Koncepcia rozvoja športovej infraštruktúry Mestskej časti Košice –
Západ na roky 2015 - 2020

1. ÚVOD
Prirodzené postavenie športu v živote ľudí 21. storočia slabne aj v súvislosti s
rýchlym rozvojom informačných technológii. Ukazuje sa to predovšetkým pri aktivitách detí
a mladých ľudí, ktorí pred športom často dávajú prednosť počítačom, smart zariadeniam
a internetu. Tento jav je ešte výraznejší v mestskom prostredí, kde je z dôvodu rýchlejšieho
životného tempa, hustej urbárnej zástavby, malého počtu plôch verejnej zelene a iných
faktorov problematickejší prístup k športovým aktivitám. Šport je pritom účinným
prostriedkom rozvoja spoločnosti, predstavuje zdravý spôsob trávenia voľného času, upevňuje
fyzické zdravie a odbúrava stres, napomáha vytváraniu sociálnych väzieb, odstraňovaniu
rasizmu,

podporuje propagáciu obce/mesta/regiónu a lokalpatriotizmus , čím eliminuje

mnohé negatívne javy života v mestách. Preto je o to viac v mestskom prostredí potrebné
racionálne pristúpiť k plánovaniu a vytváraniu vhodného prostredia pre šport.
Z tohto dôvodu sa Mestská časť Košice – Západ, ktorá je svojím charakterom
typickým mestským prostredím, rozhodla pre vypracovanie koncepcie rozvoja športovej
infraštruktúry.
Pri vypracovaní Koncepcie rozvoja športovej infraštruktúry Mestskej časti Košice –
Západ na roky 2015 - 2020 sa v prvom rade zohľadňovali úlohy, možnosti a limity mestskej
časti pri podpore športu, ktoré sú zakotvené predovšetkým v Zákone č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , Zákone č. 300/2008 Z. z. o organizácii a
podpore športu v znení neskorších predpisov, Zákone č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení
neskorších predpisov, Štatúte Mesta Košice v znení neskorších zmien doplnkov a v ďalších
právnych predpisoch.
Podkladom pre vypracovanie koncepcie bol
 Národný program rozvoja športu v SR,
 Program rozvoja mesta Košice 2015 – 2020 (2025)
 interný monitoring športovej infraštruktúry na území mestskej časti
 pracovné stretnutie s predstaviteľmi občianskych združení zameraných na šport
 dotazník „Viac športu na Západe“ (v prílohe)
Na základe uvedeného bola vypracovaná Koncepcia rozvoja športu Mestskej časti
Košice – Západ ako strategický dokument, ktorý rieši podporu rozvoja športu na území
mestskej časti. Zámerom stratégie je definovanie vízie, strategických cieľov a k nim
pripadajúcich opatrení a aktivít pre rozvoj športu.

2. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU
Mestská časť Košice – Západ má eminentný záujem o rozvoj športu na svojom území.
Dôkazom toho je široké spektrum existujúcej športovej infraštruktúry na jej území a rovnako
tak celý súbor plánovaných opatrení, ktoré majú napomáhať rozvoju športu v oblasti
kvalitatívnej aj

kvantitatívnej. Jedným

z hlavných východísk uskutočnenia týchto

rozvojových a podporných zámerov je aj dokument „Koncepcia rozvoja športovej
infraštruktúry Mestskej časti Košice – Západ na roky 2015 - 2020“.
V zmysle Zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu sú za športovú
infraštruktúru považované štadióny, športové haly, telocvične, strelnice a iné kryté alebo
otvorené športoviská určené na prípravu športovcov a na uskutočňovanie športových súťaží
a športových podujatí v jednotlivých druhoch športu.
Podľa § 4 Zákona o obecnom zriadení obec pri výkone samosprávy utvára podmienky
na telesnú výchovu a šport. Zákon o organizácii a podpore športu v § 10 zakotvuje, že zdrojmi
financovania športu sú aj prostriedky z rozpočtu obcí. Spomenutý zákon tiež v § 12 uvádza,
že športovú infraštruktúru obstarávajú okrem iných subjektov aj obce. Mestská časť Košice –
Západ má podľa Zákona o meste Košice postavenie obce, ktoré je ohraničené zákonom a
Štatútom Mesta Košice. V súlade s § 53 Štatútu Mesta Košice vykonáva správu a údržbu
verejných športových zariadení miestneho významu.
Z hľadiska

charakteru

vlastníctva

možno

existujúcu

športovú

infraštruktúru

nachádzajúcu sa na území Mestskej časti Košice – Západ rozdeliť na infraštruktúru
1) verejnej a
2) súkromnej povahy,
pričom športová infraštruktúra verejnej povahy je vnímaná ako


infraštruktúra, ktorá je súčasťou škôl a školských zariadení na území Mestskej
časti Košice – Západ a



infraštruktúra nachádzajúca sa na verejných priestranstvách.

Súbor verejnej športovej infraštruktúry na území Mestskej časti Košice – Západ
vhodne dopĺňajú tiež športoviská súkromnej povahy.
Spomenuté druhy športovej infraštruktúry sú využívané športovou verejnosťou
reprezentovanou fyzickými osobami individuálne, prípadne v rámci občianskych združení
športového zamerania so sídlom na území Mestskej časti Košice – Západ.

2.1 Športoviská verejnej povahy
Športoviská tvoriace športovú infraštruktúru verejnej povahy sú spravidla spravované
Správou mestskej zelene a subsidiárne Mestskou časťou Košice – Západ, prípadne
jednotlivými školami a školskými zariadeniami, v priestoroch ktorých sa nachádzajú. Častým
vlastníkom verejnej športovej infraštruktúry je tiež Mesto Košice.
2.1.1 Športoviská ako súčasť škôl a školských zariadení
Športoviská nachádzajúce sa v areáloch a budovách škôl a školských zariadení tvoria
významnú časť športovej infraštruktúry na území našej mestskej časti. V prípade škôl možno
hovoriť o využívaní predovšetkým žiakmi a študentmi navštevujúcimi daný typ školy.
Športoviská v rámci školských zariadení (centier voľného času) slúžia širokej verejnosti pre
výkon záujmových a voľnočasových športových aktivít. Za určitých podmienok sú verejnosti
prístupné aj športoviská v rámci jednotlivých škôl.
Mestská časť Košice – Západ má na svojom území viacero druhov škôl a školských
zariadení, ktoré možno diferencovať na


materské školy,



základné školy,



stredné školy a gymnáziá,



vysoké školy a



školské zariadenia.

V nasledujúcej časti sumarizujeme vybavenosť uvedených typov škôl a školských
zariadení existujúcou športovou infraštruktúrou.

škola / školské zariadenie

typ športovej infraštruktúry
školský dvor

Materská škola Humenská 51

multifunkčná miestnosť pre deti, ktorá slúži
ako telocvičňa a miestnosť na rôzne školské
a mimoškolské aktivity

škola / školské zariadenie

typ športovej infraštruktúry

Materská škola Bernolákova

žiadna športová infraštruktúra

14

škola / školské zariadenie

typ športovej infraštruktúry

Materská škola Ipeľská 10

žiadna športová infraštruktúra

škola / školské zariadenie

typ športovej infraštruktúry
multifunkčná miestnosť pre deti, ktorá slúži

Materská škola Kežmarská
46

ako telocvičňa a miestnosť na rôzne školské
a mimoškolské aktivity
školský dvor s bránkami a basketbalovým
košom

škola / školské zariadenie

typ športovej infraštruktúry
multifunkčná miestnosť pre deti, ktorá slúži

Materská škola Muškátová 7

škola / školské zariadenie

Materská škola Šafárikova
trieda 4

ako telocvičňa a miestnosť na rôzne školské
a mimoškolské aktivity

typ športovej infraštruktúry

školský dvor

škola / školské zariadenie

typ športovej infraštruktúry
multifunkčná miestnosť pre deti, ktorá slúži
ako telocvičňa a miestnosť na rôzne školské

Materská škola Nešporova 28

a mimoškolské aktivity
školský dvor

škola / školské zariadenie

typ športovej infraštruktúry
multifunkčná miestnosť pre deti, ktorá slúži

Materská škola Trebišovská
11

škola / školské zariadenie

ako telocvičňa a miestnosť na rôzne školské
a mimoškolské aktivity

typ športovej infraštruktúry
školský dvor

Materská škola Zuzkin park 2

škola / školské zariadenie

Evanjelická materská škola
Muškátová 7

typ športovej infraštruktúry
školský dvor

škola / školské zariadenie

typ športovej infraštruktúry
atletický areál

Základná škola Bernolákova

basketbalové ihrisko

16
hádzanárska hala

škola / školské zariadenie

typ športovej infraštruktúry
veľká telocvičňa
malá telocvičňa

Základná škola Kežmarská 28
vrátane CVČ

dva tenisové kurty
atletický areál
asfaltové viacúčelové ihrisko

škola / školské zariadenie

typ športovej infraštruktúry
multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom

Základná škola Kežmarská 30

basketbalové ihrisko
vzduchovková strelnica

škola / školské zariadenie

typ športovej infraštruktúry
telocvičňa

Základná škola Považská 12

atletický areál

vrátane CVČ
multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom

škola / školské zariadenie

typ športovej infraštruktúry
športová

Základná škola Trebišovská
10

hala

gymnastiku

a

prioritne

určená

rôzne športové

hry

na
(vo

výstavbe)
multifunkčné ihrisko (vo výstavbe)

Gymnázium Trebišovská 12

atletický areál
plaváreň

škola / školské zariadenie

typ športovej infraštruktúry

Základná škola Slobody 1
vrátane CVČ
Súkromná základná škola
Slobody 1 vrátane

telocvičňa

multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom

súkromného školského
strediska záujmovej činnosti

škola / školské zariadenie
Cirkevná základná škola na
Bernolákovej 18 (ZŠ sv.
Cyrila a Metoda)

atletický areál

typ športovej infraštruktúry
telocvičňa

škola / školské zariadenie

typ športovej infraštruktúry
veľká telocvičňa

Športové gymnázium Trieda
SNP 104

malá telocvičňa
posilňovňa
posilňovňa vybavená zariadením na kardio

Súkromná základná škola
Trieda SNP 104

tréning
atletický areál na Popradskej ulici
telocvičňa na Bardejovskej ulici

škola / školské zariadenie

typ športovej infraštruktúry
atletický areál

Súkromné gymnázium
Petzvalova 4

telocvičňa
viacúčelové asfaltové ihrisko

škola / školské zariadenie

typ športovej infraštruktúry

Súkromné gymnázium
a SSOŠ Cestovného ruchu

žiadna športová infraštruktúra

Katkin park 2

škola / školské zariadenie

Súkromná stredná umelecká
škola filmová Petzvalova 2

typ športovej infraštruktúry

žiadna športová infraštruktúra

škola / školské zariadenie
Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Fakulta
verejnej správy (zariadenia
Ústavu telesnej výchovy
a športu UPJŠ na Medickej
ulici)

škola / školské zariadenie

ZUŠ Bernoláková 26

škola / školské zariadenie

Súkromné CVČ Filia na
Triede SNP 3

škola / školské zariadenie

typ športovej infraštruktúry
tri telocvične
posilňovňa
štyri tenisové kurty
futbalové ihrisko
basketbalové ihrisko

typ športovej infraštruktúry

žiadna športová infraštruktúra

typ športovej infraštruktúry

žiadna športová infraštruktúra

typ športovej infraštruktúry
telocvičňa

Súkromné CVČ Tri hôrky 17

dve asfaltové viacúčelové ihriská
menšie multifunkčné ihrisko

škola / školské zariadenie

typ športovej infraštruktúry
viacúčelové

Materská škola Hronská 7

škola / školské zariadenie

Špeciálna materská škola

detské

dopravné

ihrisko

s gumovým povrchom

typ športovej infraštruktúry
školský dvor

Ľudová 15

2.1.2 Športoviská ako súčasť verejných priestranstiev
Významná športovej infraštruktúry na území Mestskej časti Košice – Západ, ktorá nie
je súčasťou škôl a školských zariadení, sa nachádza na voľne dostupných verejných
priestranstvách. Tieto športoviská sú určené na využívanie širokou verejnosťou, pričom
prioritne sú k dispozícii obyvateľom našej mestskej časti pre účely ich športového vyžitia.
Športoviská, ktoré sú súčasťou verejných priestranstiev tvoria prevažne


basketbalové ihriská na uliciach Považská 2, Trieda SNP 21, Ipeľská 15,
Katkin park,

Obrody 19, Markušova 15, pred OC Erika, Humenská 20,

Petzvalova 13, Pražská 9, Toryská 4


volejbalové ihrisko na ulici Humenská 20



minifutbalové ihriská na uliciach Ružínska 1D, Orgovánová 8, Pokroku 8,
Humenská 12, Trieda SNP 59, tieto ihriská sú zasadené v zelených parkoch
a na trávnatých plochách na území mestskej časti, kde tvoria ich prirodzenú
súčasť,



outdorové fitparky určené najmä na posilňovanie s vlastnou váhou na uliciach
Slobody 24, Humenská 12, Mikovíniho 40 a v Zuzkinom parku



niekoľko voľne rozmiestnených ping-pongových stolov na uliciach Lesnícka
11, Slobody 24, Kežmarská 3, Robotnícka 16, Nešporova 16



betónový skatepark na ulici Brigádnická 8

V súvislosti s touto skupinou športovej infraštruktúry verejnej povahy nemožno
opomenúť sieť navzájom prepojených cyklotrás na celom území Mestskej časti Košice –
Západ. Naša mestská časť momentálne disponuje jednou s najväčších sietí cyklotrás
v porovnaní s ostanými mestskými časťami v Košiciach, ktorá je navyše do veľkej miery
vybavená okrem horizontálneho a vertikálneho značenia aj bezbariérovými prechodmi medzi
jednotlivými časťami. Najdlhšie úseky cyklotrás sa nachádzajú na chodníkoch pozdĺž Triedy
SNP, na Popradskej ulici, Toryskej ulici, Ipeľskej ulici, Šafárikovej triede, či Hronskej ulici.

2.2 Športoviská súkromnej povahy
Športovú infraštruktúru súkromnej povahy je potrebné vnímať ako súčasť širokého
diapazónu športovej infraštruktúry na predmetnom území, ktorá je vo vlastníctve súkromných
fyzických alebo právnických osôb, teda nepatrí Mestskej časti Košice – Západ, verejnej škole
alebo školskému zariadeniu, prípadne akémukoľvek verejnoprávnemu subjektu.
K najvýznamnejším druhom súkromnej športovej infraštruktúry nachádzajúcej sa na
území Mestskej časti Košice – Západ možno zaradiť


sieť fitness centier na uliciach Hronská 14, Petzvalova 4, Jedlíkova 7, Trieda
SNP 88, Toryská 3, Pražská 2 a ďalšie,



gymnastickú halu na Popradskej 84



jazdecký areál v lokalite Čičky – Majer 9

2.3 Občianske združenia športového zamerania
Športujúca verejnosť môže svoje športové aktivity realizovať prostredníctvom členstva
v občianskych združeniach športového zamerania. V súčasnosti evidujeme viac ako 50
takýchto združení so sídlom na území MČ Košice – Západ. Tieto združenia sa venujú
najrôznejším športovým aktivitám, z ktorých dominuje najmä basketbal, hokejbal,
gymnastika, box a bojové športy, ale napr. tiež športový a historický šerm a pod.
Výpočet občianskych združení športového zamerania so sídlom na území Mestskej
časti Košice – Západ uvádzame v osobitnom materiály, ktorý je prílohou tohto dokumentu.

3. VÍZIA, CIELE, AKTIVITY

V nasledujúcej časti identifikujeme víziu rozvoja športovej infraštruktúry Mestskej
časti Košice – Západ, ktorá je zároveň kľúčovým východiskom formulácie cieľov jej
napĺňania, ako aj konkrétnych aktivít na ich realizáciu.
Vízia
Mestská časť Košice – Západ je miestom, kde majú obyvatelia k dispozícii širokú paletu
športovej infraštruktúry, ktorá reflektuje moderné trendy v oblasti športovania a slúži pre
účely ich športového vyžitia a podpory aktívneho životného štýlu.
Hlavný cieľ
Revitalizovať, a budovať na území mestskej časti takú športovú infraštruktúru, ktorá bude
zohľadňovať súčasné potreby športujúcej verejnosti a zároveň zodpovedať novým trendom
v oblasti športovania.

Špecifický cieľ 1
Budovať a rozvíjať infraštruktúru určenú pre street workout – posilňovanie na verejnosti
s vlastnou hmotnosťou.
Aktivity:

Doplnenie jednotlivých posilňovacích prvkov na už existujúcich workoutových
ihriskách.
Vytipovanie a vybudovanie nových workoutových ihrísk.
Realizácia výstavby pilotného projektu profesionálneho streetworkoutového
ihriska.

Špecifický cieľ 2
Budovať a rozvíjať infraštruktúru pre podporu cyklistiky.
Aktivity:

Doplnenie a obnova horizontálneho a vertikálneho dopravného značenia
v zmysle platnej legislatívy.
Vybudovanie doplnkovej infraštruktúry k cyklotrasám (malé vodné zdroje,
stojany na bicykle, náučné tabule, cykloturistické mapy a návesti, svetelné
označenia).

Oprava a obnova existujúcich cyklotrás ( oprava asfaltového povrchu,
vybudovanie bezbariérových prechodov).
Špecifický cieľ 3
Budovať a rozvíjať infraštruktúru zameranú na podporu „menšinových“ športov na území
mestskej časti.
Aktivity:

Vykonanie monitoringu vo veci potrieb jednotlivých menšinových druhov
športov ako napr. šerm, bojové umenia, hokejbal a pod.
Budovanie príslušnej technickej infraštruktúry v medziach rozpočtu mestskej
časti.

Špecifický cieľ 4
Budovať a rozvíjať viacúčelovo zameranú športovú infraštruktúru.
Aktivity:

Monitorovanie stavu športovísk na verejných priestranstvách.
Revitalizácia športových areálov ZŠ
Oprava existujúcich a výstavba nových multifunkčných ihrísk.

Špecifický cieľ 5
Zvýšiť povedomie obyvateľstva mestskej časti o existujúcich športoviskách na jej území.
Aktivity:

Vytvorenie máp bežeckých tratí podľa jednotlivých lokalít (Luníkov).
Vytvorenie súhrnnej mapy športovísk na území mestskej časti.
Propagácia športovísk prostredníctvom dostupných médií mestskej časti
(občasník, FB, internetová stránka mestskej časti, a pod.)

PRÍLOHY
Dotazník „Viac športu na Západe“

Zoznam občianskych združení v oblasti športu na území Mestskej časti Košice - Západ

Divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis
Šermiarska spoločnosť WILLIARD
Skupina historického šermu DAGSTYRR
Skupina historického šermu rytieri Východnej Marky
Vitalcity
Balans snowboardový klub
BASKET STEEL SLOVAKIA
Basketbalový klub JF Košice
Basketbalový klub Viktoria Košice
Bežecký klub Mechanik
Box CLUB Kecerovce
Cassovia basket club
Cyklo-team HABERA
Cyklotrialový klub East Side Team Košice
DELPHIUS – podpora talentovaných plavcov
ENJOY THE RIDE TEAM
FOOTBALL & Youth, Košice
Fortuna team vasd
Go klub Košice
Gymnastik Košice
HC 34 Košice
Hokejbalový klub Fedstroj Košice
Hokejbalový klub Technic Košice
Hokejbalový klub Univerzál
Hokejový klub ANGELS
Hokejový klub OSI Košice
Klub amerického futbalu Cassovia Steelers
KOŠICKÝ BOX KLUB
LYŽIARSKY KLUB – JAMIS KOŠICE
Mestský klub vzpierania a silových športov Košice
Mladí Basketbaloví Anjeli
Nohejbalový klub Dopravné podniky mesta Košice a. s.
Nohejbalový klub DPMK
Občianske združenie HROŠÍK
ŠK UNI Košice
Školský basketbalový klub VIKTORIA
Školský športový klub Bernoláková 16 Košice
Športovo-strelecký klub Osemročného športového gymnázia
Košice
Strelecký spolok Košice
Tatranský golfový klub
Tenisový klub AKADEMIK Košice
Tenisový klub Mladosť Košice
TK-VŠTP Košice
Volejbalový klub OMEGA Košice
Western klub Košice
Yacht klub Košice
Združenie bežcov Košice

Humenská 3/A
Ul. Pokroku 2
Markušova 3
Kežmarská 5
Kremnická 54
Muškátová 38
Bernoláková 16
Opálová 2
Ul. Slobody 5
Idanská 5
Piešťanská 21
Mikoviniho 12
Ružínska 7
Ipeľská 18
Ondavská 13
Hronská 9
Michalovská 33
Toryská 4
Idanská 2
Popradská 84
Lučenecká 8
Plzenská 20
Humenská 21
Ružová 45
Trieda SNP 71
Ružová 45
Lesnícka 27
Piešťanská 45
Šafáriková trieda 17
Michalovská 9
Popradská 68
Bardejovská 6
Bardejovská 6
Ul. Slobody 6
Rubínová 2
Ul. Slobody 5
Bernoláková 16
Trieda SNP 104
SNP 69
Popradská 64/I
Trieda SNP 85
Popradská 84
SNP 75
Kežmarská 30
Ružová 39
Hodonínska 4
Sokolovská 7

Zoznam občianskych združení v oblasti športu na území Mestskej časti Košice - Západ

Jazdecký klub Escada Košice
Karpatský spolok
Klub mažoretiek RAGTIME
Združenie basketbalových rozhodcov
FUTBALOVÁ LITERA
Východoslovenský atletický zväz
Oddiel športovej gymnastiky KEŚEL Košice
Igrici na koberci
Občianske združenie Csermely
Tennessee
Favorit Yoseikan Budo Club Košice
Junior Yoseikan Budo Club Košice
Karate Klub Kretovič Košice
Kick-box club Kásper – Košice
Klub Wing Chun Kung Fu Košice
Slovenská asociácia kickboxu – W. A. K. O. Slovakia
Vnútorná sila

Trieda SNP 57
Považská 6
Sokolovská 18
Ružová 27
Trieda SNP 83
Popradská 1
ZŠ Trebišovská 10
Bernoláková 19
Ul. Slobody 13
Sokolovská 15
Trebišovská 4
Toryská 16
Tr. SNP 104
Trieda SNP 34
Rožňavská 15
Nešporova 30
Nešporova 20

