kategóriách v roku 2013 oddiel získal 18 medailí. V roku 2014 - 26
medailí a v roku 2015 – 17 medailí. Napriek dosiahnutým úspechom aj v rôznych ďalších súťažiach
účasť dvoch pretekárov sa nepodarilo splniť, vzhľadom na nesplnenie požadovaných limitov.
Záver: Úloha nie je splnená.
-

zúčastniť sa majstrovstiev Európy zastúpením minimálne dvoch pretekárov klubu

Pretekári klubu dosiahli úspechy na celoštátnych i medzinárodných súťažiach, no nepodarilo sa im
splniť limity stanovené zväzom. V roku 2015 sa v kategórii dorasteniek podarilo Dominike
Kincelovej dosiahnuť veľký úspech na Európskych olympijských hrách mládeže v Tbilisi v Gruzínsku,
kde obsadila 3. miesto. Taktiež sa zúčastnila Majstrovstiev Európy a Majstrovstiev sveta.
Záver: Úloha je splnená čiastočne.
-

rozšíriť spoluprácu so športovými klubmi džuda ázijského kontinentu

Oddiel nadviazal spoluprácu s trénerom z Japonska s p. Suzukim, ktorá trvá doposiaľ. Pán Suzuki sa
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v roku 2010 zúčastnil 40. ročníka Medzinárodnej Veľkej ceny Michaloviec a pri tejto príležitosti
viedol aj štyri tréningové jednotky s pretekármi klubu ŠK Zemplín.
Záver: Úloha je splnená čiastočne.
-

zabezpečiť vhodné tréningové podmienky na ZŠ, Ulica Komenského 1 a v Mestskej
športovej hale

Počas celého hodnoteného obdobia mal oddiel v Mestskej športovej hale a v priestoroch telocvične
ZŠ, Ulica Komenského 1 vytvorené veľmi dobré podmienky. Tréningy prebiehali za hodnotené
obdobie hlavne v Mestskej športovej hale od pondelka do štvrtku a to jednotlivé vekové kategórie
ako napr: – pondelok a streda - prípravka od 4 – 8 rokov ; utorok a štvrtok - žiaci od 9 – 12 rokov ;
pondelok, streda, štvrtok - starší žiaci, dorast, junior, muži a ženy; využitie posilňovne – Utorok
a piatok – individuálne. V telocvični ZŠ Komenského – utorok a štvrtok - žiaci od 6-14 rokov.
Klub evidoval v roku 2013 celkove 115 členov, z toho 109 v kategórii žiactva a dospelých a získal
na majstrovstvách Východoslovenského regiónu v kategóriách žiactva a dorastu celkove 12
medailových umiestnení, na Majstrovstvách slovenskej republiky v týchto vekových kategóriách
taktiež 12 medailových umiestnení, v reprezentáciách Slovenska mal klub 17 svojich členov. Na
Majstrovstvách Slovenska vo všetkých vekových kategóriách v roku 2013 oddiel získal 18 medailí,
v roku 2014 - 26 medailí a v roku 2015 – 17 medailí. Svojimi dosiahnutými výsledkami sa klub radí
medzi najúspešnejšie na Slovensku.
Záver: Úloha je splnená.
karate: Club mladých godžu - Ryu karate Michalovce
-

pozornosť zamerať na rozširovanie členskej základne v kategórii najmladšieho žiactva

Klub mal k 31.12.2012 27 členov, z toho 21 žiakov, 3 dorastencov a 3 dospelých. Za posledné tri
roky sa počet detí v klube znížil. Veľa úspešných pretekárov v určitom svojom veku prestúpili do
klubov iných odvetví bojového umenia / AIKIDO, KICKBOX /, kde získavali tiež medailové
umiestnenia. Klub predpokladá zlepšenie, nakoľko sa v školskom roku 2015/2016 prihlásilo viac
detí vo veku od 6 rokov. Avšak bude niekoľkoročná tvrdá práca vychovať z nováčika úspešného
pretekára.
Záver: Úloha nie je splnená.
-

každoročne sa zúčastňovať majstrovských súťaží v rámci Slovenského zväzu karate,
Východoslovenskej únie karate a jednotlivých klubov v rámci Slovenska

Členovia klubu sú každoročne zapájali do dlhodobej žiackej ligy VÚKABU, majstrovstiev VÚKABU
ako i Slovenského pohára. Aj v roku 2015 sa pretekári klubu pravidelne zúčastňovali žiackych súťaží
usporiadaných Slovenským zväzom karate a VÚKABU / východoslovenská únia karate a bojových
umení /.
Záver: Úloha je splnená.
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-

na uvedených pretekoch získavať medailové umiestnenia, a tým sa prepracovať do
slovenskej reprezentácie v kategórii žiactva a dorastu

V súťažnom ročníku 2012/2013 klub získal na Majstrovstvách východoslovenskej únie v súťažiach
Kata a Kumite 5 medailových umiestnení, v súťažiach Slovenského pohára 16 medailových
umiestnení. V reprezentáciách kraja klub mal 6 svojich členov. Aj napriek silnej konkurenciei
získavali deti medailové umiestnenia. Medzi najúspešnejších pretekárov patrili Patrik Ďurčák, Karin
Semufová a Christián Denhardt. V školskom roku 2013/14 a 2014/15 získali tieto umiestnenia:
žiacka liga VÚKABU - 2 x 1. miesto, 1 x 2. miesto, 5 x 3. miesto. Na majstrovstvách VÚKABU
pretekárka získala 1. miesto v KATA a 3. miesto v KUMITE .
Záver: Úloha je splnená čiastočne.
-

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

Každoročne prebiehal Turnaj nádejí mladších a starších žiakov – v roku 2013 to bol už X. ročník za
účasti z klubov košického a prešovského kraja. Klub evidoval 27 členov, z toho je 24 v kategóriách
žiactva a dorastu. V roku 2014 a 2015 sa turnaj v našom meste neuskutočnil, z finančných dôvodov
ohľadom prenájmu športovej haly v Michalovciach, nakoľko v Trebišove im bola poskytnutá
športová hala bezplatne.
Záver: Úloha je splnená čiastočne.
plávanie: Plavecký klub Orca Michalovce
-

do roku 2011 zvýšiť členskú základňu klubu o 30 nových členov v kategórii žiactva

V roku 2013 sa členská základňa rozrástla o 15 detí. Klub evidoval síce viac členov, ale neboli
registrovaní z dôvodu veku nedosahovania súťažnej kategórie. Od roku 2013 sa zvyšovala členská
základňa klubu o nových členov v kategórii žiactva. Orca bola zaregistrovaná ako klub v Slovenskej
plaveckej federácii. V roku 2013 bolo registrovaných 29 žiakov, 10 neregistrovaných, v roku 2014
to bolo 31 žiakov, 15 neregistrovaných a v roku 2015 k 03.10.2015 to bolo 52 žiakov.
Záver: Úloha je splnená.
-

zúčastňovať sa viacerých pretekov v rámci Slovenska pre žiacke kategórie

Klub sa každoročne zúčastňoval pretekov v rámci Slovenska a to majstrovstiev Slovenska,
majstrovstiev kraja, či už zimných alebo letných, ktoré sa konali na východnom a strednom
Slovensku.
Od roku 2013 sa zúčastňovali aj zahraničných pretekov v rámci V4. Preteky sú porovnávané spolu
pre všetky kategórie. Nárast bol vo všetkých kategóriách. V roku 2013 27 pretekov, v roku 2014 33
pretekov a v roku 2015 k 03.10.2015 24 pretekov.
Záver: Úloha je splnená

16

-

vrátiť sa k tradícii organizovania pretekov „O putovný pohár primátora mesta Michalovce"
v zastúpení plaveckých klubov z celého Slovenska

Tieto preteky sa organizovali každoročne. V decembri 2012 sa konal I. ročník plaveckej súťaže
Orcáčik 2012 za účasti 180 pretekárov z jednotlivých klubov Slovenska. V júni 2013 to bol II. ročník
plaveckej súťaže Orcáčik 2013 za účasti 185 pretekárov z jednotlivých klubov Slovenska. V roku
2014 sa zúčastnilo 231 pretekárov z 11 klubov Slovenska. V roku 2015 sa zúčastnilo 140
pretekárov z 8 klubov zo Slovenska a jeden klub z Ukrajiny so 4 pretekármi.
-

v klube postupne vytvárať kategórie dorastu a dospelých

V klube boli vytvorené vekové kategórie dorastu a dospelých. K 31.12.2012 bolo evidovaných 15
členov v kategórii dorastu a 10 členov v kategórii dospelých. Bol zabezpečený plynulý prechod zo
žiackych kategórii do kategórie dorastu, resp. juniorov a kategórie seniorov. V roku 2013 bolo
registrovaných 9 juniorov a seniorov, 5 dospelých, 10 neregistrovaných. V roku 2014 to bolo 11
juniorov a seniorov, 6 dospelých, 15 neregistrovaných. V roku 2015 k 03.10.2015 bolo 13 juniorov
a seniorov, 7 dospelých.
V kategórii Junior bol zaznamenaný pokles členov z dôvodu prestupov na športové gymnáziá, školy
mimo okresu a trvalého bydliska žiakov, z dôvodu dochádzania a náročnosti štúdia. V kategórii
Senior bola základňa ovplyvňovaná tým, že po ukončení štúdia na strednej škole pokračovalo
veľa mladých ľudí v štúdiu na vysokých školách a odišlo za zamestnaním mimo mesta a regiónu.
Záver: Úloha je splnená
-

každoročne v priebehu roka otvoriť minimálne dva plavecké kurzy

Od roku 2009 sa organizovali 3 krát do roka plavecké kurzy pre širokú verejnosť (nielen pre
michalovský okres) pre deti vo veku od 5 rokov do cca 18 rokov. Boli to plavecké kurzy pre žiakov
michalovských základných škôl, ale aj z blízkych obcí a úspešná bola aj spolupráca s Materskou
školou, Ulica Masarykova, Materskou školou, Ulica okružná a Materskou školou, Ulica školská.
Záver: Úloha je splnená
-

v roku 2010 zorganizovať v mestskej plavárni plavecké podujatie - „ 24 hodinovka“ pre
širokú verejnosť

V roku 2010 organizácia uvedeného podujatia bola posunutá na neskoršie obdobie, z dôvodu
materských povinností trénerky a predsedníčky klubu. Každoročne sa však v priebehu školského
roka organizovali plavecké súťaže pre deti materských škôl v rámci aktivít s deťmi predškolského
veku a tiež žiakov základných škôl.
Z dôvodu finančnej a časovej náročnosti zabezpečenia uvedenej akcie sa v roku 2012 rozhodlo, že
podujatie sa zmení. Na schôdzach plaveckých klubov východoslovenskej oblasti bol klubom Orca
s podporou Mesta podaný návrh na organizáciu Majstrovstiev kraja v plávaní v žiackych
kategóriách, ktorý bol úspešný. V roku 2014 bolo zorganizované toto podujatie prvý krát s počtom
pretekárov 176 z 8 klubov. V roku 2015 bolo zorganizované v novembri za účasti 186 súťažiacich
z 9 klubov.
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-

v roku 2011 organizovať počas letných prázdnin letný plavecký tábor
Z: PK Orca
T: v texte

V roku 2013 počas letných prázdnin sa po prvý krát uskutočnil týždenný letný plavecký tábor pre
deti michalovských základných škôl a organizoval sa každoročne hlavne v spolupráci s ZŠ, Ulica
školská, ktorá má triedy plávania. Klub evidoval v tomto období celkove 84 členov, z toho je 74
v kategórii žiactva a dorastu. Klub na Letných a Zimných majstrovstvách Košického a Prešovského
kraja získal v jednotlivých disciplínach v kategórii žiactva a dorastu celkove 54 medailových
umiestnení, na majstrovstvách Slovenskej republiky klub získal 4 medailové umiestnenia.
V roku 2015 sa pre zvýšený záujem detí prvý krát organizoval Denný letný plavecký tábor ORCAčik
2015 ako akcia plaveckého klubu, o ktorý rodičovská verejnosť prejavila záujem.
Záver: Úloha je splnená
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 sezóne 2008-2009 bol uskutočnený výber 7-8 ročných detí kde 12 detí zostalo vo výbere.
Športový klub stolného tenisu každoročne prijímal nových záujemcov o stolný tenis hlavne detí od 7
do 15 rokov. V roku 2015 v klube pôsobilo 18 detí rozdelených do tréningového procesu podľa veku
a výkonnosti pod vedením trénerov Šinkara a Melikanta.
Záver: Úloha je splnená
-

v priebehu roka 2008 v tréningovom procese formou skupinových tréningov zvýšiť počet
tréningových jednotiek z 10 hodín na 20 hodín týždenne

Od roku 2008 tréningy prebiehali v stolnotenisovej herni každý deň od 14.00 do 18.00 hod. v troch
skupinách, čo je 20 hodín týždenne pod vedením trénerov klubu Paľovčíka, Šinkara a Melikanta.
Záver: Úloha je splnená
-

v priebehu rokov 2009-2012 zabezpečiť v dlhodobých krajských súťažiach účasť dvoch
žiackych družstiev klubu
Z: ŠKST
T: v texte

V uvedenom období mal klub zastúpenie 1 družstva žiakov v krajských súťažiach, jedno dievčenské
družstvo, ktoré sa zúčastňovalo krajských i republikových súťaží. Klub evidoval 68 členov, z toho 36
v kategórii žiactva a dorastu. V tomto súťažnom ročníku najväčšie úspechy v klube boli:
Jana Terezková:
3. miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky v kategórii najmladšie žiačky a zároveň 3.miesto
na uvedených majstrovstvách v zmiešanej štvorhre, 1. miesto na štvrtom Slovenskom pohári
mládeže, 1. miesto na majstrovstvách východného Slovenska v zmiešanej štvorhre, 3. miesto na
Majstrovstvách východného Slovenska v súťaži jednotlivcov,
Júlia Dzelinská:
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3. miesto na prvom a druhom Slovenskom pohári mládeže v kategórii najmladšie žiačky, 2. miesto
na treťom Slovenskom pohári, 1. miesto na Majstrovstvách východného Slovenska v kategórii
najmladšie žiačky.
Ako spoločné úspechy obidvoch mladých pretekárok boli 3. miesto v družstvách najmladších žiačok
na Austrian Sparkasse Youth Championships v Linzi, 3. miesto v družstvách na Grand Prix Prague,
2. miesto vo štvorhre na majstrovstvách Slovenskej republiky a 1. miesto vo štvorhre na
Majstrovstvách východného Slovenska.
Klub dosahoval úspechy aj v nasledujúcich rokoch. V roku 2013 na Majstrovstvách SR mladšie
žiačky obsadili 4. miesto a staršie žiačky 6. miesto, v kategórii najmladších žiačok jedno druhé
a dve tretie miesta. V roku 2014 na Majstrovstvách SR obsadili mladšie žiačky druhé a staršie
žiačky tretie miesto v kategórii mladších žiačok jedno prvé, dve druhé a dve tretie miesta.
V roku 2015 družstvo dorasteniek vyhralo 1. ligu Východ a postúpilo do extraligy, od sezóny
2015/2016 má klub zastúpenie v 1. lige starších žiakov , dve družstvá postúpili na Majstrovstva SR
kde mladšie žiačky získali titul majstra SR a staršie žiačky druhé miesto. V kategórii jednotlivcov
klub získal medaily na Majstrovstvách SR v kategórii mladšieho a staršieho žiactva - jedna zlatá,
jedna strieborná a päť bronzových medailí.
Záver: Úloha je splnená
tenis: Tc STŠ Michalovce
-

rozšíriť členskú základňu detí do 7 rokov s možnosťou bezplatného trénovania týchto detí
v zimnom období v telocvični ZŠ , Ulica okružná 17

V období 2008 – 2012 sa členská základňa klubu zvyšovala. Klub sa v prvom rade venoval
výchove detí v rámci mesta Michalovce. Deti boli rozdelené do skupín:
- Deti do 7 rokov podľa vzoru práce s deťmi v Českej republike tzv. minitenis / 15 detí /
- Deti do 9 rokov spolu 10 detí
- Mladší žiaci a žiačky – deti vo veku od 10 – 12 rokov / 8 detí /
- Starší žiaci a žiačky - deti vo veku 12 – 14 rokov / 5 detí /
V roku 2013 klub evidoval 33 žiakov, z toho 10 detí do 7 rokov, tie mali v uplynulom období
možnosť bezplatného využívania telocvične ZŠ, Ulica okružná 17.
Záver: Úloha je splnená
-

naďalej pokračovať v organizovaní celoštátnych tenisových turnajov vo všetkých
mládežníckych kategóriách

Celoštátne tenisové turnaje sa organizovali každoročne a to pre všetky mládežnícke kategórie, ale
aj medzinárodné pod záštitou medzinárodnej tenisovej federácie/ ITF /.
V rokoch 2008 až 2013 boli organizované tieto turnaje pod spoločným názvom Michalovce Cup:
- Minitenis - január / 20 detí /
- Turnaj mladších žiakov - marec / 32 detí /
- Turnaj starších žiakov – apríl / 32 detí /
- Turnaj starších žiakov a žiačok – jún / 64 detí /
- Medzinárodný turnaj chlapcov a dievčat do 16 rokov TEJT U 16 / 32 chlapcov a 32 dievčat /
júl/
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-

Medzinárodný turnaj mužov s dotáciou 10 000 USD / 64 hráčov kvalifikácia a 32 hráčov
hlavná súťaž / júl
V rámci východoslovenského regiónu boli zapojené družstvá a to mladší žiaci , mladšie žiačky
a deti do 10 rokov.
V rokoch 2008 až 2010 to bola reprezentácia v extralige žien v tenise.
V roku 2009 pribudli dva medzinárodné turnaje ITF Womens s dotáciou 10 000 USD 64
hráčok kvalifikácia a 32 hráčok hlavná súťaž / august/ a tiež medzinárodný turnaj chlapcov
a dievčat do 12 rokov /júl/
V roku 2011 bola zorganizovaná tenisová exihibícia v Chemkostav aréne za účasti Karola
Kučeru , Dominika Hrbatého a Miloša Mečířa a v roku 2008 prišla na návštevu Michaloviec
Dominika Cibulková.
V roku 2015 v rámci projektu detský Fed CUP a Davis Cup klub obsadil 3. Miesto v rámci
republiky , finále sa hralo v Národnom tenisovom centre v Bratislave .
Záver: Úloha je splnená
-

každoročne zapájať družstvo chlapcov a dievčat do 9 rokov do projektu Fed Cup a Davis Cup
(neoficiálne majstrovstvá Slovenska družstiev do 9 rokov)

Práca s malými deťmi bola náročná no priniesla aj úspechy. V súťažnom ročníku 2010/2011
družstvo do 9 rokov obsadilo v rámci Slovenska 2. miesto.
Záver: Úloha je splnená
-

na regionálnych kolách v súťaži družstiev chlapcov a dievčat do 9 rokov sa umiestňovať na
miestach, ktoré zabezpečia postup na celoštátne finále
Z: Tc STŠ
T: stály

V súťažnom ročníku 2010/2011 družstvo mladších žiakov a starších žiakov obsadilo na
majstrovstvách kraja 2. miesto.
Záver: Úloha je splnená čiastočne.
Kolektívne športy:
basketbal: 1.Basketbalový klub - D Michalovce (dievčatá)
-

každoročne v klube zabezpečovať činnosť prípravky s počtom 15-20 dievčat na ZŠ P.
Horova, Ulica kpt. Nálepku 16, pozornosť zameriavať na skvalitnenie tréningového procesu
v školskom športovom stredisku na uvedenej škole,
Z: 1BK-D
T: v texte

Prípravka dievčat bola od roku 2008 vytvorená pri ZŠ P. Horova, Ulica Kpt. Nálepku, kde bolo
každoročne zaradených cca 17 dievčat a od roku 2014 aj jej časť pri ZŠ, Ulica školská, kde bolo
spolu zaradených cca 15 dievčat ( ide o dievčatá rok narodenia 2003-2005 i mlaUlicadšie ).
Družstvo týchto dievčat v sezóne 2010/ 2011 štartovalo v súťaži OHK ako mini žiačky a v sezóne
2011/2012 v súťaži OHK ako mladšie žiačky. Družstvo vedú tréneri Feňák a Šándor s platnou
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trénerskou kvalifikáciou.
Záver: Úloha je splnená
-

v spolupráci s Odborom školstva, kultúry a športu Mestského úradu zabezpečovať
organizáciu mestskej basketbalovej ligy dievčat O pohár primátora mesta Michalovce

Športový klub 1. BK - Dievčatá Michalovce v spolupráci s odborom školstva a športu MsÚ a 1. BK
Michalovce organizoval v hodnotenom období každoročne Mestskú basketbalovú ligu dievčat a
chlapcov O pohár primátora mesta Michalovce. V školskom roku 2013/2014 to bol XI. ročník.
V školskom roku 2014/2015 to bol už XII. ročník basketbalovej ligy žiakov a žiačok základných škôl
O pohár primátora mesta.
Záver: Úloha je splnená.
-

každoročne v mesiaci máj usporadúvať medzinárodný basketbalový turnaj dievčat krajín
Vyšehradskej štvorky vo vekových kategóriách 13-14, 15-16 a 17-18 ročné

V roku 2013 sa uskutočnil 9. ročník medzinárodného basketbalového turnaja V4 v kategórii
chlapcov a dievčat. Tak ako po minulé roky, tak i v tomto, mal uvedený turnaj vysokú športovú a
spoločenskú úroveň. V kategórii chlapcov sa turnaja zúčastnilo 5 družstiev, a to Ľvov, Užhorod,
Przemysl, Eger, 1.Bk Michalovce. V kategórii dievčat štartovali 4 družstvá, a to Ľvov, Przemysl,
Bardejov a 1.BK-D Michalovce. V roku 2015, v posledný májový víkend, sa uskutočnil už XI. ročník
tohto turnaja. Podľa dohody s partnermi bol v tomto roku organizovaný pre mládež narodenú v
ročníku 1999 - 2000. Turnaja sa zúčastnili družstvá chlapcov a dievčat z Przemyslu ( Poľsko),
Užhorodu ( Ukrajina ) Egeru ( Maďarsko) a domáce družstvá . Mládežnícke družstvá 1.BK D
Michalovce sa na oplátku zúčastňovali pravidelne medzinárodných turnajov v Poľsku, Maďarsku a
na Ukrajine.
Záver: Úloha je splnená.
- zabezpečovať účasť družstva kadetiek 14-15 a 16-17- ročné v oblastných súťažiach košického
a prešovského kraja
V oblastných súťažiach košického a prešovského kraja štartovali pravidelne družstvá kadetiek od
roku 2008. V súťažnom ročníku 2011/2012 a 2014/2015 účinkovali v celoslovenskej 1. lige kadetiek
SR. Juniorky štartovali v celoslovenskej 1. lige v rokoch 2012 - 2015. V sezóne 2013-2014 v krajskej
súťaži štartovalo družstvo kadetov a v sezóne 2014-2015 družstvo kadetov štartovalo v
nadnárodnej súťaži Vihorlatská liga ( účastníci Przemysl, Bardejov, Užhorod, Esprit Košice, Ľvov,
1.BK D Michalovce ).
Nad rámec týchto úloh klub zabezpečoval aj činnosť dospelých, a to v kategórii žien a neskôr, od
roku 2010 aj mužov. V kategórii dospelých sa tiež dosiahli úspechy, a to muži v sezóne 2012- 2013,
keď vyhrali 2. ligu, a v rokoch 2013-2014 a 2014-2015 skončili na druhom mieste. Ženy sa
umiestnili v sezóne 2012-2013 na prvom mieste a v posledných dvoch sezónach skončili na 4., resp.
na 5.mieste v 2.lige.
Záver: Úloha je splnená.
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-

počas letných prázdnin zvýšiť popularizáciu basketbalu každoročným organizovaním súťaží
trojčlenných družstiev dievčat v streetballe

Michalovský letný streetball všetkých vekových kategórií sa začal organizovať v roku 2009 a tohto
roku sa konal už po siedmykrát, päť posledných ročníkov ako súčasť kultúrneho a športového
programu počas Zemplínskeho jarmoku. Organizátormi boli odbor školstva a športu MsÚ a I. BK,
ktorým sa vďaka dobrej propagácii podujatia a jeho veľmi dobrou pripravenosťou podarilo
postupne streetball spopularizovať, o čom svedčí každoročná väčšia účasť štartujúcich družstiev.
Záver: Úloha je splnená.
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
Z:1.BK
T: v texte

Odbor školstva a športu Mestského úradu organizoval v spolupráci s 1. BK uvedenú basketbalovú
ligu základných škôl O pohár primátora mesta každoročne.
Záver: Úloha je splnená.
-

do roku 2010 vybudovať v klube kvalitnú mládežnícku základňu, z ktorej by sa mohlo
vychádzať v budúcich súťažných ročníkoch

Táto úloha bola spojená s družstvom mužov, ale od sezóny 2012/2013 došlo k odčleneniu resp.
1.BK Michalovce sa začal plne venovať len mládeži. V tom čase končiaci juniori prestúpili do
A družstva už 1.BKD Michalovce. S budovaním kvalitnej mládežníckej základne sa začalo od sezóny
2011/2012 keď sa zvýraznila práca s mládežou, čoho výsledkom je zvýšenie počtu detí v klube
a viditeľná je i kvalita práce. Svedčí o tom účasť hráčov vo výberoch reprezentácie U15, U14
(Demko, Kincel, Tirpák). V hľadáčiku trénerov boli aj juniori Skvašik a Kováč do reprezentácie U20,
ale nakoniec sa do konečnej nominácie nedostali. Výbornou vizitkou je aj prestup nášho
odchovanca Romana Skvašika do extraligy mužov a družstva Iskra Svit (august 2015).
Stav v roku 2015 : 6 družstiev (juniori, kadeti, žiaci, starší mini žiaci, mladší mini žiaci, prípravka) a
do súťaží bol predpoklad prihlásiť 3-4 družstvá.
Záver: Úloha je splnená.
-

postupne skvalitňovať otázku kádrového zabezpečenia mládežníckych družstiev

Klub za hodnotené obdobie venoval otázke kádrového zabezpečenia patričnú pozornosť. Jednotlivé
družstvá viedli kvalifikovaní tréneri, ktorí si zvýšili aj stupeň svojej kvalifikácie. Od roku 2013
začala v klube pracovať na plný úväzok aj ďalšia trénerka Zuzana Maľuková.
V roku 2015 bol stav družstiev s príslušnými trénermi nasledovný:
Juniori – tréner M. Svitlica, asistent P. Biganič, kadeti – tréner M. Svitlica, asistent P. Biganič, žiaci
– tréner Š. Selepko, asistent Z. Maľuková, Starší min žiaci - tréner Z. Maľuková, asistent S.
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Balážová, Mladší mini žiaci - tréner Z. Maľuková, asistent , S. Balážová, M. Feňák, Prípravka –
tréner M. Feňák a P. Biganič
Záver: Úloha je splnená.
-

v roku 2011 zabezpečiť účasť družstiev kadetov a juniorov v najvyšších slovenských
súťažiach, kde by bojovali o popredné umiestnenia v týchto súťažiach

V sezóne 2010/2011 družstvo juniorov hralo celoslovenskú súťaž a nepostúpilo len o jedno miesto
medzi 12 najlepších družstiev na Slovensku. Nakoniec skončilo na 16. mieste. Pre posunutie
ročníkov družstvo kadetov hralo len žiacku súťaž. V súťažnom ročníku 2012/2013 účinkovali
kadeti v celoslovenskej lige. Od roku 2013 pokračuje postupný progres, keď juniori v minulej sezóne
obsadili 13. miesto. Družstvá juniorov a kadetov začali v najvyšších súťažiach prvýkrát až v tejto
sezóne 2015 /2016. Udržať túto úlohu bude možné len pod podmienkou udržania celej pyramídy
družstiev (6-7), získaním ďalšieho trénera na plný pracovný úväzok a samozrejme s dostatočnými
finančnými zdrojmi.
Záver: Úloha je splnená.
-

neustále skvalitňovať prácu s mládežou tak, aby družstvo mužov mohlo čerpať z vlastných
dorasteneckých zdrojov.

V klube bol zabezpečený plynulý prechod chlapcov z kategórie dorastu do kategórie dospelých do
roku 2013. Táto úloha bola spojená s družstvom mužov, ale od sezóny 2012/2013 došlo
k odčleneniu resp. 1.BK Michalovce sa začal plne venovať len mládeži, čím sa začala skvalitňovať
práca s mládežou, ale začali problémy s družstvom mužov, nakoľko väčšina chlapcov po skončení
strednej školy odchádza na vysoké školy mimo mesta a filozofia oboch klubov je rozdielna.
Momentálne sa túto úlohu, ktorá bola aktuálna pred rokom 2011, nedarí napĺňať.
Záver: Úloha je splnená čiastočne.
-

nadviazať dlhodobú medzinárodnú športovú spoluprácu s basketbalovými klubmi v Srbsku,
Poľsku a Maďarsku

Družstvo mužov hralo priateľské zápasy v Poľsku. Mládežnícke družstvá sa pravidelne zúčastňovali
medzinárodných turnajov V4 (Poľsko, Ukrajina). Klub úzko spolupracoval s basketbalovým klubom
v Užhorode na medzinárodnom projekte pre rok 2013. Chlapci sa každoročne zúčastňovali letného
kempu v Srbsku (Zlatibor), uskutočňovali sa zápasové previerky s mládežníckymi družstvami BC
Užhorod z Ukrajiny, ktorého hráči sa zúčastňovali aj Letného Michalovského streetballu. S týmto
klubom sa pracovalo aj na medzinárodných projektoch (projekty V4 a Nórske fondy).
Záver: Úloha je splnená.
-

počas letných prázdnin zvýšiť popularizáciu basketbalu každoročným organizovaním súťaží
trojčlenných družstiev chlapcov v strettballe
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Michalovský letný streetball všetkých vekových kategórií sa začal organizovať v roku 2009 a tohto
roku sa konal už po siedmykrát, päť posledných ročníkov ako súčasť kultúrneho a športového
programu počas Zemplínskeho jarmoku. Organizátormi boli odbor školstva a športu MsÚ a I. BK,
ktorým sa vďaka dobrej propagácii podujatia a jeho veľmi dobrou pripravenosťou podarilo
postupne streetball spopularizovať, o čom svedčí každoročná väčšia účasť štartujúcich družstiev.
Záver: Úloha je splnená.
-

mimo športových aktivít venovať pozornosť ďalšiemu skvalitňovaniu kultúrnych podmienok
v Mestskej športovej hale

Kultúrne podmienky sa skvalitňovali postupne podľa finančných možností. Od roku 2008 boli
postupne zrekonštruované šatne, vstupný vestibul, zázemie, malá telocvičňa, zadná vstupná časť
včítane hygienických zariadení, strecha nad hracou plochou, strechy nad rekonštruovanými
časťami, nový obvodový plášť včítane výplni otvorov, oprava atiky na streche, na zvýšenej časti a
oprava fasády. 1.BK Michalovce sa od roku 2011 finančne podieľal na viacerých aktivitách a prispel
na zlepšenie podmienok k športovaniu na základných školách v Michalovciach.
ZŠ, J. Švermu – nové basketbalové koše, palubovka, lopty, ZŠ, Školská - nové basketbalové koše,
palubovka, lopty, ZŠ, Okružná - nové basketbalové koše, ZŠ, Krymská – maľba palubovka, lopty,
ďalšie pomôcky, ZŠ P. Horova - nové basketbalové koše, palubovka, lopty, ďalšie pomôcky
Záver: Úloha je splnená.
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
Z: MFK Zemplín, a.s.
T: v texte

Starší žiaci A, B sa umiestňovali pravidelne do 5. miesta vo svojich súťažiach. Mladší žiaci hrali
súťaž bez tabuliek. V súťažnom ročníku 2012/2013 starší žiaci dosiahli najlepšie umiestnenia, keď
žiaci U 15 a U 14 vo svojich súťažiach I. ligy obsadili zhodne 3. miesta. Ďalším výrazným úspechom
bolo 1. miesto mladších žiakov na majstrovstvách Slovenskej republiky v malom futbale Dôvera
2013 a 2. miesto starších žiakov na Majstrovstvách Slovenska školskom futbale Coca - cola 2013,
pričom ich hráč Jozef Vajs sa stal najlepším strelcom majstrovstiev a získal exkluzívnu cenu trojdňový pobyt v slávnom futbalovom klube Juventus Turín. Od súťažného ročníka 2013/14 bola
uskutočnená na úrovni SFZ reorganizácia mládežníckych súťaží, aj na úrovni žiakov. I. liga starších
(U15) a mladších (U13) žiakov a II. ligy starších (U14) a mladších (U12) žiakov bola na úrovni ÚTM
vytvorená I. liga starších žiakov (U15, U14) a I. liga mladších žiakov (U13, U12), týmto sa znížil
počet družstiev v I. lige zo 14 na 10. Po odohratí základnej časti ( každý s každým 18 zápasov) sa
stretli prvé 4 družstvá so súpermi zo Stredoslovenského kraja (4 družstvá) každý s každým o postup
na Majstrovstvá Slovenska. Pre postup do nadstavbovej časti bolo rozhodujúce postavenie U15.
Výsledky 2013/14: U15 - základná časť 3. miesto, nadstavba 5. miesto, Halový turnaj Memoriál
B. Benedika 1. miesto, U14 - základná časť 1. miesto, nadstavba 1. miesto, U13 - základná časť
3. miesto, nadstavba 5. miesto, U12 - základná časť 5. miesto, nadstavba 8. miesto. Výsledky
2014/15: U15 - základná časť 1. miesto, nadstavba 2. miesto, Finálový turnaj o MSR 4. miesto,
NIKE Premier Cup 5.miesto, Halový turnaj Memoriál B. Benedika 1. miesto. U14 - základná časť 3.
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miesto, nadstavba 5. miesto, U13 - základná časť 7. miesto, nadstavba 6. miesto, U12 základná časť 5. miesto, nadstavba 6. miesto.
Záver: Úloha je splnená.
-

skvalitňovať kádrové zabezpečenie športových tried trénermi s licenciou A, resp. profilicenciou

V klube MFK Zemplín Michalovce sa skvalitňovaniu kádrového zabezpečenia venovala patričná
pozornosť, o čom svedčí to, že v roku 2015 pôsobilo 10 trénerov s EURO A licenciou.
Záver: Úloha je splnená.

-

každoročne skvalitňovať výber do 5. ročníka športovej triedy so zameraním na futbal na VI.
ZŠ, Ulica okružná 17 aj zo širšieho regiónu.

Vo futbalovom klube bol v roku 2013 zaznamenaný medziročný nárast počtu žiakov - chlapcov do
prípravky približne o 20% a v roku 2015 to bolo o 25% . Ide o chlapcov nielen z Michaloviec,
blízkeho okolia, ale i z celého východoslovenského regiónu.
Záver: Úloha je splnená.
-

v kategórii dorastu potvrdiť súčasný stav v I. dorasteneckej lige SR. Dosiahnuť, aby sa mladší
a starší dorastenci dostali medzi 12 novozriadených útvarov talentovanej mládeže v rámci
Slovenska

Vo futbalovom klube bol aj na najbližšie obdobie schválený Útvar talentovanej mládeže 1.
kategórie. Na základe auditu SFZ z februára 2012 bol klub vyhlásený za najlepší útvar talentovanej
mládeže na východnom Slovensku (pred Košicami a Prešovom). V súťažnom ročníku 2012/2013
dosiahli dorastenci U 19 a u 17 historický úspech, keď U 19 v I. dorasteneckej lige skončila na 3.
mieste a U 17 na 4. mieste. Aj v roku 2015 bol vo futbalovom klube na najbližšie obdobie schválený
Útvar talentovanej mládeže 1. kategórie.
Záver: Úloha je splnená.
-

vychovať a preradiť do A mužstva dospelých čo najviac hráčov z dorastu, zaradiť čo najviac
dorastencov klubu do reprezentačných regionálnych a celoslovenských výberov

V roku 2012 bolo v kádri A mužstva futbalového klubu MFK Zemplín Michalovce 10 hráčov, ktorí
prešli v klube útvarom talentovanej mládeže. V reprezentačných výberoch SR mal klub v roku 2013
11 reprezentantov v jednotlivých kategóriách od U15 až po U21, v regionálnych výberoch má klub
10 reprezentantov v kategóriách U14 a U15. V roku 2015 bolo v kádri A mužstva futbalového
klubu MFK Zemplín Michalovce 9 hráčov, ktorí prešli v klube útvarom talentovanej mládeže, v
reprezentačných výberoch SR mal klub 13 reprezentantov v jednotlivých kategóriách od U15 až po
U21, v regionálnych výberoch mal klub 8 reprezentantov v kategóriách U14 a U15.
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Záver: Úloha je splnená.
Nad rámec týchto úloh a aj vďaka ich splneniu sa klubu podarilo získať historický úspech, a to
víťazstvom v druhej najvyššej republikovej súťaži postúpiť do najvyššej slovenskej futbalovej
súťaže, v ktorej sú zatiaľ na 10. mieste, zaručujúcom účasť v súťaži aj v nasledujúcom súťažnom
ročníku.
hádzaná: Hádzanársky klub Iuventa Michalovce
-

v nasledujúcich rokoch udržať súčasný stav družstiev v klube počnúc prípravkami, žiackymi
a dorasteneckými družstvami v rámci krajských a slovenských súťaží
Z: HK Iuventa
T: stály

Klub mal dlhodobo stabilný počet mládežníckych družstiev. V roku 2013 to bolo 9 družstiev, z toho
6 žiackych, 2 dorastenecké a 1 juniorské družstvo. Svojou prácou na úseku mládeže klub patril
medzi najlepšie na Slovensku. V ročníku 2011/2012 klub dosiahol vo svojej histórii najúspešnejšiu
bilanciu svojich mládežníckych družstiev, keď juniorky obsadili v I. lige žien 1. miesto, staršie
dorastenky obsadili na majstrovstvách Slovenskej republiky 1. miesto, mladšie dorastenky na
majstrovstvách Slovenskej republiky obsadili 2. miesto, staršie žiačky na majstrovstvách Slovenskej
republiky obsadili 2. miesto a mladšie žiačky 1. miesto. Okrem toho družstvo žien skončilo na
úrovni Slovenska na 1. mieste a stalo sa držiteľom Slovenského pohára.
V súťažnom ročníku 2012/2013 staršie žiačky obsadili na školských majstrovstvách Slovenskej
republiky 1. miesto a 1. miesto získali i na majstrovstvách Slovenskej republiky po linke
Slovenského zväzu hádzanej. Družstvo žien sa na úrovni Slovenska umiestnilo na 1. mieste
a obhájilo víťazstvo v Slovenskom pohári.
V súťažnom ročníku 2013/2014 sa staršie dorastenky v I. dorasteneckej lige stali majsterkami
Slovenskej republiky, mladšie dorastenky sa umiestnili na 3.mieste, mladšie a staršie žiačky skončili
na 2. mieste na Majstrovstvách Slovenskej republiky.
V súťažnom ročníku 2014/2015 staršie dorastenky v I. dorasteneckej lige skončili na 2. mieste,
mladšie dorastenky sa stali majsterkami SR a tiež víťazkami Československého pohára, staršie
žiačky skončili na Majstrovstvách Slovenskej republiky na 3. mieste.
V roku 2015 bol stav v počte družstiev vyšší, keďže klub už tretí rok po sebe pripravoval päť
družstiev prípraviek, štartujúcich v súťaži Krajských majstrovstiev.
Záver: Úloha je splnená.
-

neustále skvalitňovať tréningový proces v jednotlivých mládežníckych družstvách

Tréningový proces v jednotlivých mládežníckych družstvách bol sústavne skvalitňovaný, o čom
svedčia aj dosiahnuté úspechy. Viedli ho odborne kvalifikovaní tréneri, ktorí spĺňali požadované
podmienky Slovenského hádzanárskeho zväzu.
Záver: Úloha je splnená.
-

každoročne zvyšovať zastúpenie členov klubu v rôznych reprezentačných výberoch kraja
a Slovenska
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Klub mal každoročne zastúpenie v reprezentačných výberoch Slovenska. V roku 2013 mal
v kategórii dorasteniek 9 hráčok, v kategórii žien 6 hráčok. V roku 2015 bol počet reprezentantiek
Slovenska vyšší, vo všetkých kategóriách. V kadetskej reprezentácii bolo osem hráčok, v kategórii dospelých
šesť hráčok a v kategórii junioriek päť hráčok.

Záver: Úloha je splnená.
-

skvalitňovať otázku kádrového zabezpečenia jednotlivých mládežníckych družstiev

Jednotlivé mládežnícke družstvá trénovali kvalifikovaní tréneri s požadovanou licenciou.
Záver: Úloha je splnená.

hádzaná: Hádzanársky klub winLand Michalovce
-

v priebehu rokov 2008 - 2012 zabezpečovať činnosť družstiev prípravky, mladších a starších
žiakov v súťažiach majstrovstiev kraja, družstiev mladšieho a staršieho dorastu v súťažiach I.
dorasteneckej ligy SR
Z: HAK
T: v texte

V uplynulom súťažnom ročníku 2012/2013 mal klub 4 hrajúce družstvá, z toho 2 družstvá žiakov,
ktoré účinkovali v súťažiach majstrovstiev kraja, družstvo mladších dorastencov v I. dorasteneckej
lige SR a družstvo mužov v Tipos extralige mužov. V roku 2015 mal klub, avšak už pod názvom
MHK Junior Michalovce 2 družstvá prípravie – ZŠ, Ul. Krymská a ZŠ P. Horova,Ul. Kpt. Nálepku, 3
družstvá žiakov -majstrovstvá kraja(Prešovský a Košický kraj)
Záver: Úloha je splnená čiastočne.
-

neustále skvalitňovať tréningový proces v jednotlivých družstvách s cieľom umiestnenia
jednotlivých družstiev na popredných miestach v jednotlivých súťažiach

Tréningový proces sa skvalitňoval počas celého hodnoteného obdobia, o čom svedčia dosiahnuté
výsledky jednotlivých družstiev. Družstvá žiakov vo svojich súťažiach skončili v súťažnom ročníku
2012/2013 na 4. mieste, mladší dorast na 12. mieste. Veľmi pekný úspech dosiahlo družstvo
mladších žiakov v roku 2013, ktoré na majstrovstvách Slovenskej republiky obsadilo 2. miesto. Za
historický úspech možno považovať 3. miesto v dlhodobej časti Tipos extraligy mužov a následne
získané 3. miesto vo finále Four Tipos 2013. V rokoch 2013-2015 to boli ďalšie úspechy - prípravka
prvýkrát postúpila na Majstrovstvá Slovenska a získali 4.miesto, družstvo mladších žiakov dosiahlo
dvakrát 2.miesto a raz 1.miesto v rámci krajských majstrovstiev, následne trikrát postúpilo na
Majstrovstvá Slovenska z toho dvakrát dosiahlo medailové umiestnenie(strieborné). Starší žiaci
získali dvakrát 3.miesto a jedno 2.miesto v rámci krajských majstrovstiev a raz postúpili na
Majstrovstvá Slovenska, kde získali 6.miesto.
Záver: Úloha je splnená.
-

venovať pozornosť kádrovému zabezpečeniu jednotlivých družstiev kvalifikovanými
trénerskými kádrami s cieľom zlepšenia tabuľkových postavení jednotlivých mládežníckych
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družstiev v súťažiach
Kádrovému zabezpečeniu sa venovala pozornosť, o čom svedčí skutočnosť, že tréneri sú
kvalifikovaní - majú udelené licencie Slovenským zväzom hádzanej. Konkrétne: tréner Mgr.
Marcel Vaľo „A“ licencia, tréner Mgr. Martin Bumbera „B“ licencia, tréner Matúš Hičo „C“
licencia.
Záver: Úloha je splnená.
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
Z: HK Mládež
T: v texte

V roku 2008 klub naštartoval projekt "Pridaj sa k nám " pre chlapcov a dievčatá základných škôl.
Od klubu dostali štartovací výstroj, čím sa postupne začali vytvárať podmienky na začleňovanie
týchto detí do klubu. Do výučby korčuľovania bolo v posledných rokoch 2012 -15 zapojené veľké
množstvo detí. (MŠ a I. stupeň ZŠ). Veľkú zásluhu má na tom projekt Korčuliarska gramotnosť na
materských školách za podpory Mesta Michalovce, V. ZŠ a HK Mládež Michalovce a taktiež projekt
„Korčuľuje celé Slovensko“, ktorý organizoval SZĽH v spolupráci s klubom HK Mládež Michalovce.
V sezóne 2013/14 bolo do projektu „Korčuliarska gramotnosť na materských školách“ zapojených
8 MŠ, kde si prvé skúsenosti na ľade vyskúšalo 143 detí. V sezóne 2014/15 to bolo už deväť MŠ,
keď záujem prejavila aj Cirkevná materská škola bl. Vasiľa Hopku a počet detí bol už 168. Hokejový
klub Mládež v spolupráci s predajňou hokejovej výstroje Fannsport zorganizoval hokejový deň
v sezóne 2013/14 a 2014/15 pre deti z materských škôl. Každý rok sa hokejového dňa zúčastňovalo
cca 150 detí. V projekte „Korčuľuje celé Slovensko“ boli v školskom roku 2013/14 zapojené dve ZŠ
(ZŠ, Ul. Školská a ZŠ P.Horova,Ul. Kpt. Nálepku), z ktorých sa doňho zapojilo 110 detí 1. ročníka. Asi
najväčší úspech zaznamenala ZŠ P. Horova, ktorá sa stala celoslovenským majstrom SR. V sezóne
2014/15 projekt pokračoval ďalej, keď sa doňho zapojili tri ZŠ (ZŠ, Ul. Školská a ZŠ P.Horova,Ul.
Kpt. Nálepku a ZŠ .J.Moussona). Zapojených bolo 240 detí 1. a 2. ročníka z týchto troch ZŠ. Z týchto
projektov pribúdali veľké množstvá deti do hokejovej predprípravky. Počas tréningu je na ľade 6
kvalifikovaných trénerov, čo znamená, že na jedného trénera pripadá 10 detí. V sezóne 2015/16 sa
počet detí zvýšil na 264.
Záver: Úloha je splnená.
-

v 2. a 3. ročníku základnej školy zvládnuť základy korčuľovania, zabezpečiť, aby na jedného
trénera pripadalo 10 detí

K splneniu tejto úlohy bol zabezpečený zvýšený počet trénerov prípravky z jedného na štyroch a v
rokoch 2009 až 2015 sa realizoval projekt " Korčuliarska gramotnosť " pre všetky základné školy v
meste a z blízkeho okolia, kde bola zdarma zabezpečená výučba korčuľovania a boli zapojení
tréneri HK Mládež. V hokejovej predprípravke bolo v roku 2015 zapojených cca 70 detí (škôlkari,
prváci a druháci). Klub stanovil pevné termíny, aby vyhovovali aj rodičom detí. Korčuľovanie
prebiehalo trkrát do týždňa po 60 min. v pevne stanovených termínoch. Počas tréningu bolo na
ľade 6 kvalifikovaných trénerov, čím bolo splnené, že na jedného trénera pripadlo 10 detí. Taktiež
bola možnosť zapísať sa každú nedeľu na doplnkový tréning na ľade.
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V sezóne 2015/16 sa trénersky tým rozrástol na 15 trénerov. Klub má od tejto sezóny skúseného
trénera Jána Faitha, ktorý pôsobí ako metodik mládeže a tréner dorastu.
Záver: Úloha je splnená.
-

vytvárať adekvátne podmienky na účinkovanie hrajúcich prípraviek v najvyššej regionálnej
súťaži

Podmienky sa postupne zlepšovali, o čom svedčí aktívne zapojenie sa do súťaže Orange cup
v rokoch 2012 a 2013 a zorganizovanie krajských majstrovstiev hrajúcich prípraviek
v Michalovciach.
Záver: Úloha je splnená.

-

v spolupráci s vedením ZŠ, Ulica školská 2 každoročne zabezpečovať v 5. ročníku zriadenie
novej športovej hokejovej triedy

Každoročne sa v spolupráci s vedením ZŠ, Ulica školská 2 podarilo otvoriť športovú triedu so
zameraním na hokej. V jednej triede boli sústredení plavci aj hokejisti. V školskom roku 2015/16
nastúpilo do tejto triedy 14 hokejistov.
Záver: Úloha je splnená.
-

zabezpečovať adekvátne podmienky pre dôstojné účinkovanie štyroch hokejových tried v
najvyššej žiackej hokejovej súťaži

V hokejových triedach pôsobili kvalifikovaní tréneri, bol zabezpečovaný pravidelný tréningový
proces, výstroj, doprava a strava na súťaže. V roku 2015 mal klub v hokejovej prípravke zapojené
všetky kategórie v súťažiach riadených SZĽH (5.,4. a 3.ročník). Každé družstvo malo počas týždňa 4
tréningové jednotky na ľade po 60 minút a v nedeľu majstrovský zápas. Družstva sa počas sezóny
zúčastňovali na hokejových turnajoch doma i v zahraničí. Športové hokejové triedy boli riadnymi
účastníkmi žiackej ligy. Žiaci v športových hokejových triedach mali každý týždeň 4 tréningové
jednotky po 60 minút na ľade a dve na suchu 90 minút. Taktiež mali možnosť zapísať sa každú
nedeľu na doplnkový tréning na ľade. Každú sobotu odohrali majstrovský zápas doma alebo vonku,
počas zápasov vonku nad 200 km mali deti zabezpečený obed od hokejového klubu. Počet zápasov
za jednu sezónu bol 28, taktiež sa družstvá zúčastňovali na hokejových turnajoch doma alebo
v zahraničí.
Záver: Úloha je splnená.
-

zvýšenú pozornosť venovať talentovaným jednotlivcom tak, aby sa do výberu kraja „15“
dostali 2 hráči a do reprezentácie SR „16“ 1 hráč

Za hodnotené obdobie sa venovala pozornosť talentovaným jednotlivcom, o čom svedčia výsledky,
keď v súťažnom ročníku 2012/2013 mal klub v reprezentáciách SR do 15 rokov 3 hráčov, do 16
rokov 1 hráča, do 18 rokov 1 hráča a v kategórii SR 20 2 hráčov. Okrem toho v reprezentácii žien SR
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18 mal klub 2 reprezentantky a v kategórii žien 1 reprezentantku. V roku 2015 bolo v klube 11
reprezentantov. (N. Čupková, L. Čurmová – SR ženy, S. Solenský – SR 18 muži, M. Hájniková, S.
Maťašová, P. Preverciková, P. Dzuronová – SR 18 ženy, P. Regenda, D. Verbický – SR 17, S. Nguyen
Tien, M. Farkaš - SR15).
Záver: Úloha je splnená.
-

v kategórii dorastu dosiahnuť účinkovanie družstva v hornej polovici prvoligovej tabuľky s
cieľom prechodu chlapcov do kategórie juniorov

V kategórii dorastu boli dosiahnuté v rokoch 2010-2013 celkovo úspešné umiestnenia 1.miesto,
3.miesto a 7.miesto z 18-tich účastníkov. V sezóne 2013/2014 v 1. dorasteneckej lige skončili na 2.
mieste. V sezóne 2014/2015 skončili na 3. mieste.
Záver: Úloha je splnená.
-

v súťažnom ročníku 2008/2009 vytvoriť podmienky na obnovenie činnosti družstva juniorov
a v súťažnom ročníku 2009/2010 prihlásiť družstvo juniorov do I. ligy

V súťažnom ročníku 2011/2012 bolo prihlásené družstvo juniorov do I. ligy, kde získali 1. miesto a
zároveň baráž o extraligu SR. V súčasnosti juniori účinkujú v najvyššej súťaži.
Záver: Úloha je splnená.

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

Do roku 2012 sa klubu úlohu nepodarilo v plnom rozsahu splniť, za kategóriu dospelých súťažil iba
1 člen klubu.
Záver: Úloha je splnená čiastočne.
basketbal:
-

1.BK-D výkonnostný cieľ v I. lige SR- umiestnenie v strede tabuľky,

Družstvo žien 1. BK-D Michalovce štartovalo až do sezóny 2009/2010 v celoslovenskej 1. lige SR
žien a umiestňovalo sa v strede tabuľky. V sezóne 2010/2011 sa družstvo z ekonomických dôvodov
neprihlásilo do 1. ligy, hralo 2. ligu Východ, ktorú v sezóne 2009/2010 po dobrých výkonoch
vyhralo a získalo právo postupu do 1. ligy. V sezóne 2011/2012 sa družstvo znova z ekonomických
dôvodov do 1. ligy neprihlásilo a účinkuje v 2. lige Východ s cieľom znova hrať vo finále.
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Záver: Úloha je splnená čiastočne.
-

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

Výkonnostný cieľ sa zo strany klubu nepodarilo celkom splniť. V ročníku 2009/2010 obsadili 6.
miesto a v ročníku 2010/2011 to bolo 8. miesto. Pre nejasnosť pôsobenia klubu je tento cieľ
v priebehu 2-3 rokov otázny. Momentálne klub pôsobí v 2. lige Východ a štartuje pod hlavičkou
1.BK - D Michalovce.
Záver: Úloha nie je splnená.
futbal:
- MFK Zemplín, a.s. výkonnostný cieľ v I. lige SR -umiestnenie do 5. miesta.
Z: MFK Zemplín, a.s.
T: stály
Futbalové družstvo „A“ mužov v súťažnom ročníku 2012/2013 v II. lige sa umiestnilo na 5. mieste.
Aj v ďalších a v predchádzajúcich ročníkoch sa umiestňovalo väčšinou do piateho miesta.
V súťažnom ročníku 2014/2015 obsadilo v II. Lige prvé miesto a postúpilo do najvyššej slovenskej
futbalovej súťaže, v ktorej účinkuje aj v súčasnosti.
Záver: Úloha je splnená.
hádzaná:
- HK Iuventa výkonnostný cieľ v súťaži WHIL-1.miesto, v rámci Slovenska 1.miesto, úspešné
účinkovanie v pohári EHF,
Z: HK Iuventa, HC winLand
T: v texte
V ročníku 2011/2012 sa ženy v rámci WHIL umiestnili na 2. mieste, v rámci Slovenska skončili na 1.
mieste, stali sa víťazkami Slovenského pohára a boli najúspešnejším slovenským celkom. Juniorky
obsadili 1. miesto v 1. slovenskej lige žien a majsterkami Slovenska vo svojich vekových
kategóriách sa stali družstvá mladších žiačok a starších dorasteniek. V súťažnom ročníku
2012/2013 ženy v rámci WHIL skončili na 2. mieste, v rámci Slovenska sa umiestnili na 1.mieste,
stali sa víťazkami Slovenského pohára. Juniorky opäť obsadili v I. lige žien 1. miesto, staršie
dorastenky v I. dorasteneckej lige skončili na 2. mieste, mladšie dorastenky na 4.mieste, staršie
žiačky sa stali majsterkami Slovenskej republiky po linke Slovenskej asociácie športu na školách
ako i po linke Slovenského zväzu hádzanej.
V súťažnom ročníku 2013/2014 sa ženy stali víťazkami WHIL, v rámci Slovenska sa umiestnili na
1.mieste, stali sa aj víťazkami Slovenského pohára, dostali sa do osemfinále Európskeho pohára
EHF. Juniorky obsadili v I. lige žien 4. miesto, staršie dorastenky v I. dorasteneckej lige sa stali
majsterkami Slovenskej republiky, mladšie dorastenky sa umiestnili na 3.mieste, mladšie a staršie
žiačky skončili na 2. mieste na Majstrovstvách Slovenskej republiky.
V súťažnom ročníku 2014/2015 sa ženy opäť stali víťazkami WHIL, taktiež v rámci Slovenska sa
stali majsterkami, stali sa aj víťazkami Slovenského pohára, prebojovali sa do osemfinále
Európskeho pohára EHF. Juniorky obsadili v I. lige žien 1. miesto, staršie dorastenky v I.
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dorasteneckej lige skončili na 2. mieste, mladšie dorastenky sa stali majsterkami SR a tiež
víťazkami Československého pohára, staršie žiačky skončili na Majstrovstvách Slovenskej republiky
na 3. mieste.
Záver: Úloha je splnená.
-

HAK do roku 2012 vytvoriť v klube družstvo mužov, ktoré zaradiť do druhej najvyššej súťaže
na Slovensku.

V ročníku 2011/2012 družstvo štartovalo v extralige mužov už pod hlavičkou HC winLand
Michalovce, v ktorej skončilo vo štvrťfinále play-off, v súťažnom ročníku 2012/2013 družstvo
v dlhodobej Tipos extralige skončilo na 3. mieste, čím si zabezpečilo účasť vo finálovej časti For
Tipos 2013, v ktorej skončilo tak isto na 3. mieste, čo je historický úspech mužskej hádzanej.
V súčasnosti klub už neexistuje a mesto nemá zastúpenie v žiadnej súťaži mužov.
Záver: Úloha je splnená čiastočne.
džudo:
- JC Gama výkonnostný cieľ v I. lige SR - umiestnenie v strede tabuľky.
Z: JC Gama
T: stály
Uvedený klub obsadil v sezóne 2008/2009 2 x 3. miesto v najvyššej slovenskej súťaži. V súčasnosti
neštartuje v žiadnej súťaži a ani nevykonáva súťažnú činnosť.
Záver: Úloha je splnená čiastočne.
ľadový hokej:
- HK Dukla výkonnostný cieľ v I. lige SR - udržanie sa v súťaži.
Z: HK Dukla
T: stály
V súťažnom ročníku 2011/2012 družstvo skončilo v semifinále play-off, v súťažnom ročníku
2012/2013 dosiahol klub dovtedy najväčší úspech, keď družstvo v dlhodobej I. lige skončilo na 3.
mieste a tým postúpilo do finále play-off I. ligy, kde celkove skončilo na 2. mieste. V súťažnom
ročníku 2013/2014 klub skončil na 2. mieste. V sezóne 2014/2015 sa umiestnil na 5. mieste.
stolný tenis:
- ŠKST výkonnostný cieľ do roku 2011-postup do I. ligy SR.
Z: ŠKST
T: v texte
Úlohu postúpiť do I. ligy sa nepodarilo klubu naplniť, „A“ družstvo mužov štartuje v II. lige skupiny
Východ a aj ekonomické možnosti klubu momentálne nedovoľujú hrať o účasť v I. lige.
Záver: Úloha nie je splnená.
šach:
ŠaK Zemplín výkonnostný cieľ „A“ družstva do roku 2010-postup do extraligy,
„B“ družstva do roku 2010-postup do 2.ligy.
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Z: ŠaK Zemplín

T: v texte

„A“ družstvo v súťažnom ročníku 2010/2011 si zabezpečilo postup do extraligy, v ktorej však
štartovalo len jeden súťažný ročník, nakoľko na uvedenú súťaž výkonnostne nestačilo, v súťažnom
ročníku 2011/2012 „A“ družstvo mužov skončilo v I. lige skupiny Východ na 10. mieste, v
uplynulom súťažnom ročníku v I. lige skupiny Východ umiestnilo sa na 8-. mieste. „B“ družstvu
mužov sa postup do 2. ligy nepodarilo splniť. Súťažne štartuje v III. lige D 3, v ktorej v súťažnom
ročníku 2011/2012 skončilo na 6. mieste a v uplynulom súťažnom ročníku 2012/2013 sa umiestnilo
na 7. mieste. Uvedený klub vo svojich radoch má majstra Slovenskej republiky do 20 rokov, svojho
odchovanca, Štefana Mazúra účastníka majstrovstiev sveta.
Záver: Úloha je splnená čiastočne.
-

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

Rada športových klubov mesta každoročne na svojich zasadnutiach prejednávala a predkladala
návrhy športovcov na uvedené ocenenia v kategóriách žiactva, dorastu a dospelých , na základe
ktorých boli športovci a zástupcovia úspešných kolektívov každoročne v mesiaci február oceňovaní
primátorom mesta.
Záver: Úloha je splnená.
-

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

Úloha sa nerealizovala, nakoľko na zasadnutí Rady športových klubov mesta ako poradného
orgánu primátora mesta boli dohodnuté zásady oceňovania uvedených športovcov a športových
kolektívov mesta.
Záver: Úloha, tak ako bola naformulovaná, splnená nie je.
-

každoročne predkladať primátorovi mesta návrh kritérií rozdeľovania finančných
prostriedkov pre mládežnícky šport
Z: Rada ŠK
T: každoročne k 31.1.

Každoročne na svojom zasadnutí v mesiaci január v zmysle schválených kritérií Rada športových
klubov mesta prejednávala a zároveň predkladala primátorovi mesta na základe dosiahnutých
výsledkov jednotlivých športových klubov návrhy na rozdelenie finančných prostriedkov pre rozvoj
mládežníckeho športu vo vybraných športových kluboch mesta.
Záver: Úloha je splnená.
-

každoročne predkladať návrhy na udelenie čestného občianstva, ceny mesta a ceny
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primátora mesta.
Z: Rada ŠK

T: každoročne k 30.6.

Rada športových klubov mesta každoročne prejednávala a predkladala návrhy športovcov na
uvedené ocenenia, na základe ktorých boli vybratí športovci potom ocenení na slávnostnom
mestskom zastupiteľstve v decembri pred vianočnými sviatkami.
Záver: Úloha je splnená.
-

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: OŠaŠp MsÚ, Rada ŠK
T: 31.3.2009

Uvedený stav bol prehodnotený na zasadnutí Rady športových klubov mesta v stanovenom
termíne, kde bola vyslovená spokojnosť dosiahnutými výsledkami a navrhnuté, aby sa školy
i naďalej snažili získavať finančné prostriedky rôznymi možnými formami na materiálno-technické
zabezpečenie. Opodstatnenosť existencie uvedených útvarov potvrdzujú i dosiahnuté výsledky
družstiev a jednotlivcov v jednotlivých vekových kategóriách, či už to bolo v atletike, vo futbale,
dievčenskej hádzanej, posledný úspech mladých hádzanárov, medailové umiestnenia mladých
džudistov, plavcov.
Záver: Úloha je splnená.
-

podieľať sa na skvalitňovaní materiálno-technického zabezpečenia športových tried
a školských športových stredísk prostredníctvom projektov.
Z: OŠaŠp MsÚ, ZŠ, ŠK
T: stály

Každoročne z rozpočtu škôl, Mesta a klubov sa vyčleňovali finančné prostriedky na skvalitnenie
vybavenia športových tried, stredísk. Prispelo k tomu i zriadenie športových stredísk záujmovej
činnosti, od 1.1.2013 centier voľného času pri uvedených základných školách. Realizovala sa tiež
prostredníctvom finančnej podpory mládežníckeho športu.
Záver: Úloha je splnená.
-

v spolupráci s oddelením telovýchovného lekárstva jedenkrát ročne usporiadať odborný
seminár pre trénerov športových tried a školských športových stredísk,
Z: OŠaŠp MsÚ, OTL, Rada ŠK
T: v texte

Uvedená úloha sa každoročne plnila prostredníctvom konzultácii s uvedeným oddelením, pričom je
potrebné konštatovať, že telovýchovná prehliadka je akýmsi prvým preventívnym sitom zdravotnej
spôsobilosti k vykonávaniu pravidelnej organizovanej športovej činnosti, ktorá môže zorientovať
rodičov a trénerov o určitých športových predpokladoch dieťaťa a k jeho ďalšiemu športovému
smerovaniu. Vážnym nedostatkom zdravotnej starostlivosti o športovcov bol fakt, že okrem
Slovenského futbalového zväzu a Slovenského zväzu hádzanej ostatné slovenské športové zväzy
nevyžadujú u svojich aktívnych športovcov pred súťažné prehliadky a telovýchovné prehliadky nie
sú povinné. Preto je len na sporadickej snahe rodičov a niektorých trénerov, aby tieto vyšetrenia
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boli urobené. Neochota môže vyplývať aj z poplatku, pretože telovýchovno-lekárske prehliadky nie
sú hradené zdravotnými poisťovňami. Na požiadanie rodiča pri organizovanom športe pri mládeži
do 18 rokov môže zdravotná poisťovňa refundovať cca 30 % ceny t. j. asi 7-8,- €.
V uplynulom období uvedené lekárske prehliadky absolvovali z útvarov talentovanej mládeže
družstvá MFK Zemplín, HC winLand, HK Mládež, ŠK Comenium, PK Orca, ŠK Zemplín - oddiel judo.
Ak by sa dal všeobecne hodnotiť výsledok prehliadok, najčastejšou chybou trénerov je predčasná
tréningová športová špecializácia svojich zverencov, nevhodná kombinácia tréningových
prostriedkov, resp. neprimeraná tréningová intenzita, nedostatok strečingových cvičení a z toho
vyplývajúca postupná stagnácia športovej výkonnosti. Mladí športovci by mali byť zo strany svojich
trénerov viac informovaní o základných princípoch, športových výživových doplnkoch, dopingu, ich
užívaní a zneužívaní.
Záver: Úloha je splnená čiastočne.
-

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

Žiaci športových tried a športových stredísk mali umožnený voľný vstup na mestskú plaváreň
dvakrát týždenne.
Záver: Úloha je splnená.
5.MATERIÁLNO TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE-PROJEKTOVÉ ZÁMERY
Zo zhodnotenia súčasného stavu starostlivosti o technické vybavenie športu v meste
vyplývajú pre sledované obdobie budúcich rokov nasledovné ťažiskové okruhy:
5.1. na úseku školských športových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
a) ZŠ T.J. Moussona, ul. T.J. Moussona č.4 :
- rekonštrukcia súčasného hádzanárskeho ihriska s betónovým povrchom na multifunkčné
ihrisko so zameraním na bedminton, mini futbal, hádzanú a tenis.
Návrh: povrch Conipur 2 S (dvojvrstvový, 1m2 á 1.700,-Sk.)
Náklady: 49,79 tis. €
- Zatrávniť futbalové ihrisko v školskom športovom areáli.
Náklady: 33,19 tis. €
Na výstavbu multifunkčného ihriska podalo Mesto projekt, ktorý nebol doteraz odsúhlasený, ale
začalo sa s opravou jednotlivých časti športového areálu. Škola upravila športový areál
a udržiavala jeho okolie. V roku 2012 získala sponzorské finančné prostriedky od firmy Michatek,
k.s. vo výške 3 500,- € na opravu doskočiska a nákup antuky na opravu bežeckej dráhy. Areál bol
využívaný školou na telesnú výchovu a voľný vstup bol tiež pre verejnosť.
Záver: Úloha je splnená čiastočne.
b) ZŠ, ul. J. Švermu 6 :
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-

-

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, založenie
nového trávnika, znovu obnovenie studne pre zavlažovanie trávnika, zavlažovacie
zariadenie
úprava bežeckej dráhy (zakúpenie novej vrstvy antuky)
Náklady: 66,39 tis. €
rekonštrukcia palubovky telocvične
Náklady 82,98 tis. € (Žiadosť zaslaná na KSK v r.2007)

V areáli základnej školy bolo postavené viacúčelové ihrisko na hádzanú, basketbal a volejbal zo
zdrojov ÚV SR, ktoré slúži pre žiakov a verejnosť na Sídlisku západ. Z časti sa upravila bežecká
dráha, vymenili sa okná, šatne a opravila sa palubovka telocvične.
Záver: Úloha je splnená čiastočne.
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 189,37 tis. €
Na telocvični boli odstránené statické poruchy, vymenené okná, opravená strecha, palubovka,
hygienické zariadenia pre chlapcov a dievčatá vrátane rozvodov a bolo zrealizované aj jej
zateplenie. Možnosť realizácie vlastného zdroja bola v tomto období vyhodnotená ako neefektívna,
nakoľko je bezproblémové diaľkové vykurovanie od spoločnosti Domsprav a.s.
Záver: Úloha je splnená.
d) ZŠ, ul. Školská 2:
- rekonštrukcia atletickej dráhy,
Náklady: 36,51 tis. €
- rekonštrukcia atletických sektorov na diaľku, výšku a guľu,
Náklady: 16,60 tis. €
- výstavba hokejbalového ihriska
Náklady: 45,48 tis. €
Doteraz sa zrealizovala výmena okien, oprava hygienických zariadení, strechy a fasády na
telocvični. Škola udržiavala a využívala na telesnú výchovu športový areál po bývalom stavebnom
odbornom učilišti. Na výstavbu hokejbalového ihriska boli v roku 2015 získané finančné prostriedky
z mimorozpočtových zdrojov Mesta.
Záver: Úloha je splnená čiastočne.
e) ZŠ, ul. Krymská 5:
- výstavba polyfunkčného ihriska v školskom športovom areáli
Náklady: 49,79 tis. € ( žiadosť z fondov EÚ ) + 16,60 tis. € MsÚ
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-

doplnenie basketbalových košov v telocvični
Náklady: 9,96 tis. €

Z finančných prostriedkov získaných z projektu zameraného na podporu športu bola v roku 2010
zrealizovaná výstavba viacúčelového športového ihriska na basketbal, hádzanú a volejbal. Boli
opravené hygienické zariadenia, šatne a doplnené basketbalové koše v telocvični ZŠ. Ihrisko bolo
využívané školou a verejnosťou zo sídliska.
Záver: Úloha je splnená.
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: 995,82 tis. €
rok 2010
- oprava a výmena kotlov,
- výmena chladiacich veží
Náklady: 331,94 tis. €
Celkové náklady: 1327,76 tis. €
Stanovenú úlohu napriek značnému rozsahu stavebných prác a finančných prostriedkov sa
podarilo podstatnej miere splniť. Od roku 2009 bola na zimnom štadióne zrekonštruovaná
strojovňa chladenia, kotolňa, realizovali sa stavebné úpravy šatní na tribúne A, vybrúsila sa hracia
plocha, rekonštruovalo sa osvetlenie, bleskozvody a boli osadené nové mantinely. Na zimnom
štadióne je nainštalovaný kamerový systém.
Záver: Úloha je splnená čiastočne.

b) Mestská športová hala, ul. Športová:
rok 2008
- rekonštrukcia strechy, (žiadosť zaslaná na KSK v r.2007 vo výške 82,98 tis. €)
- rekonštrukcia malej telocvične,
- rekonštrukcia šatní,
- oprava osvetlenia (vysoké výdavky elektrickej energie),
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-

-

nainštalovanie závesných košov (sústavným presúvaním znehodnocuje sa palubovka)
Náklady 331,94 tis. €
rekonštrukcia palubovky (Žiadosť zaslaná na KSK v r.2007 vo výške 82,98 tis. €)
rok 2009
zateplenie obvodového plášťa haly (zlá izolácia), rekonštrukcia krídla (obchod so
starožitnosťami,
skompletizovať časomieru, napojiť ju na počítačový systém (možnosť organizovať
medzinárodné podujatia),
Náklady 331,94 tis. €
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,
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 mini futbal, basketbal, hádzanú, tenis).

Vzhľadom na náročnosť finančných prostriedkov a rozsah boli práce rozvrhnuté na niekoľko rokov.
Od roku 2008 boli postupne zrekonštruované šatne, vstupný vestibul, zázemie, malá telocvičňa,
zadná vstupná časť včítane hygienických zariadení, strecha nad hracou plochou, strechy nad
rekonštruovanými časťami, nový obvodový plášť včítane výplni otvorov, oprava atiky na streche,
na zvýšenej časti a oprava fasády.
Záver: Úloha je splnená čiastočne.
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 sankcionované
napomenutím a následne pokutou a kritériá D sú odporúčané.
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 kritéria A, B a podstatné z
kritérií C. Vzhľadom na finančnú náročnosť takejto rekonštrukcie a dostavby je návrh realizácie
rozdelený do 9 etáp, ktoré je možné realizovať postupne a oddelene s cieľom neprerušenia
prevádzky štadióna.
1. etapa - zrealizovaná je rekonštrukcia jestvujúcej hlavnej budovy,
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2. etapa - zrealizovaná je rekonštrukcia hracej plochy "B" (umelá tráva),
- zrealizované je osvetlenie zrekonštruovanej hracej plochy "B",
Náklady 69,71 tis. €
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 : 159,33 tis. €
4. etapa - vytvorenie spodnej časti tribún B,C a D
V rámci tejto etapy prevedie sa demontáž stupňovitých oválov za bránkami a demontáž
starej oceľovej tribúny a vybudovanie spodných radov (1.5.rad), tribún B (východná) C a D (za
bránkami) s kapacitou 1750 sediacich divákov
Náklady : 205,80 tis. €
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 614) časti tribúny č.2 na severovýchodnej strane hracej plochy (oproti hlavnej Tribúne - kapacita
1100 miest) s kapacitou1350 miest.
Náklady : 557,66 tis. €
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 plochy "D" južne od plochy
"C".
Náklady : 149,37 tis. €
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 prístup divákov od nových brán k tribúnam.
Náklady : 232,36 tis. €
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 osadenie svetelných rámp s reflektormi na vrchol
pylónov.
Náklady : 431,52 tis. €
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 : 617,71 tis. €
Celkové náklady : 3 030,60 tis. €.
Napriek finančnej náročnosti možno hodnotiť úlohu za splnenú. Máme jeden z najkrajších
futbalových štadiónov na Slovensku, ktorý spĺňa kritéria stanovené futbalovým zväzom. Od roku
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2009 Mesto realizovalo rekonštrukciu a presun hracej plochy, boli zrekonštruované nové spodné
časti tribún, vybudovala sa nová tribúna č. 2 vrátane zázemia pre mládežnícke kolektívy,
rekonštruovala sa fasáda a strecha hlavnej budovy, prípojky inžinierskych sietí, oplotenie, vstupy,
parkoviská a rekonštrukcia hracej plochy C. V roku 2011 bolo zrealizované osvetlenie hracej plochy
a núdzové osvetlenie tribún a priľahlých plôch.
Záver: Úloha je, tak ako bola plánovaná, v prevažnej miere splnená.
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 sklobetónovej steny
Náklady: 33,19 tis. €
- výmena kotlov a rekonštrukcia ústredného kúrenia,
- rozvody, rekonštrukcia technologických zariadení - bazén
- oprava vodoinštalácie
Náklady: 1 394,14 tis. €
Celkové náklady: 1 427,34 tis. €.
Od roku 2009 sa postupne realizovala oprava kotlov a horákov ústredného kúrenia, oprava
sklobetónovej steny, oprava potrubia v strojovni a čerpadiel, vodovodných rozvodov, oprava
strechy, sauny, sprchovacích kútov a stien bazéna.
Záver: Úloha je splnená čiastočne.
5.3.na úseku sídliskovej vybavenosti:
a) do roku 2010-športoviská na Sídlisku východ
b) do roku 2012-športoviská na Sídlisku juh
c) do roku 2014-športoviská na Sídlisku západ, Sídlisku nad Laborcom a Sídlisku SNP.
V rámci sídliskovej vybavenosti pre obyvateľov slúžili v hodnotenom období na športové vyžitie
športové areály základných škôl a detské ihriská. Na Sídlisku východ to bol športový areál ZŠ, Ulica
Krymská, kde bolo vybudované v roku 2010 multifunkčné ihrisko cestou projektu. V rámci
komplexnej rekonštrukcie tohto sídliska boli vybudované štyri detské ihriská a dve multifunkčné
ihriská. Na Sídlisku juh to boli športové areály ZŠ, Ulica Komenského s novovybudovanou atletickou
dráhou a ZŠ, Ulica Okružná s multifunkčným ihriskom, futbalovým ihriskom s umelou trávou,
ihriskom na plážový volejbal a sídliskovým detským ihriskom. V medziblokových priestoroch boli
rozmiestnené detské preliezky a iné prvky. Na Sídlisku západ to bol športový areál ZŠ, Ulica J.
Švermu, kde bolo vybudované multifunkčné ihrisko a medziblokové priestory s rozmiestnenými
detskými preliezkami, hojdačkami a inými prvkami. Na Sídlisku nad Laborcom - Stráňany to bol
areál ZŠ, Ulica Školská s futbalovým trávnatým ihriskom a využíval sa športový areál po bývalom
učilišti. Na IBV Stráňany sa prostredníctvom projektu realizovala výstavba oddychovej zóny a boli
umiestnené rôzne športové prvky. Na sídlisku SNP bolo vybudované detské ihrisko. V roku 2013
bolo vybudované nenáročné ihrisko aj na Ulici mlynskej, pri otvorení ktorého bol v júni 2013
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Mestom v spolupráci s ZŠ, Ul. Moskovská zorganizovaný futbalový turnaj pre deti. Ihrisko bolo
najviac využívané na futbal.
Záver: Úloha je splnená čiastočne.
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 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.
Mesto prispelo viacerým športovým klubom a subjektom na rôzne aktivity. V roku 2012 bolo
podporených 20 subjektov vo výške 6 713,- €, v roku 2013 to bolo 15 subjektov vo výške 4 680,- €,
v roku 2014 16 subjektov vo výške 5 300,- € a v roku 2015 to bolo 19 subjektov vo výške 6 500,- €,
teda spolu vo výške 23 193,- €.
Záver: Úloha je splnená.
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)
b)
c)
d)

možnosti rekreačného športovania michalovskej verejnosti,
činnosť jednotlivých športových klubov a ostatných športových organizácií,
organizované telovýchovné a športové aktivity a podujatia v meste,
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.
Na propagáciu boli v hodnotenom období využívané všetky média. V Michalovčanovi, na webovej
stránke mesta a web stránkach jednotlivých športových klubov boli zverejňované pripravované
akcie ako aj články a zábery z uskutočňovaných športových súťaží a akcií. V televízii Mistrál bola
samostatná časť – Šport, kde boli zmapované a zverejňované všetky športové aktivity
organizované školami a klubmi. Mesto zabezpečilo pre športové kluby samostatnú informačnú
tabuľu na Námestí osloboditeľov.
Záver: Úloha je splnená.
Rozvoju športu v Michalovciach pomôže:
-

spracovanie Kalendára telovýchovných a športových aktivít a podujatí na príslušný
kalendárny rok a jeho publikovanie v komunikačných prostriedkoch mesta,
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Kalendár telovýchovných a športových aktivít a podujatí sa spracovával a vydával dvakrát ročne
a to na I. polrok a II. polrok kalendárneho roka a zverejňoval sa v Michalovčanovi a na web stránke
mesta
Záver: Úloha je splnená.
-

každoročné morálne a vecné vyhodnotenie a ocenenie najlepších športovcov a športových
kolektívov mesta Michalovce v kategóriách žiactva, dorastu a dospelých,

Primátor mesta každoročne začiatkom kalendárneho roka na základe vyhodnotených
dosiahnutých úspechov za predchádzajúci rok, ktoré predkladali jednotlivé športové kluby,
oceňoval najúspešnejšie športové kolektívy i jednotlivcov.
Záver: Úloha je splnená.
-

jedenkrát v roku v mesiaci január stretnutie primátora mesta a poslancov mestského
zastupiteľstva s predstaviteľmi športových klubov mesta.

V mesiaci január sa každoročne uskutočňovalo stretnutie primátora mesta a poslancov mestského
zastupiteľstva s predstaviteľmi športových klubov, na ktorom sa navzájom informovali o činnosti
klubov, o problémoch a možnej pomoci Mesta. Aktívne pracovala Rada športových klubov, ktorá
bola pomocným orgánom primátora mesta pri prenose informácii a organizovaní akcií.
Záver: Úloha je splnená.
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 viac zdrojové financovanie.
7.1.Zdroje financovania:
a) prostredníctvom 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
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systémom použité na zabezpečenie športovej činnosti jednotlivých športových
klubov v pomere 80 % kolektívne a 20 % individuálne športy.
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 športových
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 prerokuje ho v Rade športových klubov a v
Komisii školstva, mládeže, kultúry a športu mesta Michalovce.
c) výške určenia pridelenia finančných prostriedkov pre jednotlivé športové kluby bude na

43

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.
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.
Schválený systém financovania a proces prideľovania finančných prostriedkov sa splnil. Mesto
podporovalo rozvoj športu v meste hlavne mládežníckeho. V rozpočte Mesta boli každoročne
schválené finančné prostriedky formou dotácii na podporu mládežníckeho športu. Financovanie
jednotlivých športových odvetví sa realizovalo podľa uvedeného systému, teda zohľadňoval sa
počet zaregistrovaných športovcov, žiakov, dorastu, zapojenie klubu do súťaží, umiestnenie
jednotlivcov a družstiev v celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Rozdelenie finančných
prostriedkov sa schvaľovalo v príslušných orgánoch Mesta. V rozpočte Mesta sa každoročne
schvaľovali finančné prostriedky na podporu športových súťaží, olympiád a akcií. Financovanie
športu z rozpočtu Mesta bolo kontrolované za uvedené roky zo strany hlavnej kontrolórky Mesta
a štátnych kontrolných orgánov.
Záver: Úloha je splnená.
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Záver
Úlohou Koncepcie rozvoja športu v meste Michalovce na roky 2008 – 2015 bola v prvých
krokoch analýza športovej činnosti klubov, spolupráce s Mestom, technického stavu športových
zariadení a následne definovanie konkrétnych krokov na zlepšenie existujúceho stavu. Tie boli
zahrnuté v návrhu opatrení a cieľov na zlepšenie analyzovaného stavu.
Bolo stanovených 112 konkrétnych úloh s adresovanou zodpovednosťou a termínom
splnenia, z ktorých 78 bolo splnených, 27 čiastočne splnených a 7 úloh bolo nesplnených. Splnenie
úloh je výsledkom práce a spolupráce Koordinačnej komisie mestských športových súťaží, Rady
športových klubov, komisie školstva, mládeže a športu, odboru školstva a športu MsÚ, Slovenskej
asociácie športu, Olympijského klubu, škôl a športových klubov za čo všetkým patrí poďakovanie.
Možno teda skonštatovať, že Koncepcia rozvoja športu v meste Michalovce na roky 2008 –
2015 bola úspešne naplnená.
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