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1. Úvod.
Komisia pre mládež a šport pripravila pre školy, školské zariadenia, telovýchovné
jednoty a športové kluby ako aj pre občianske a záujmové združenia materiál po názvom
Koncepcia rozvoja športu mesta Spišská Nová Ves na obdobie 2007 - 2012 s cieľom dať
priestor pri jeho tvorbe, ako i ďalšom dopĺňaní všetkým, ktorí prejavia záujem a ochotu
spolupracovať na ďalšom rozvoji športu, ktorý má v našom meste bohatú tradíciu.
Autorský kolektív tohto materiálu pripomína, že koncepcia si nekladie za cieľ dať
komplexný a ucelený prehľad o veľmi širokej a pestrej škále športových aktivít, pretože to
reálne ani nie je možné. Koncepcia má ambície poukázať na aktuálny stav úrovne športu na
školách a v športových kluboch s načrtnutím zámerov rozvoja pre najbližšiu budúcnosť.
Pravidelná telovýchovná a športová činnosť, či už v rekreačnej, výkonnostnej alebo vo
vrcholovej podobe realizácie vedie deti, mládež a vôbec všetkých jej účastníkov k vytváraniu
si pozitívnych zdravotných, hygienických a sociálnych návykov, ktoré vedú k zdravému štýlu
života a vyššej fyzickej zdatnosti a výkonnosti. To je dôvod, aby aj v našom meste sme športu
a jeho podmienkam venovali mimoriadnu pozornosť, usilovali sa o rozvoj všetkých stránok,
ktoré ho pozitívne ovplyvňujú.
Pri tvorbe tohto materiálu boli zohľadnené materiály: Národný program rozvoja športu
v SR, Koncepcia rozvoja športu Košického samosprávneho kraja, Správa o činnosti klubov
a športových organizácií registrovaných v Združení športových klubov mesta Sp. Nová Ves,
správy o činnosti škôl a školských zariadení vrátane správ o športových triedach a školských
športových strediskách, podnetné návrhy športových klubov, telovýchovných jednôt a turistov
združených v záujmových spolkoch.
Tvorba materiálu bola časovo náročná vzhľadom na rozsah údajov, množstvo subjektov
a širokú pestrosť mapovaných informácií. Aj z toho dôvodu možno považovať koncepciu za
otvorený materiál, ktorý je možné dopĺňať a podľa zmenených podmienok aj upravovať. Cieľ
a hlavné koncepčné zámery smerujú k dosiahnutiu vyššej úrovne všetkej vykonávanej práce,
ku koordinovanému postupu škôl a športových klubov v starostlivosti o talenty a k podpore
všetkých aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju vrcholového, výkonnostného i rekreačného
športu. Vyslovujeme presvedčenie, že spoločným úsilím sa nám zámery podarí naplniť.

Kolektív autorov

2. Analýza súčasného stavu v oblasti športu na území mesta Spišská Nová Ves.
Mesto Spišská Nová Ves má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 materských škôl,
7 základných škôl ( ôsma ZŠ sv. Cyrila a Metoda nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta )
1 základnú umeleckú školu a 1 centrum voľného času. Krajský školský úrad je zriaďovateľom
Špeciálnej základnej školy na Fabiniho ul. a stredných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK máme na území mesta 8 ( Cirkevné gymnázium Š. Mišíka tiež nie je KSK ).
Športových klubov a telovýchovných jednôt je Združení športových klubov mesta
evidovaných 25. Sú to: hokejový klub, hokejový klub - ženy, futbalový klub, basketbalový
klub 04 AC LB, basketbalový klub dievčat, volejbalový klub, šachový klub, strelecký klub
RD, krasokorčuliarsky klub, jazdecký klub - Slávia, cyklistický klub, cykloklub Schwabik,
Ski Devils, lyžiarsky klub, atletický klub - Slávia, klub plávania, športový klub - STEZ, džudo
klub, tenisový klub, klub mix RTVS,TJ Tatran kolkársky oddiel, ŠK stolného tenisu, ŠK
MPK stolný tenis, COMPACT - parašutistická skupina, TJ Čingov - orientačný beh.
Okrem týchto športových klubov a telovýchovných jednôt pôsobia v meste ďalšie
subjekty, ktoré vytvárajú priestor pre športovú činnosť ako napr. klub vodného lyžovania,
jazdecký klub Mackovjak, James klub Spiš, cykloklub RNI, maratónsky klub TJ Tatran, klub
leteckých modelárov a 3 Kluby slovenských turistov. Pri organizovaní športových podujatí
pre deti a mládež veľmi aktívne pôsobí Občianske združenie Kalokagatia Spišská Nová Ves.
Okrem pravidelnej prípravy už tradičných Spišských športových hier detí a mládeže
zabezpečuje aj usporiadanie Olympiády školských zamestnancov a organizovanie Zimnej
kalokagatie, ako celoslovenskej olympiády deti a mládeže s medzinárodnou účasťou.
Olympijský klub Spišská Nová Ves je okrem iného známy tým, že pod jeho gesciou sa
organizuje Beh olympijského dňa, ktorého sa pravidelne zúčastňujú deti a mládež skoro zo
všetkých škôl v meste.
2.1. Súčasný stav športu na úseku základných škôl
Všeobecne môžeme konštatovať, že všetky základné školy v meste sa aktívne zapájajú
do postupových športových súťaží organizovaných SAŠŠ a podujatí organizovaných mestom:
Večerný beh mestom, Mestská olympiáda žiakov 1. stupňa ZŠ, Plavecká štafeta, plavecký
výcvik žiakov 3. a 7. ročníka, Spišské športové hry detí a mládeže, Beh olympijského dňa,
Zimná kalokagatia, lyžiarsky výcvik a pod.
Školy so zameraním na niektorý druh športu organizujú vlastné tradičné súťaže, turnaje
a podujatia, niektoré aj s medzinárodnou účasťou. Príkladom je Medzinárodný halový turnaj
A. Franka organizovaný pre futbalové talenty Základnou školou Zd. Nejedlého Sp.Nová Ves.
Pestrý Kalendár športových podujatí pre deti a mládež každoročne dáva prehľad, ktoré
školy za aktívnej spolupráce s Centrom voľného času Adam aké podujatia pripravujú. Pomoc
pri organizovaní turnajov zo strany STEZ a športových klubov je samozrejmosťou. Vzorná je
aj spolupráca s OZ Kalokagatia ( organizovanie Spišských športových hier detí a mládeže )
a Olympijským klubom Spišská Nová Ves ( Beh olympijského dňa, súťaže o olympizme , Dni
športu ).
Cielená starostlivosť o školskú telesnú výchovu vo forme podpory činnosti športových
tried, školských športových stredísk, športových krúžkov a organizovania podujatí pre deti
a mládež sa odzrkadľuje v úspechoch, ktoré žiaci dosiahli v krajských a celoslovenských
kolách postupových súťaží v atletike, basketbale, futbale, volejbale, hokeji športovej streľbe,
plávaní, karate, jude, orientačnom behu, lyžovaní, vybíjanej a short tracku. Ďalším pozitívom
je široká paleta športových záujmových útvarov v školách a aj v Centre voľného času Adam,
kde majú možnosť deti pod odborným vedením zdravo a rozumne využívať voľný čas.

2.2. Súčasný stav športu na úseku stredných škôl
Športové aktivity stredných škôl vychádzajú z kalendára postupových súťaží SAŠŠ,
kalendára športových podujatí pre deti a mládež v meste Spišská Nová Ves a podujatí
športových zväzov, ktoré participujú na činnosti športových tried a stredísk pri stredných
školách. Široký priestor telovýchovným aktivitám poskytujú aj školské strediska záujmovej
činnosti a vlastné pravidelné alebo jednorazové športové súťaže.
V spolupráci s CVČ Adam sú každoročne organizované pre mládež stredných škôl mesta
netradičné športové súťaže, napr. aerobic maratón, turnaj v bowlingu, sguaschi, 24 hodinovke
basketbalu a mix volejbale.
Podobne ako základne školy aj stredné školy dosahujú pravidelne pekné umiestnenia na
krajských a celoslovenských kolách športových súťaží a spolupráca so športovými zväzmi je
na veľmi dobrej úrovni ( basketbal, futbal, volejbal).
2.3. Súčasný stav športu v telovýchovných organizáciach riadených športovými zväzmi
V oblasti vrcholového športu pôsobia veľmi úspešne družstvá dospelých i mládeže
v basketbale,hokeji,futbale, so striedavými úspechmi vo volejbale, športovej streľbe a atletike.
Výkonnostný šport je úspešný v jazdectve, cyklistike, lyžovaní, kolkoch, džude, short tracku
a ďalších športových odvetviach zaznamenáva tiež pozoruhodné výsledky. Najúspešnejšie
kolektívy a jednotlivci sú v zmysle schváleného štatútu každoročne oceňovaní v kategóriach :
kolektívy dospelých, jednotlivci mládež do 18 rokov a jednotlivci dospelí športovci.
2.4.Súčasný stav na úseku turistiky a športu pre všetkých :
Pre všetky vekové kategórie pripravujú organizátori, ktorými sú cvičiteľky ZRTV,
kluby slovenských turistov, bežecké kluby, klub mládežníckych športov a ďalší nadšenci
rekreačného športu rôzne aktivity od pravidelných cvičení v telocvičniach škôl v meste po
organizovanie Silvestrovského behu na nábreží Hornádu. Vzhľadom na značný spoločenský,
zdravotný a všeobecne prospešný význam realizovaných podujatí je potrebné im venovať
stálu pozornosť a podporu.
3. Športové zameranie a telovýchovné zariadenia na území mesta Spišská Nová Ves
Mesto, ako vlastník športových objektov, prostredníctvom Správy telovýchovných
zariadení prevádzkuje zimný štadión, krytú plaváreň a letné kúpalisko, športovú halu,
futbalový štadión, kolkáreň bude prevádzkovať aj atletický štadión. Prostredníctvom škôl
a školských zariadení sú spravované telovýchovne zariadenia (bazén, ihriská, telocvične) ako
majetok mesta a využívané sú prevažne pre školskú povinnú telesnú výchovu a záujmovú
športovú činnosť. Telovýchovné zariadenia stredných škôl sú majetkom KSK Košice a ďalšie
športové zariadenia, napr. lyžiarsky vlek, jazdecký areál, tenisové kurty, cyklotrasy a pod. nie
sú majetkom mesta.
3.1. Športové zameranie a objekty v školách a školských zariadeniach
Základná škola Nad Medzou: súťaže SAŠŠ, športové krúžky včítane bedmintonového krúžku,
metodická činnosť, lyžiarsky a plavecký výcvik, turistika.
Základná škola Lipová ul.: atletika - športové triedy a školské športové stredisko
basketbal - športové triedy
volejbal - školské športové stredisko - dievčatá

Základná škola Levočská ul.: súťaže SAŠŠ, športové krúžky, lyžiarsky a plavecký výcvik
Základná škola ul. Zd. Nejedlého: futbal - športové triedy a školské športové stredisko
športová streľba - športové triedy a školské športové
stredisko
volejbal - športové triedy a školské športové stredisko
dievčat, školské športové stredisko chlapcov
karate - školské športové stredisko
plávanie - v objekte športového areálu školy je bazén,
ktorý slúži na plavecký výcvik všetkých ZŠ mesta
Základná škola ul. Ing. O. Kožucha: basketbal - školské športové stredisko
džudo - školské športové stredisko
orientačný beh - školské športové stredisko
Základná škola Komenského ul.: hokej – športové triedy
Základná škola Hutnícka ul.: basketbal - športové triedy chlapcov
volejbal - športové triedy dievčat
Centrum voľného času Adam: - športové záujmové útvary: hokej, futbal, basketbal, yžovanie,
atletika a šachy,
- organizovanie súťaží SAŠŠ pre školy a školské zariadenia
mesta, okresu, kraja a vlastných jednorazových podujatí.
Prehľad o športových triedach a školských športových strediskách na základných školách
(stav k 31. 12. 2006 podľa oficiálnych výkazov základných škôl)
Základná škola
Nad Medzou
Lipová
Levočská
Z. Nejedlého

Ing. O. Kožucha

Komenského
Hutnícka

ŠT - počet žiakov /
z toho dievčat
atletika - 67 / 28
basketbal - 15 / 0
futbal - 124 / 0
športová streľba - 13/4
volejbal - 11 / 11
-

Hokej - 83 / 1
basketbal - 51 / 0
volejbal - 62 / 62

ŠT - tréneri
počet - kval.
1 1.tr., 1 2.tr.
1 1.tr.
2 2.tr., 1 3.tr.
1 1.tr.
1 2.tr., 1 3.tr.

ŠŠS - počet žiakov/
z toho dievčat
atletika - 69 / 31

futbal - 143 / 0
šport. streľba - 31/8
volejbal - 41 / 41
karate - 35 / 8
basketbal - 18 / 0
džudo - 26 / 4
orientačný beh 17/3
1 1.tr., 3 2.tr.
1 1.tr.,
2 1.tr.

ŠŠS - tréneri
Počet - kvalif.
1 1.tr., 1 2.tr.
2
1
1
1
1
2
1

2.tr. ,
2.tr.
2.tr.,
2.tr.,
3.tr.
2.tr.
2.tr.,

4 3.tr.
1 3.tr.
3 3.tr.

1 3.tr.

-

Celkom je v 25 športových triedach zaradených 426 žiakov, z toho 106 dievčat. V športových
triedach pôsobia 16 kvalifikovaní tréneri, z toho 1. triedy siedmi, 2. triedy siedmi a 3. triedy
dvaja.

V školských športových strediskách je zaradených spolu 380 žiakov, z toho 92 dievčat. Počet
trénerov: 20 , z toho kvalifikovaní 1. triedy jeden, 2. triedy deviati a 3. triedy desiati tréneri.
Prehľad o telovýchovných zariadeniach na základných školách
Telovýchovné
ZŠ
ZŠ
ZŠ
zariadenie
Nad Medzou Lipová Levočská
telocvičňa - veľká
1
1
1

„
- malá
„ - gymnastická
Posilňovňa
futbalové ihrisko
hádzanár. ihrisko
basketbal. ihrisko
volejbal. ihrisko
viacúčel. ihrisko
tenisové ihrisko
atletická dráha
atletická rovinka
výukový bazén
otv. ľad. plocha
škol. strelnica

1
1

1
1

ZŠ
Nejedlého

1
1

1

1
1

1
1

1
1
1

1

ZŠ
ZŠ
Kožucha Komenského

1
2
1

1
1
1

1
1
1
1

1

1

ZŠ
CVČ
Hutnícka Adam

1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

1
1

1
1

Okrem uvedených telovýchovných zariadení školy využívajú veľkú krytú plaváreň, športovú
halu, zimný štadión a futbalový štadión STEZ.
Na úseku predškolských zariadení sú to cvičebne na MŠ Jilemnického, Komenského, Lipová,
Stolárska a S. Tomášika. V spolupráci s CVČ a pod gesciou Školského úradu, oddelenia školstva
mládeže a športu organizuje MŠ Komenského ul. pravidelne vo svojom areáli Mestskú športovú
olympiádu detí materských škôl.
3.2. Športové zameranie a objekty v stredných školách riadených KSK
Stredné školy okrem školskej telesnej výchovy vytvárajú priestor pre prestrú záujmovú
činnosť v krúžkoch a v spolupráci s TJ a športovým klubmi aj vo výkonnostnom športe.
Zriaďovateľ škôl - KSK Košice spolu so športovými zväzmi vytvoril podmienky pre
činnosť športových tried futbalu na SPŠD a basketbalu na SPŠ, čo je určite prínosom
v starostlivosti o talentovanú mládež.
Prehľad o telovýchovných zariadeniach na stredných školách
Gymnázium Gymnázium SPŠ
SPŠS
SPoŠ a OA S SPŠD a SOU ZSŠHSaO
SOU stavebné
Telovýchovné
Školská ul. Javorová ul. Markušov. Hviezdoslav. Stojan 1
Filinského 7
Radničné nám.Markušovská 4
zariadenie
telocvičňa - veľká
1
1
1
1
1
1
- malá
1
1
posilňovňa
1
1
1
1
1
výukový bazén
1
atletická dráha
1
atletická rovinka
1
futbalové ihrisko
1
hádzanár. ihrisko
1
1
1
1

basketbal. ihrisko
viacúčel. ihrisko

1

1

1

1

1
1

1
1

Ako z uvedeného prehľadu vyplýva, stredné školy nemajú vytvorené materiálne
podmienky na požadovanej úrovni. Veľmi dobre je vybavená ZSŠHSaO Radničné nám., ktorá
disponuje ako aj peknou telocvičňou ( na úrovni malej športovej haly ) tak i ihriskom s umelým
povrchom. Tiež je dobre vybavená telocvičňa Spojenej školy s org. zložkami SPoŠ a OA Stojan
1, ktorá má 4 bedmintonové ihriská, 2 ihriská na volejbal, basketbal a hádzanú.
Mnohé školy si však musia priestory pre telovýchovnú a športovú činnosť prenajímať.
3.3. Športové zameranie a objekty TJ a ŠK pôsobiacich v meste
Na realizáciu športovej činnosti využívajú telovýchovné jednoty a športové kluby športové
objekty, ktoré sú majetkom mesta a spravuje ich príspevková organizácia STEZ.
Náklady na prevádzku športovísk hradí mesto zo svojho rozpočtu. Na dole uvedených
športoviskách sa prevádza potrebná údržba a podľa finančných možností dochádza postupne
k ich modernizácii. V športovej hale bola položená nová palubovka, nainštalované nové
vysúvacie koše, zateplená južná stena budovy a urobená rekonštrukcia strechy a šatní. Na
zimnom štadióne bola zrealizovaná výstavba malej ľadovej plochy, rekonštrukcia šatní a soc.
zariadení a vybavená posilňovňa. Pri futbalovom štadióne bol vybudovaný skatepark, zriadené
VIP oddelenie a zrekonštruované šatne. Uskutočnená bola rekonštrukcia plavárne a výstavba
novej sauny. V kolkárni bola urobená výmena stavačov kolkov, zakúpené nové kolky, úprava
dráh a oprava sociálnych zariadení.
Využívanie športových objektov športovými klubmi mesta v roku 2006
Športový
Objekt

ZIMNÝ ŠTADIÓN

ŠPORTOVÁ HALA

KOLKÁREŇ

KÚPALISKO A PLAVÁREŇ
PIESKOVÉ KURTY

Využívaný športovým
klubom, oddielom, TJ
HK - seniori
- juniori a dorast
- žiaci
S p o l u:
Ženský hokejový klub
Krasokorčuliarsky klub
Short track
Iné organizácie
BK 04 AC LB - seniori
- dorast
- žiaci
S p o l u:
Dievčenský basket. klub
Volejbalový klub
Futbalové triedy
Atletické triedy
Iné organizácie
TJ Tatran - kolkár. seniori
- dorast
S p o l u:
Iné organizácie
Plavecký klub
Potápačský klub
Volejbalový klub

Cena za hod.,
počet hodín využitia objektu
2 700.- Sk
371 hod.
484
1 330
2 185 hod.
119
103
120
64
995.- Sk
662 hod.
485
696
1 843 hod.
148
257
172
127
215
425.- Sk
224 hod.
106
330 hod.
44
1 000.- Sk
650
160

Finančné
náklady spolu
1 001 700.- Sk
1 306 125.3 591 000.5 898 825.- Sk
320 625.278 775.324 000.172 800.658 690.- Sk
482 575.692 520.1 833 785.147 260.255 715.171 140.126 365.214 423.95 200.- Sk
45 050.140 250.- Sk
18 700.650 000.- Sk
160 000.-

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Futbalový klub

740.- Sk
3 380
Celkové náklady spolu:

2 500 000.- sk
13 212 663.- Sk

3.4. Záujmová športová činnosť pre deti, mládež a dospelých :
Pre deti a mládež vytvárajú školy a centrum voľného času dostatočný priestor na
voľnočasové aktivity zamerané na telovýchovu, šport a turistiku. Pestrá je aj ponuka mimo školy
zo strany rôznych záujmových združení, ako napr. skauti, cykloturisti, rekreačný bežci a pod.
Efektívnosť využívania školských ihrísk a športových areálov ešte nie je na takej úrovni
ako využívanie telocviční a krytých bazénov.
4.

Hlavné ciele, úlohy a opatrenia
4.1. Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta :
Na úseku podpory a rozvoja siete športových tried a školských športových stredísk * vytvoriť personálne a materiálne podmienky pre zriadenie školského športového strediska
a následne športových tried plávania v ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha - šk. rok 2008/09 2009/10 a ZŠ Ul. Zd. Nejedlého - školský rok 2007/2008 - 2008/2009
* vytvoriť personálne a materiálne podmienky pre zriadenie školského športového strediska
a následne športových tried stolného tenisu v ZŠ Komenského ul. (doplnenie ŠT hokeja)
- školský rok 2007/08 - 2008/09 a ZŠ Lipová ul. - školský rok 2008/2009
* vytvoriť personálne a materiálne podmienky pre zriadenie školského športového strediska
bedmintonu v ZŠ Nad Medzou - školský rok 2007/08 - 2008/09
* vytvoriť personálne a materiálne podmienky pre zriadenie školského športového strediska
pre volejbal dievčat v ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha od školského roku 2008/2009

Zapájaním sa do projektov otvorená škola - šport, ako aj ďalších projektov
vyhlasovaných MŠ SR vytvárať lepšie materiálne podmienky a zabezpečovať finančné
prostriedky pre výstavu a rekonštrukciu telovýchovných zariadení (telocvične, ihriská, atletické
dráhy).
Zrealizovať rekonštrukciu atletickej dráhy v areáli ZŠ Lipová ul. a vybudovať ihrisko
s umelým povrchom v areáli ZŠ Zd. Nejedlého a zrekonštruovať (obnoviť) atletickú dráhu na
ZŠ Komenského ul.
4.2. Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Podobne ako na úseku základného školstva využívaním prostriedkov z projektov a fondov
zabezpečiť rekonštrukciu a podľa možnosti i výstavu chýbajúcich telovýchovných objektov škôl.
V spolupráci so STEZ efektívne využívať športové zariadenia mesta štadióny, plaváreň, kolkáreň
a športovú halu.
4.3. Telovýchovné jednoty a kluby riadené športovými zväzmi
Vytvárať podmienky pre neustále skvalitňovanie práce v jednotlivých TJ a ŠK, zapájať do
činnosti viac mládeže a zvyšovať odbornosť trénerov a funkcionárskeho aktívu. V materiálnej
oblasti bude potrebné skvalitniť úroveň športovísk takto :

° zimný štadión - a) rekonštrukcia chladenia a ľadovej plochy
b) zakúpenie novej rolky
c) zakrytie malej ľadovej plochy
d) prístavba a rekonštrukcia šatní s regeneračno-rehabilitačným centrom
e) rekonštrukcia kotolne
f) rekonštrukcia ozvučenia a osvetlenia
g) modernizácia sociálnych a spoločenských zariadení pre divákov
h) komplexná údržba a oprava konštrukcie haly a hľadiska
i) úprava okolia zimného štadióna
° športová hala -

a) zateplenie budovy
b) výmena okien
c) zriadenie kotolne
d) rekonštrukcia vzduchotechniky
e) zastrešenie átria ( vybudovanie herne pre squasch )

° futbalový štadión - a) výstavba hracej plochy s umelou trávou a osvetlením
b) výmena sedačiek na tribúne
c) rekonštrukcia ozvučenia
d) vybudovanie šatní a regeneračného centra
° atletický štadión - a) kompletná prestavba štadióna včítane výstavby poschodovej tribúny
s príslušnými zariadeniami ( športovými, spoločenskými i sociálnymi ),
vybudovania novej atletickej dráhy s tartanovým povrchom a nových
sektorov pre skoky a vrhačské disciplíny
° kolkáreň -

a) výstavba novej kolkárne v priestore šatní letného kúpaliska

° krytá plaváreň -

a) vybudovanie novej strojovne
b) vybudovanie regeneračného centra

° letné kúpalisko -

a) celková obnova areálu
b) výstavba toboganov

° tenisové kurty -

a) výstavba krytej tenisovej haly.

4.4. Občianske a záujmové združenia podieľajúce sa na rekreačných telovýchovných, športových
a turistických aktivitách :
masový rekreačný a kondičný beh :
* uskutočňovať raz ročne minimálne 2 bežecké preteky:
Večerný beh mestom
a Silvestrovský beh
* podporovať existujúce bežecké kluby v meste a akcie organizované týmito klubmi MK TJ Tatran: Májová hodinovka J. Česlu
BK Cyklosun Novoveská Huta – Beh Novoveskou Hutou
* upraviť atletické dráhy v areáloch škôl a tieto organizovaným spôsobom sprístupniť občanom

mesta v popoludňajších hodinách ako aj v sobotu a nedeľu,
* perspektívne pod patronátom mesta vytvoriť podmienky na založenie Mestského bežeckého
klubu a turistického klubu.
rozvoj turistiky:
pešia a lyžiarska turistika * Košiarny briežok postupne dobudovať ako hlavné prímestské centrum, vyriešiť nové
prístupové cesty pre autá, chodníky pre cykloturistov, peších turistov a lyžiarskych turistov,
ktoré by nekrižovali letisko,
* Podporovať aktivity existujúcich 3 Klubov slovenských turistov v meste ( TJ Tatran,
Lokomotíva bane, Prielom ),
* zorganizovať pod patronátom mesta raz ročne väčšiu atraktívnu turistickú akciu pre širokú
verejnosť,
cykloturistika * vybudovať nový chodník pre cykloturistov po nábreží Hornádu od Madaras parku až po
Smižanskú Mašu s napojením na Slovenský raj a Košiarny briežok,
* rozšíriť sieť existujúcich prímestských cyklotrás v oblasti Košiarného briežka, Pod
Tepličkou, Modrého vrchu, Novoveskej Huty a Harichoviec,
turistické značenie * udržiavať a skvalitňovať značenú sieť existujúcich peších turistických chodníkov :
a) železničná stanica Sp. Nová Ves - Košiarny briežok - Medvedia hlava - Sp. Nová Ves
b) Spišská Nová Ves - kaplnka Sans Souci – Spišská Nová Ves
c) Spišská Nová Ves - Pieskovec – Novoveská Huta
* rozšíriť sieť značených chodníkov pre pešiu turistiku a zimnú lyžiarsku turistiku v oblasti
Schullerlochu, Harichoviec, Pod Tepličkou a Novoveskej Huty
Šport pre všetkých * vybudovať multifunkčnú športovú halu na Rázusovej ul.
5. Systém finančnej podpory športu v meste Spišská Nová Ves
Mesto financuje všetky náklady spojené s prevádzkou športovísk v majetku mesta
prostredníctvom príspevkovej organizácie STEZ.
Mesto prispieva na činnosť športových klubov, ktoré sú členmi Združenia športových
klubov STEZ. Pridelené prostriedky rozdeľuje podľa kritérií predsedníctvo združenia.
Športové podujatia organizované mestom sú finančne zabezpečené v rozpočte školského
úradu, oddelenia mládeže a športu.

Na financovanie menších jednorazových športových podujatí slúži dotačný fond, ktorého
čerpanie ( v priemere od 5 do 20 tisíc Sk na jedno podujatie ) umožňuje kvalitné organizačné
zvládnutie športovej akcie a vytvára priestor pre širšie zapojenie deti, mládeže a dospelých
do rôznych pohybových aktivít.
5.1. Súčasný stav podľa VZN č. 1/2007 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým
osobám na území mesta
Presné zásady upravuje § 4 - ciele poskytovania dotácií (nenávratných finančných
príspevkov) , § 5 - podmienky poskytnutia dotácií, kde v bode 2) sú uvádzané kritéria pre
poskytovanie dotácií pre športové kluby združené v ZŠK STEZ a v bode 5) zásada, že
dotácia nebude poskytnutá subjektu, ktorý voči mestu rôzne záväzky a pozdĺžnosti, v bode
10) je vylúčené duplicitné žiadanie dotácie. V § 8 - je definované použitie dotácií a aké
náležitosti má zmluva obsahovať, termíny vyúčtovania a pod. a v § 10 sankčný postih za
nedodržanie povinnosti vyplývajúcich z tohto VZN.
5.2. Námety riešenia pre budúce obdobie:
a) naďalej financovať prevádzku športovísk mesta spôsobom ako doposiaľ,
b) každoročne z rozpočtu mesta (mimo financií na prenesené kompetencie) vyčleniť
na športovú činnosť 1,5 % z celkového rozpočtu,
c) účelovo poskytnúť na podujatia organizované mestom a do dotačného fondu na
športové aktivity 0,3 % finančných prostriedkov celoročného rozpočtu mesta.

