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1 ÚVOD  
 

 Šport a pohybové aktivity vôbec, sú neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného 
štýlu moderného človeka súčasnosti a teda mali by byť súčasťou života našich občanov.  

Význam pohybu je v celom komplexe mimoriadny a nedá sa ničím nahradiť. Šport je 
v súčasnosti atribútom rozvoja osobnosti, ovplyvňuje zdravý vývoj jedinca, vedie k 
vytváraniu fyzickej zdatnosti a výkonnosti, uspokojovaniu osobných záujmov a potrieb. Je 
nástrojom boja proti drogám, rasizmu a intolerancie, patologickým javom a umožňuje 
zmysluplné trávenie voľného času nielen deťom, ale i dospelým. Nárast civilizačných chorôb 
je dôsledkom absencie pravidelnosti pohybu. Našou povinnosťou je preto vytvárať 
podmienky na športovanie v obci. Pozornosť by sme mali venovať najmä voľno časovým 
aktivitám ,predovšetkým na školách a športoviskách, zabezpečiť ich dostupnosť pre 
verejnosť. 
  

Pravidelná telovýchovná a športová činnosť, či už v rekreačnej alebo vo výkonnostnej 
podobe realizácie, vedie všetky vekové kategórie k vytváraniu si pozitívnych zdravotných, 
hygienických a sociálnych návykov, ktoré vedú k zdravému štýlu života a vyššej fyzickej 
zdatnosti a výkonnosti.   

Vytvárať občanom obce adekvátne podmienky nám vyplýva aj z § 4 ods. 3 pís. g 

zákona NR SR č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení a § 7 zákona č. 288/1997 Z .z. o 
telesnej kultúre a Zákona o športe č. 440/2015 Z. z.
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU   
  

Koncepcia rozvoja športu v obci na základe analýzy stanovuje základné oblasti, na 

ktoré sa sústredí v nasledujúcom období podpora obce. Snahou je predovšetkým podporiť 

a rozvíjať aktivity športových klubov, hlavne so zameraním na mládež. Ďalej sa sústredí na 

šport v základnej škole, v rámci vyučovania a krúžkovej činnosti pre deti a detí v 

predškolskom veku v materskej škole. Obec bude podporovať aj organizovanie masových 

podujatí pre všetky vekové kategórie.  

   

2.1  Šport v školách  

  

Obec Častkov  má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti základnú školu,  materskú školu 

a školský klub detí.  

 

2.1.1  Materská škola  

  

Materská škola   Počet detí  

MŠ Častkov 96  21  

  

Pohybové a relaxačné cvičenia sa realizujú ako prirodzená a neoddeliteľná súčasť 

denného poriadku. V záujme zdravého vývinu detí materská škola pravidelne organizuje 

aktivity a činnosti určitého špecifického zamerania nad rámec priamej výchovno-

vzdelávacej činnosti. K uvedeným činnostiam športu a telesnej výchovy v materských 

školách sú potrebné materiálové a priestorové podmienky. K dispozícii priestor na cvičenie 

a hranie vo dvore materskej školy. V mesiaci jún, pri príležitosti dňa detí, sa deti zúčastnia 

športových súťaží v obci Lopašov.  

  

 

2.1.2  Základná škola 

  

Škola  Počet žiakov  

ZŠ Častkov 130   21 

  

Šport na základných školách je väčšinou orientovaný na súťaže usporadúvané 

inými základnými školami. Väčšinou ide o minifutbal, ktorý organizuje vždy iná obec. 

Minifutbal je súťaž žiakov neplno-organizovaných základných škôl okresov Senica 

a Skalica. Turnaj pripravuje  Metodické združenie neplno-organizovaných základných škôl 

oboch okresov. V obci Smolinské sa deti zúčastňujú športovo-vedomostnej súťaže 

Kalokatagia. Jeden týždeň v školskom roku je venovaný behu pre zdravie. Žiaci sa 

zúčastňujú didaktických hier v prírode. V mesiaci jún je organizovaná športová olympiáda 

pre deti ZŠ a MŠ. 

Telesná výchova prebieha na ZŠ v miestnosti svadobky, ktorá sa využíva hlavne 

v zimných mesiacoch. Na športovanie počas teplejších dní je vedľa školy ihrisko.  
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Žiaci ZŠ mávajú futbalové tréningy na veľkom ihrisku, ktoré je v obci. Futbalovú 

prípravku  trénuje Martin Černek. 

 

2.1.3 Školský klub detí 

 

Po vyučovaní deti ZŠ trávia svoj čas v školskom klube detí. Počas tohto času sa 

využíva ihrisko vedľa ZŠ, kde je postupne budované detské ihrisko. Sú tu umiestnené 

rôzne hracie prvky, futbalové branky, hadzanarsky kôš. 

  

2.2   Príležitostná činnosť  

  

Cieľom športovania detí mimo vyučovania je upevňovať ich zdravie, utvárať 

pozitívny vzťah k športu a prostredníctvom školských súťaží rozvíjať súťaživosti detí, ako 

aj vyhľadávať športové talenty. MŠVVaŠ SR podporuje športovanie detí v rámci 

uskutočňovania rozvojových projektov a programov organizovaným financovaním 

školských športových súťaží na celoštátnej a regionálnej úrovni. Preto nie je možné 

striktne stanoviť hranicu medzi školským športom a športovaním detí mimo vyučovania. 

Dosiahnutie výsledkov v tejto oblasti je možné len úzkou spoluprácou medzi školou, 

samosprávou, športovými klubmi a rodičmi. Systém výmeny informácií a spolupráce 

medzi týmito subjektmi sa odrazí v záujme detí a mládeže o šport.   

 

2.3   Športové kluby  

  

V našom meste pracujú tieto športové kluby, ktoré sú samostatné právne subjekty 

so štatútom občianskeho združenia:  

FK Častkov, založený 30.06.2005, IČO 37988824 

ŠK Častkov, založený 30.10.2015, IČO 50054635 

  

 

2.3.1   Futbal     

  

V našej obci je mužstvo futbalistov, ktorý sa zúčastňujú súťaže ObFZ Senica. 

V roku 2015 začala príprava malých futbalistov a bude sa začínať s ich účasťou na súťaži 

futbalových prípraviek. FK Častkov využíva futbalové ihrisko a kabíny, ktoré sú postavené 

hneď vedľa futbalového ihriska. Súčasťou ihriska je ihrisko so škvarovým povrchom, 

určené na iné športy, napr. basketbal, volejbal. Súčasťou ihriska je tribúna, ktorá je značne 

poškodená. Obec nemá v rozpočte taký príjem, aby financovalo daný objekt a športové 

aktivity futbalistov. Zišiel by sa väčší sponzor, alebo využitie eurofondov na obnovu 

celého areálu. 

  

2.3.2 Hokejbal 

  

V našej obci je mužstvo hokejbalistov, ktoré sa každoročne zúčastňuje súťaži OHL 

Lopašov. Hokejbalisti našej obce sa už tradične umiestňujú na prvých troch miestach. Na 

tento šport nemáme v obci ihrisko. Najbližšie je v Lopašove, kde sa odohrávajú aj všetky 

turnaje a súťaže, ktorých sa zúčastňujú mužstvá menších okolitých obcí. 
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2.4   Podmienky na športové aktivity v obci 

  

Obec v rámci rozpočtu poskytuje dotácie na údržbu existujúcich športovísk, resp. 

výstavbu nových. 

V obci  sa na šport využíva: 

 Futbalové ihrisko -  na rôzne loptové hry, tréningový proces, organizovanie 

turnajov a súťaží, na pravidelné športovanie (futbal, nohejbal, tenis, volejbal, 

workout, cvičenie žien a iné pohybové aktivity).  

  

 Detské ihrisko – na rôzne loptové hry, trávenie voľného času detí zo ZŠ a MŠ. Toto 

ihrisko slúži aj ako školské ihrisko pre ZŠ. 

 

 Sála kultúrneho domu a svadobka – cvičenie žien, dôchodcov (aerobik, pilates, 

zumba a pod.). 

 

 Okolie obce - turistika a cykloturistika, po vyznačených turistických chodníčkoch. 
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3   CIELE KONCEPCIE  ROZVOJA  ŠPORTU  
  

Koncepcia rozvoja športu v obci Častkov na obdobie piatich rokov je strategický 

dokument, ktorého cieľom je podpora a rozvoj športu v obci, čo zabezpečí zlepšenie 

kvality života obyvateľov pri využití všetkých zdrojov – finančných, ľudských, 

materiálnych a prírodných.  

Obec bude podporovať všetky projekty v oblasti športu, ktoré umožnia zapojenie čo 

najširšej verejnosti, ale hlavne mladých športovcov.   

  

Vízia v oblasti rozvoja športu v obci Častkov  do roku 2020:  

 

 športové a voľno-časové areály zmodernizované, dostupné pre všetky vrstvy 

obyvateľstva a využívané,  

 obyvatelia informovaní a aktívne sa zapájajúci do športových a pohybových aktivít,  

 detské ihrisko dobudovať pre staršie deti, fitness prvkami, alebo workout, 

 vytvorený koncepčný, transparentný a fungujúci systém podpory športu. 

V predkladanej koncepcii navrhujeme, aby v oblasti športu mali prioritné postavenie tieto 

športové odvetvia:  

 Systémovo – futbal, hokejbal, cvičenia pre ženy a dôchodcov  

 Nesystémovo (v rámci kompetencií starostu) – tenis, hokejbal, aerobik, 

cykloturistika a turistika  

 

 

3.1.   Jednotlivé ciele  

  

 Dlhodobé ciele: 

 

- Podporovať jednotlivé kluby pri zapájaní sa súťaží  

- Zabezpečiť celoročnú prevádzku kabín na futbalovom ihrisku 

- Podporovať všetky športové aktivity pre všetkých občanov obce 

 

Strednodobé ciele:   

  

- Vytvoriť efektívny systém priamej-nepriamej podpory športu v obci, vrátane kontroly 

využívania pridelených finančných prostriedkov pri rešpektovaní schválených priorít na  

príslušné obdobie  

- Vytvoriť efektívny systém čerpania prostriedkov z fondov EÚ   

- Vybudovať verejný informačný a osvetový systém pre oblasť športu   

- Skvalitniť športovú činnosť poskytovaním verejných priestranstiev, svadobky, sále 

kultúrneho domu  a vonkajších športových areálov školy  na športovanie pre mládež a 

širokú verejnosť   

- Obnovovať, rekonštruovať súčasné športové zariadenia a budovať nové  

- Podporovať rekreačný masový šport (rozprávkovo-turistický pochod, Sobotišská 15-tka) 
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Krátkodobé ciele:   

  

1. Spracovanie Kalendára telovýchovných a športových aktivít a podujatí na 

príslušný kalendárny rok a jeho publikovanie v komunikačných prostriedkoch mesta  

 

 Termín: do konca januára  príslušného roka 

 

2. Stretnutie obce a poslancov ObZ s predstaviteľmi športových klubov mesta 

(raz v roku)  

  Termín: do konca januára príslušného roka 

 

3. Organizovanie rôznych turnajov a súťaží  

 

- Futbalová prípravka   

- Hokejbalová liga   

- Futbalová liga dospelých   

- Rozprávkovo-turistický pochod 

- Hasičská súťaž pre deti  

  

4. Podpora športových klubov pri organizovaní turnajov a súťaží formou 

poskytovania športovísk  

- Futbalová prípravka 

- Futbalová liga dospelých   

 

5. Podpora rozvoja masového šporu   

- turistika  

- cykloturistika  

- pravidelné cvičenie  

- prenájom svadobky, sály kultúrneho doma, futbalové ihriska 

- workout. 

 

6. Organizovanie Rozprávkovo –turistického pochodu    

  

7. Zvýšenie propagácie športu v ZŠ a MŠ 

  

8. Prijatie a ocenenie najúspešnejších športovcov roka starostkou obce  

  

3.2 Financovanie  

  

Je potrebné každoročne v rozpočte obce vyčleniť finančné prostriedky na plnenie 

krátkodobých a dlhodobých cieľov. Dôležité bude hlavne využívať viac zdrojové 

financovanie. Od roku 2017 vytvárať predpoklady na postupné zvyšovanie percentuálneho 

podielu  finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rozvoj mládežníckeho športu , využiť 

všetky možnosti financovania zo strany rôznych nadácii, výziev a eurofondov. 
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Finančné zdroje:  

  

Možné zdroje príjmov do oblasti športu :  

 rozpočet obce, 

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR,  

 VÚC,  

 súkromní sponzori, rodičia, 

 Fond regionálneho rozvoja,  

 štrukturálne fondy,  

 nadácie,  

 verejné zbierky a pod. 

 

  

3.3   Propagácia telovýchovy a športu   

  

  Nevyhnutnou podmienkou rozvíjania športového vyžitia obyvateľov obce Častkov  

je systematická propagácia športového diania dostupnými komunikačnými prostriedkami. 

Je dôležité pravidelne propagovať predovšetkým:   

 

a) možnosti rekreačného športovania verejnosti,   

b) činnosť jednotlivých športových klubov a ostatných športových organizácií,   

c) organizované telovýchovné a športové aktivity a podujatia v meste,   

d) úspešné výsledky našich športovcov na rôznych telovýchovných a športových 

podujatiach a súťažiach.   

 

Na propagáciu poskytnúť úradnú tabuľu obce Častkov, webovú stránku obce Častkov, 

plagátové  plochy na území obce, miestny rozhlas a stránka obce na facebooku „Dedinka 

v údolí“ 

 

Rozvoju športu v Častkove pomôže:   

- ocenenie športovcov, športových kolektívov, ktorý dosiahli významné 

umiestnenie alebo sa zúčastnili rôznych významných športových podujatí, 

- zlepšenie propagácie športových aktivít organizovaných v obci, 

- popularizácia športu medzi deťmi a mládežou.  

  

  

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.440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

- Zákonom č.597/2003 o financovaní základných škôl a školských zariadení,   

- VZN obce Častkov č. 3/2013 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce 

Častkov.  
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4   ZÁVER   
  

  

Obec Častkov si uvedomuje význam rozvoja a podpory telovýchovy a športu ako 

prostriedok rozvoja osobnosti a upevňovania zdravia najmä v súčasnosti. V tejto dobe je veľký 

rozvoj informačných a telekomunikačných technológii a deti, mládež dajú radšej prednosť 

týmto technológiám, ako športu. Obec bude mať záujem na tom, aby sa v športovom živote 

obce  zachovali doterajšie pozitívne prvky a zaviedli nové, progresívnejšie. Má záujem na tom, 

aby sa udržala tradícia futbalu v obci, začalo sa s výchovou mládeže, hlavne tých najmenších.     

Každoročne bude  hodnotiť plnenie tejto koncepcie rozvoja športu na zasadnutí ObZ. 

K rozvoju športu v obci musia pristúpiť všetky kluby v obci, členovia ŠK a FK, športovci, 

tréneri, ObZ, funkcionári a všetci fanúšikovia športu. 

 

Koncepcia je otvorený materiál, ktorý je možné a potrebné dopĺňať a aktualizovať 
podľa potrieb, aktuálneho stavu a finančných možností obce. Sú vítané námety na rozvoj a 
skvalitnenie tohto koncepčného materiálu. Koncepcia bude zároveň zverejnená na webovej 
stránke obce Častkov. 

  

 

  
 

Schválenie Koncepcie rozvoja športu  v obci Častkov 

na roky 2016-2020 

 

Dokument Koncepcia rozvoja športu v obci Častkov na roky 2016-2020 

- je to strednodobý rozvojový dokument obce v oblasti športu 

a telesnej výchovy, 

- zohľadňuje ciele a priority obce v oblasti športu a je 

vypracovaný v súlade s platným PHSR obce Častkov. 

 

Spracovanie Forma spracovania : vlastný dokument obce 

Obdobie spracovania: apríl 2016 

Spracovaný starostkou obce Častkov – Mgr.Evou Černekovou 

 

Prerokovanie Zverejnené dňa 11.04.2016 

Verejné pripomienkovanie do 24.03.2016 

Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa 25.04.2016 

Nadobúda účinnosť 11.05.2016 

 

Schválenie Návrh na uznesenie zastupiteľstva 

Uznesenie Uznesenie č. 58 

 

 

 

  

  

 


