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Vitajte v Nitre
Nitra leží na území rozprestierajúcom sa medzi masívom Zobora (587 m) a vrchmi (Kalvária
215 m, Šibeničný vrch 218,5 m), ktoré sú časťou Tribečského pohoria oddeleného riekou Nitrou od hlavného masívu. Nadmorská výška sa pohybuje od 138 do 587 metrov nad morom.
VŠEOBECNÉ ÚDAJE O MESTE
Názov mesta: Nitra
Počet obyvateľov: 80 132
Rozloha mesta: 100,45 km2
Odbor MsÚ zodpovedný za šport:
- Odbor školstva, mládeže a športu
Organizácia zodpovedná za športové objekty:
- Službyt Nitra, s.r.o.

PREČO NAVŠTÍVIŤ NITRU?
• moderné a atraktívne mesto
• výborná dostupnosť z Bratislavy, Viedne
a Budapešti
• kongresové a školiace priestory
• široká ponuka sprievodných programov
• bohatý kultúrny život
• historické pamiatky
• mesto medzinárodných festivalov, veľtrhov
a výstav
• najrozmanitejšia vinohradnícka oblasť
Slovenska
• mesto medoviny a kvalitnej gastronómie
• domovské miesto NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA
agrokomplex

Nitra je jedným z najstarších miest na Slovensku, ktoré vzniklo na siedmich
pahorkoch. Územie Nitry je takmer tridsaťtisíc rokov nepretržite obývané. Sídlil
tu knieža Pribina, vďaka ktorému bol v Nitre postavený prvý kresťanský kostol na
tomto území.
Nitra v sebe spája charizmu a vznešenosť bohatej histórie s dynamikou moderného mesta. Historická časť tvorená Nitrianskym hradom, pešia zóna, Divadlo
Andreja Bagara a agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO sú základom bohatého kultúrneho a spoločenského života Nitry. K najvýznamnejším podujatiam patria mestské slávnosti k sviatku sv. Cyrila a Metoda Nitra, milá Nitra..., Nitrianske kultúrne
leto, Nitrianska hudobná jeseň, Vianoce v Nitre, medzinárodné divadelné festivaly
a rozmanité výstavy a veľtrhy.
Gurmánske zážitky v podobe degustácií prvotriednych vín, ochutnávok
miestnych špecialít a medoviny v rámci Festivalu chutí, pestrá ponuka športových,
voľnočasových a nákupných možností, to všetko robí z Nitry atraktívnu mestskú
destináciu.

3

História a úspechy
nitrianskeho
športu
1866

prvá zmienka o športe - založenie súkromnej
šermiarskej školy (1. v Uhorsku)
1868 – založený prvý športový Telocvičný a šermiarsky spolok
1912 – prvé organizované futbalové začiatky a vznik futbalového klubu

1919

vznik jedného z najväčších klubov – TJ Stavbár Nitra (atletika)
1919 – prvý oficiálny výsledok nitrianskeho pretekára Karola
Šimka na 1500 m
1923 – sa začal propagovať v Nitre ruský hokej s loptičkou
1926 – začiatky kanadského hokeja
1928 – prvá telocvičňa postavená na športové využitie
1952 – bola do Nitry umiestnená Vysoká škola poľnohospodárska, s jej zriadením súvisel nielen proces vyučovania telesnej výchovy prostredníctvom katedry telesnej výchovy, ale aj
založenie a činnosť TJ Slávia VŠP Nitra
1954 – prvé futbalové zápasy na novom futbalovom štadióne

1955

vznik TJ Plastika Nitra, s oddielmi futbalovým,
hokejovým, krasokorčuliarskym, zápasníckym, modernej gymnastiky, stolnotenisovým,
hádzanárskym, tenisovým a turistickým
1961/1962 – TJ Slovan Nitra 2. miesto v česko-slovenskej I.
lige (futbal)
1970/1971, 1971/1972 – TJ Plastika Nitra – majster ČSSR
(hádzaná)
1971/1972 – TJ Plastika Nitra – víťaz Slovenského pohára
(hádzaná)

1973

vybudovaný zimný štadión pri príležitosti ME
juniorov do 18 rokov
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1980 – Július Strnisko – zisk bronzovej medaily
na Olympijských hrách v Moskve (zápasenie)
1983 – vybudovaná zápasnícka telocvičňa,
1983 – začiatok výstavby tenisového areálu, ktorý
patrí k najkomplexnejším v SR,

1988

Jozef Pribilinec – zisk zlatej medaily
na Olympijských hrách v Soule (chôdza)
1988/1989 – TJ Plastika Nitra 3. miesto v česko-slovenskej lige (futbal)
1989 – otvorenie športovej haly Olympia
1994, 1996, 1997 – majstrovský titul FK Lumas
Nitra (futsal)
1996/1997 – HK Plastika Nitra - víťaz Slovenského
pohára (hádzaná)
1999 – František Velčic – majster sveta telesne postihnutých v lukostreľbe
2003/2004 – Tenisový klub Nitra – družstvo žien sa
stalo majstrami SR
2004 – majstrovský titul 1. SC Incar Nitra (futsal)

2005

majstrovský titul MBK SPU Nitra
(basketbal)
2008 – otvorenie viacúčelovej Mestskej haly na Klokočine
2009 – majstrovský titul MBK SPU Nitra (basketbal)
2014, 2016 – Lukáš Baláži – majster SR v boccia
zdravotne postihnutých (účastník majstrovstiev
sveta 2014-2016)

2016

majstrovský titul HK Nitra (hokej), VK
Bystrina SPU Nitra (volejbal) a U-19 FC
Nitra (futbal)
2017 – majstrovský titul VK Bystrina SPU Nitra, U-19
FC Nitra a MMHK juniori (hokej)

1. Športová
infraštruktúra
a športové zariadenia
A) PREDLOŽTE PODROBNÝ ZOZNAM ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY PODĽA TYPU, ÚČELU A PODMIENOK
a) Kryté športové zariadenia
Mestská hala - Klokočina - slúži ako multifunkčná hala
pre všetky športy hlavne basketbal, volejbal, futsal, florbal,
hádzaná. Kapacita haly je 1950 miest. V hale sa nachádzajú
ihriská na bedminton a squashové kurty pre verejnosť.
Areál Zimný štadión - areál tvoria dve ľadové plochy, ktoré
sú využívané hokejovým a tiež krasokorčuliarskym klubom.
Slúži aj ako plocha pre verejné korčuľovanie. V letných mesiacoch je domovským stánkom hokejbalistov Nitry.
Hokejová hala na Klokočine – slúži pre potreby krasokorčuliarskeho klubu a pre širokú verejnosť. Využíva sa na amatérsku hokejovú ligu.
Športová hala - Olympia - multifunkčná športová hala
s dvomi palubovkami, ktorá slúži pre všetky typy športov.
Nachádza sa tu aj posilňovňa.
Športová hala SPU - zariadenie slúžiace primárne pre
vysokoškolský šport. Kapacita haly je 1000 divákov (600 na
sedenie).
Ostatné haly:
Bowling - Bowling club, Palace Café & Bowling, SCHOELLER´S Bowling & Coffee.
Squash - Hotel Mikado.

Športová hala SPU - 25 m bazén s možnosťou využitia verejnosťou.
Plavecký bazén UKF - bazén veľkosti 25 m, hĺbka bazéna je
80 až 180 cm. Nachádzajú sa tu 2 dráhy na plávanie a takisto
je prístupný verejnosti.
Plavecké bazény stredných škôl
b) Otvorené vonkajšie športové zariadenia:
Tenisový areál Ďumbierska - v tenisovom areáli sa nachádza 9 otvorených antukových kurtov, 1 otvorený betónový
kurt a 4 kryté kurty vo dvoch samostatných halách. V halách
je možné hrať aj bedminton a stolný tenis. V areáli sa nachádza kolkáreň, v ktorej sú 2 dráhy.
Atletický štadión – Chrenová - viacúčelový atletický areál
prístupný pre verejnosť.
Futbalový štadión Jesenského - kapacita štadióna je
11 384 miest, k dispozícii v areáli sú 2 ďalšie futbalové plochy,
z toho jedna s umelou trávou a 4 tenisové kurty.
Futbalový štadión Čermáň
Futbalové štadióny mestských častí mesta Nitry - Chrenová, Janíkovce, Nitra - Kynek, Dolné Krškany, Dražovce.
Hokejbalový areál na Dražovskej ulici - novovybudovaný
štadión pre potreby HBK Nitrianski rytieri.

Kryté bazény v meste:
Mestský kúpeľ - v priestoroch mestského kúpeľa sa nachádzajú 2 bazény: plavecký bazén s dĺžkou 25 m a hĺbkou vody
max. 170 cm a detský bazén s hĺbkou vody max. 85 cm.
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c) Ostatné otvorené športové zariadenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motokárová dráha MLYNY
Petanque ihrisko Chrenová
Petanque
Street work out park Topoľová ulica
Tenisový areál UKF v Nitre na ulici Nábrežie mládeže
Tenisový areál UKF v Nitre na Dražovskej ulici
Tenisový areál SPU v Nitre ŠD Mladosť
Tenisový areál Strednej odbornej školy potravinárskej
Areál Športového gymnázia v Nitre (multifunkčné ihrisko,
atletická dráha, 2 tenisové kurty, ihrisko na plážový volejbal)

d) Športové zariadenia využívané pre rekreačný šport
Letné kúpalisko: Návštevníkom sú k dispozícii nasledovné
bazény: plavecký bazén s dĺžkou 50 m a hĺbkou vody max.150
cm, relaxačný bazén s dĺžkou 37,5 m a bazén pre deti s dĺžkou
27 m. Rekreačný a detský bazén sú vyhrievané približne na
teplotu 25 ° C a dajú sa využívať aj v dňoch s menej priaznivým počasím. Pre najmenších návštevníkov je k dispozícii
jeden vyhrievaný detský bazén s detskými atrakciami s hĺbkou vody max. 90 cm a druhý nevyhrievaný bazén s malým
toboganom. V rámci areálu je hlavný tobogan s dĺžkou dráhy
83 m s dopadovým bazénom. Súčasťou areálu je detské ihrisko a areál pre plážové športy: beach volley, beach tenis,
beach soccer a iné.
Areál Multifunkčné ihrisko – Prima areál Ždiarska
Areál Multifunkčné ihrisko – Mlynárce
Areál Multifunkčné ihrisko – Janíkovce
Areál Multifunkčné ihrisko – Kynek
Areál Multifunkčné ihrisko – Párovské Háje
Areál Multifunkčné ihrisko – Horné Krškany
Areál Multifunkčné ihrisko – Diely
Areál SKATEPARK
Mestský park

s korčuľovaním
• účelovo-rekreačná cyklotrasa ul. Napervilská po prameň Šindolka v dĺžke 2,10 km, prevádzkovaná v úseku ul. Napervilská
– Svätourbanská cez Brezový hájik a pod R1 v dĺžke 0,60 km
ako spoločná rozdelená cestička pre cyklistov a chodcov,
v úseku Svätourbanská po vozovke Drážovskej cesty k Prameňu Šindolka v dĺžke 1,50 km, po vjazd do areálu ŠD UKF
spoločne s vozidlovou premávkou, odtiaľ až po premeň samostatná cestička pre cyklistov, funkčné využitie – cyklistické
prepojenie z nábrežnej cyklotrasy do MČ Zobor a na smer
Drážovce a rekreačná cyklistika v spojení s korčuľovaním
• rekreačná cyklotrasa v mestskom parku na Sihoti v dĺžke 1,15
km s možnosťou pripojenia na nábrežnú cyklotrasu, v dĺžke
200 m vedená v komunikačnom priestore Jesenského ulice
v jednosmerných pruhoch pre cyklistov po oboch stranách
vozovky, v dĺžke 950 m vedená samostatne cez areál parku,
funkčné využitie – rekreačná cyklistika
• rekreačná cyklotrasa dĺžky 6,30 km vybudovaná z dvoch
úsekov z oboch strán jestvujúcej cyklotrasy jednostranne po
nábreží rieky Nitry:
- úsek Napervilská – Vodná s odbočkou cez park Sihoť na Jesenského ulicu a do parku okolo jazera spolu v dĺžke 3,3 km
- úsek Štúrova – Priemyselná v dĺžke 2,2 km
- úsek Priemyselná – Dolné Krškany 0,8 km
Funkčné využitie – rekreačná cyklistika a korčuľovanie.
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Turistické trasy: Veľmi obľúbené sú najmä výlety do Arboréta Mlyňany, k zrúcaninám hradu Gýmeš, Oponického hradu,
do okolia Kostolian pod Tribečom a do Horných Lefantoviec.
K náročnejším túram patria výstupy k zrúcanine hradu Hrušov
a na vrchol Veľkého Tribeča či Veľkého Inovca. Dominantou
mesta Nitra je vrch Zobor, ktorý vďaka polohe a prírodným
pomerom poskytuje dobré možnosti na pešiu turistiku.
Cyklotrasy:
Celková dĺžka : 12,85 km
• účelovo-rekreačná cyklotrasa po hrádzi rieky Nitra v úseku
medzi Tr. A.Hlinku a Napervilskou ulicou (v dĺžke 1,5 km) - cez
mestskú časť Chrenová - Zobor - mestský park Sihoť, funkčné
využitie - rekreačná cyklistika v spojení s korčuľovaním
• účelová cyklotrasa vedená jednostranne v trase Tr. A.Hlinku
- Lomnická - B. Slančíkovej - Chrenovský most, spolu v dĺžke 1,8 km, funkčné využitie – rekreačná cyklistika v spojení
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kilometrov je dĺžka
pripravovaných cyklotrás
v Nitre. Spolu so súčasnými
trasami bude celková dĺžka
cyklotrás v Nitre takmer 40 km.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Cyklotrasy - vypracované projektové dokumentácie pre
stavebné povolenie a pripravované:
Celková dĺžka : 27,30 km
Pripravované cyklotrasy:
Cyklotrasa Vodná – Zelokvet (1,63 km)
Priemyselná – Dolné Krškany (dobudovanie – 1,0 km)
Cyklotrasa Nitra – Dražovce (3,70 km), I. etapa , II.etapa
Cyklotrasa – Mlynárce - Diely – Klokočina (Hviezdoslavova
trieda), vrátane priechodov pre cyklistov CSS a DZ (3,80 km)
Cyklotrasa Klokočina – Borina – Holého – Autobusová stanica Nitra (2,5 km)
Cyklolávka cez rieku Nitra (prepojenie Wilsonovo nábrežie
– Nábrežie mládeže pri SPU)
Cyklotrasy Chrenová: I. etapa - Tr. A. Hlinku - Akademická ulica – Nábrežie mládeže (3,0 km)
Cyklotrasa II. etapa Tr. A. Hlinku – Dlhá ul. ( 2,0 km)
Autobusová stanica - Štúrova ul. ( 1,5 km)
Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie – Mostná - Jesenského ulica
(Mestský park na Sihoti) 2,0 km
vybudovanie cyklochodníkov k.ú. Nitra – Janíkovce ako 1. a
2. etapy projektu „Cyklistické chodníky Nitra – Vráble“ (6,13
km)
vytvorenie spoločného nástupného bodu v priestoroch Autobusovej stanice/Železničnej stanice v meste Nitra s možnosťami cyklodopravy po cyklokomunikáciách v meste a vybudovanou infraštruktúrou (požičovňa bicyklov, parkovanie
a úschovňa bicyklov, servis pre bicykle a pod.)

e) Telocvične na ZŠ:
• A.Šulgana 1- veľká telocvičňa
• Beethovenova 1 – veľká telocvičňa, malá telocvičňa, bežecká
dráha
• Benkova 34 - malá telocvičňa, veľká telocvičňa
• Dolné Krškany - malá telocvičňa
• Dražovce – malá telocvičňa, posilovňa
• Dražovská 6 – veľká telocvičňa, posilňovňa

•
•
•
•
•
•
•
•

Fatranská 14 – malá telocvičňa, veľká telocvičňa
Krčméryho 2 – malá telocvičňa
Na Hôrke 30 – malá telocvičňa, veľká telocvičňa
Nábr. mládeže 5 – veľká telocvičňa, posilňovňa
Novozámocká 129 – veľká telocvičňa
Sčasného 22 – veľká telocvičňa
Škultétyho 1 – veľká telocvičňa, malá telocvičňa
Topoľová 8 – veľká telocvičňa, malá telocvičňa, herňa stolného tenisu, posilňovňa
• Tr. A. Hlinku 55 – malá telocvičňa
• Tulipánová 1 – veľká telocvičňa
f) Telocvične na SŠ:
• Gymnázium Golianova 68 – veľká telocvičňa, gymnastická
telocvičňa, aerobik telocvičňa
• Obchodná akadémia, Bolečkova 2 – veľká telocvičňa, gymnastická telocvičňa, posilňovňa
• Spojená škola Slančíkovej 2 – veľká telocvičňa, gymnastická
telocvičňa, posilňovňa, stolnotenisová herňa, atletická hala
• Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu,
Levická 40 - veľká telocvičňa, posilňovňa
• Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220 –
veľká posilňovňa
• Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6 – veľká telocvičňa, malá telocvičňa, gymnastická telocvičňa, posilňovňa
• Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1 – veľká
telocvičňa
• Stredná odborná škola veterinárna, Dražovská 14 - veľká telocvičňa, posilňovňa
• Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4 - veľká telocvičňa, posilňovňa
• Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul.
Fraňa Kráľa 20 – veľká telocvičňa, gymnastická telocvičňa,
posilňovňa
g) Fitness centrá:
• Active Lady Fitness Club
• ARENA ONE, s.r.o. - fitness centrum
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diamond Gym – Nitra
EspriaFitnessClub
Fit & Strong
Fitness centrum Expreska
Fly Zone
GYM KLUB, Relax Club,
Mária Pavkovičová – LINIA
Mfitness Nitra
Millennium fitness Nitra
Polygym Fitness
Športová hala SPU
Športový klub A-sport lady

h) Vonkajšie športové areály pri školách:
Základné školy:
• A.Šulgana 1 – multifunkčné ihrisko
• Beethovenova 1 – multifunkčné ihrisko, 2 tenisové kurty
• Benkova 34 - multifunkčné ihrisko, atletická dráha
• Dražovce – veľké detské ihrisko, multifunkčné ihrisko, hokejbalové ihrisko.
• Dražovská 6 - multifunkčné ihrisko, hokejbalové ihrisko
• Fatranská 14 - multifunkčné ihrisko,
• Na Hôrke 30 – futbalové ihrisko, basketbalové ihrisko, volejbalové ihrisko
• Nábr. mládeže 5 – multifunkčné ihrisko, hokejbalové ihrisko,
atletická dráha
• Novozámocká 129 – multifunkčné ihrisko
• Sčasného 22 – dráha s doskočiskom, ihrisko s umelým trávnikom
• Škultétyho 1 – multifunkčné ihrisko
• Topoľová 8 – multifunkčné ihrisko
• Tulipánová 1 – multifunkčné ihrisko, 2 antukové tenisové
kurty, udržované trávnaté ihrisko
Stredné školy (zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj):
• Gymnázium Golianova 68 – bežecká dráha, hádzanárske ihrisko, 2 basketbalové ihriská, tenisový kurt
• Obchodná akadémia, Bolečkova 2 – Bežecká dráha, futbalo-
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vé ihrisko
• Spojená škola Slančíkovej 2 – 2 volejbalové ihriská, multifunkčné ihrisko
• Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu,
Levická 40 – futbalové ihrisko
• Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220 –
bežecká dráha, futbalové ihrisko, volejbalové ihrisko
• Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6 – bežecká
dráha, hádzanárske ihrisko, volejbalové ihrisko, tenisový kurt
• Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1 – bežecká dráha, basketbalové ihrisko, volejbalové ihrisko
• Stredná odborná škola veterinárna, Dražovská 14 – bežecká
dráha, basketbalové ihrisko, volejbalové ihrisko
• Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4 – bežecká
dráha, hádzanárske ihrisko
• Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul.
Fraňa Kráľa 20 – bežecká dráha
ZŠ - 22 telocviční + 4 posilňovne
SŠ - 15 telocviční + 7 posilňovne
Na území mesta Nitry je 265 detských ihrísk a ďalších 57
nenáročných malých športových ihrísk určených pre kolektívne
športy. Tieto sú verejne prístupné pre všetkých obyvateľov. Mestské detské ihriská sú verejne prístupné všetkým deťom, pričom
sú určené deťom vo veku od 2 do 14 rokov. Rozmiestnené sú
po celom území mesta, najmä na sídliskách medzi činžiakmi,
v mestskom parku na Sihoti a v parku na Borine. Majú osadené
rôzne herné prvky ako sú kolotoče, preliezačky, hojdačky, lavičky,
pieskovisko a podobne.
Ďalšie detské ihriská sa nachádzajú v oplotených areáloch
materských škôl. I tieto sú majetkom mesta, nakoľko materské
školy nemajú samostatnú právnu subjektivitu. Udržiavajú ich
škôlky v spolupráci s rodičmi detí.

B) PREDLOŽTE PODROBNÝ ZOZNAM ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ, KTORÉ MESTO PLÁNUJE VYBUDOVAŤ V ROKU, V KTOROM
KANDIDUJE NA EURÓPSKE MESTO ŠPORTU (ROK 2017)
• telocvičňa ZŠ Tulipánová
• športovo-rekreačný areál Diely – výstavba street workout
parku
• Brezový háj – rekonštrukcia fit dráhy a budovanie nového
street work out park zariadenia
• mestský lesopark Borina – výstavba fit dráhy
• výstavba atletickej dráhy ZŠ Nábrežie mládeže
• výstavba telocvične na Hlbokej ulici
• výstavba multifunkčnej haly Diely
• rekonštrukcia tenisového areálu
• rekonštrukcia Zimného štadióna HK Nitra
• rekonštrukcia Futbalového štadióna FC Nitra
• rekonštrukcia Futbalového štadióna ČFK Nitra
• výstavba cyklotrasy Klokočina – Borina – Hollého – Autobusová stanica
• výstavba cyklotrasy Wilsonovo nábrežie – Univerzitný most –
Jesenského

• výstavba cyklotrasy Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku – DD Ranč
• výstavba cyklistického chodníka Nitra – Vráble I. a II. etapa,
po obvode katastrálneho územia mestskej časti Janíkovce
• výstavba cyklolávky cez rieku Nitra
• výstavba multifunkčného ihriska ZŠ Krčméryho
• rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ kniežaťa Pribinu
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športových zariadení plánuje
mesto Nitra vybudovať či
zrekonštruovať v roku 2017.

C) UVEĎTE CELKOVÚ SUMU Z ROZPOČTU MESTA NA UDRŽIAVANIE ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ ZA POSLEDNÉ TRI ROKY.
ROZDEĽTE PODĽA TYPU ZARIADENIA.
Výdavky na mestské športové zariadenia boli za posledné
roky hradené z rozpočtu mesta. Do marca 2014 existovala Správa
športových a rekreačných zariadení, ktorá spravovala predmetné
športoviská. Od marca 2014 Správu športových zariadení prevzal
Službyt Nitra, s.r.o., dcérska organizácia mesta Nitry.
Výdavky na správu športovísk

2014

2015

2016

Mestský kúpeľ

327 690,90 €

297 750,80 €

323 967,44 €

Letné kúpalisko

157 777,10 €

156 454,98 €

156 455,65 €

Zimný štadión

267 007,40 €

265 336,83 €

240 479,53 €

Mestská hala

206 323,90 €

201 462,78 €

202 479,53 €

Tenisový areál

169 913,80 €

161 561,74 €

160 526,16 €

Atletický štadión

4 490,58 €

5 070,90 €

3 291,01 €

Futbalový areál ČFK

5 340,15 €

9 962,06 €

109,02 €

Futbalový areál Dražovce

11 165,76 €

19 074,34 €

1 764,68 €

Futbalový areál Kynek

18 083,68 €

26 181,04 €

7 578,37 €

Futbalový areál Dolné Krškany

6 796,55 €

4 057,30 €

8 515,96 €

Futbalový areál Janíkovce

6 553,82 €

6 880,07 €

5 417,55 €

2014

2015

2016

78 452 €

60 231 €

56 568 €

416 809 €

381 599 €

702 960 €

Podpora športovým klubom a združeniam
Dotácia na športové podujatia
Dotácia na činnosť klubov a združení
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Kapitálové výdavky do infraštruktúry

2014

2015

2016

Street work out park

15 505 €

-

-

Detské ihriská

45 250 €

43 000 €

-

Modernizácia futbalového štadióna

7 396 €

69 498 €

-

Rekonštrukcia telocvične Hlboká

14 970 €

-

-

Oprava športových areálov

-

15 792 €

42 407 €

Multifunkčné ihrisko ZŠ Škultétyho

-

34 936 €

-

Rekonštrukcia zimného štadióna

-

423 302 €

385 556 €

Dopravné ihrisko Ďumbierska

-

3 490 €

-

Športové zariadenia

-

-

1 798 €

Modernizácia ZŠ kráľa Svätopluka

-

-

39 487 €

Rekonštrukcia telocvične ZŠ Škultétyho

-

-

118 538 €

Rekonštrukcia telocvične ZŠ kniežaťa Pribinu

-

-

64 941 €

Telocvičňa ZŠ Tulipánová

-

-

140 649 €

D) UVEĎTE PRIEMERNÚ SUMU INVESTÍCIÍ DO ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ ZA POSLEDNÉ TRI ROKY.
2014

2015

2016

1 181 143,64 €

1 153 792,84 €

1 110 584,90 €

Kapitálové výdavky na výstavbu a rekonštrukcie

83 121,00 €

590 018,00 €

793 376,00 €

Podpora športu prostredníctvom dotácií

495 261,00 €

441 830,00 €

759 528,00 €

Náklady na správu športových zariadení

E) MÁ MESTO VYPRACOVANÝ PLÁN ROZVOJA ŠPORTU. AKÉ SÚ JEHO HLAVNÉ CIELE? AKÉ SÚ PLÁNOVANÉ INVESTÍCIE NA
ĎALŠIE TRI ROKY?
Mesto Nitra v súčasnosti nedisponuje Koncepciou rozvoja
športu v meste. Riadi sa schváleným Všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Mesta Nitry v znení dodatkov a schválenými Pravidlami pre poskytovanie dotácie z rozpočtu Mesta Nitry pre oblasť telesná kultúra.
Rozvoj športu z pohľadu mesta Nitry je zastrešený rozpočtom
mesta, činnosťou Odboru školstva, mládeže a športu a firmou
Službyt Nitra, s.r.o., ktorá má v správe mestské športoviská.
Rozvoj športu je zabezpečený v nasledovných oblastiach:
• podpora vrcholového športu prostredníctvom dotácie
• podpora mládežníckeho športu prostredníctvom dotácie
• podpora prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov
na energie prostredníctvom dotácie
• podpora športových podujatí prostredníctvom dotácie
• podpora športových aktivít pre širokú verejnosť
• prezentácia mesta Nitry doma i v zahraničí
• rozvoj športovo-rekreačnej infraštruktúry
• budovanie a rekonštrukcia existujúcich športovísk
• spolupráca s ostatnými právnickými a fyzickými osobami,
ktoré majú záujem o rozvoj športu
Plánované investície na najbližšie tri roky:
V meste pôsobí veľké množstvo klubov, ktoré potrebujú využívať vo veľkej miere telocvične. Z toho dôvodu je v pláne výstavba
telocvične Hlboká (2017-2018) a telocvične Diely (2017-2018).
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Mesto má v pláne dobudovať cyklotrasy v zmysle schválenej
Koncepcie cyklistickej dopravy (2017-2019). Mesto chce v roku
2017 začať s výstavbou nasledovných cyklotrás: Klokočina – Borina – Hollého – Autobusová stanica, Wilsonovo nábrežie – Univerzitný most – Jesenského, Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku – DD
Ranč, cyklistický chodník Nitra – Vráble I. a II. etapa, cyklolávka
cez rieku Nitra. V ďalšom roku je v pláne dobudovanie ďalších
troch cyklotrás a to: Mlynárce – Diely – Klokočina, Nitra – Dražovce I.a II. etapa, Autobusová stanica – Štúrova ul.
V meste absentuje kúpalisko s celoročným využitím. Existuje
len letné kúpalisko a plaváreň s celoročným využitím. Dlhodobým
plánom mesta je vybudovať pre občanov nové priestory na kúpanie
počas celého roka. Projekt by sa mal uskutočniť v rokoch 2017-2019.
Ďalším cieľom je kompletne zrekonštruovať tenisový areál, hlavnú a vedľajšiu hokejovú halu. Keďže ide o veľké investície,
mesto sa bude snažiť zrekonštruovať oba areály postupne v rokoch 2017-2019.
V poslednom období je v meste zvýšený záujem o využívanie
verejne prístupných športovísk. Mesto sa preto rozhodlo vystavať
a zrekonštruovať verejné športoviská.
• Výstavba bežeckých tratí a vonkajších fitness prvkov v parkoch (2017-2019)
• Oprava multifunkčného ihriska Klokočina (2018)
• Oprava multifunkčného ihriska pri Mestskej hale (2018)
• Rekonštrukcia existujúcich športových areálov – multifunkčné ihriská a základné školy (2018-2019)

F) UVEĎTE PODROBNÝ ROČNÝ ROZPOČET PRE ODDELENIE ŠPORTU A JEHO PERCENTUÁLNE VYJADRENIE Z CELKOVÉHO
ROZPOČTU MESTA.
Mesto Nitra sa snaží zlepšovať podmienky na šport v meste prostredníctvom dotácie a tiež prostredníctvom spoločnosri
Službyt Nitra. V posledných rokoch došlo k úprave dotačného
systému, ktorý odzrkadľuje prerozdeľovanie financií na národnej
úrovni. Koeficienty na výpočet štátnych dotácií sa aplikujú pri
prerozdeľovaní dotácií v meste Nitra. Do dotačného systému
bola vložená položka Športové kluby partnerstvá, ktorá slúži na
Výdavky na správu športovísk

podporu športu pri mimoriadnych udalostiach, ako sú postup na
rôzne majstrovstvá a podobne. Podpora športových podujatí je
zastrešená aj prostredníctvom Útvaru propagácie a cestovného
ruchu, ktoré žiadateľom poskytuje mestský mediálny priestor.
Športové kluby využívajú hlavne výlep plagátov v autobusoch
a na mestských skružiach, využitie mestskej stránky, citylighty,
sociálne média a mestské noviny.

2014

2015

2016

Mestský kúpeľ

327 690,90 €

297 750,80 €

323 967,44 €

Letné kúpalisko

157 777,10 €

156 454,98 €

156 455,65 €

Zimný štadión

267 007,40 €

265 336,83 €

240 479,53 €

Mestská hala

206 323,90 €

201 462,78 €

202 479,53 €

Tenisový areál

169 913,80 €

161 561,74 €

160 526,16 €

Atletický štadión

4 490,58 €

5 070,90 €

3 291,01 €

Futbalový areál ČFK

5 340,15 €

9 962,06 €

109,02 €

Futbalový areál Dražovce

11 165,76 €

19 074,34 €

1 764,68 €

Futbalový areál Kynek

18 083,68 €

26 181,04 €

7 578,37 €

Futbalový areál Dolné Krškany

6 796,55 €

4 057,30 €

8 515,96 €

Futbalový areál Janíkovce

6 553,82 €

6 880,07 €

5 417,55 €

Dotácia na športové podujatia

78 452 €

60 231 €

56 568 €

Dotácia na činnosť klubov a združení

416 809 €

381 599 €

702 960 €

83 121,00 €

590 018,00 €

793 376,00 €

1 759 525,64 €

2 185 640,84 €

2 663 488,90 €

2,80%

3,30%

4,10%

61 210 860 €

65 963 377 €

64 406 861 €

Kapitálové výdavky na výstavbu a rekonštrukcie
SPOLU výdavky na šport
Percentuálne vyjadrenie
Celkový rozpočet mesta
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2. Prístup k športoviskám
a k športovým aktivitám
A) VYSVETLITE AKO ŠPORTOVÉ ASOCIÁCIE ALEBO ŠPORTOVÉ KLUBY PRACUJÚ VO VAŠOM MESTE, AKÉ SÚ ZMLUVY A GRANTY,
A MOŽNOSTI VYUŽITIA GRANTOV PRE NEČLENOV.
Športové kluby a združenia využívajú mestské športové
zariadenia, školské telocvične a športové areály v správe, resp.
v majetku organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti Mesta Nitry za zvýhodnených podmienok. Samozrejme
ide o najviac zastúpené a populárne športy ako sú hokej, futbal
a volejbal.
Športy, ktoré sú pre obyvateľov mesta veľmi obľúbené a populárne, sú oslobodené od poplatkov za prenájom športových
hál a areálov, či za zabratie verejného priestranstva. Patria k nim

napríklad behy v uliciach mesta (Night run). Atletický štadión
a Mestská hala na Klokočine poskytujú priestory pre podujatia
organizované mestom hlavne pre deti a mládež, napr. olympiády
žiakov ZŠ a olympiády študentov SŠ alebo seniorská olympiáda.
Grantová schéma Mesta Nitry je ďalšou formou podpory športových klubov a rôznych športových podujatí. Mesto
poskytuje účelové dotácie športovým klubom a občianskym
združeniam, ktoré môžu použiť napr. na prevádzkové náklady,
technicko – organizačné zabezpečenie a materiálne vybavenie.

B) VYSVETLITE NASLEDUJÚCE PROCESY: EXISTENCIA ZMLÚV, ŠPORTOVÉ KARTY PRE VSTUPY V ZNÍŽENÝCH SADZBÁCH?
PRÍSTUPNÁ VEREJNÁ DOPRAVA K ŠPORTOVÝM ZARIADENIAM, ATĎ.
Mesto Nitra prostredníctvom dopravcu ARRIVA Nitra, a.s.
prevádzkuje sezónny cyklobus mestskej hromadnej dopravy
C35 pre 20 bicyklov a pre maximálne 25 ľudí. Záujemcovia sa
môžu autobusom spolu s bicyklami previesť na miesta v blízkosti
cyklotrás alebo na vrch Zobor, kde môžu využiť cyklo chodníky
v lesoparku. Autobus premáva počas celého týždňa od apríla do
októbra a prevezie 800 bicyklistov. Vďaka mestskej autobusovej
doprave sú z pohľadu mobility denne prístupné všetky športoviská v meste, nakoľko sú súčasťou trasovania liniek MHD. Dopravca
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taktiež po dohode s Mestom Nitra zvykne v rámci týždňa mobility
poskytovať zvýhodnené, resp. bezodplatné cestovné v meste.
Službyt Nitra, s.r.o. má v správe mestské športoviská, v ktorých funguje systém zvýhodnených vstupov pre rôzne kategórie
občanov. Zľavy sú primárne vytvorené pre deti, mládež, seniorov
a tiež pre zdravotne postihnutých občanov. V rámci vstupného
exituje systém permanentiek, ktorý poskytuje zľavu pri kúpe
viacnásobných vstupov. Mesto Nitra v rámci športových podujatí
poskytuje verejné priestranstvá pre organizátorov bezplatne.

3. Športové kluby a združenia
v meste a ich účasť v ligách
A) UVEĎTE PODROBNÝ ZOZNAM ZDRUŽENÍ A ŠPORTOVÝCH KLUBOV, KTORÉ SÚŤAŽIA V TOP DIVÍZIÁCH, ŠAMPIONÁTOCH
A NÁRODNÝCH TURNAJOCH (NAPR. A, A1, A2, B).
Aerobik

ŠK pri ŠOG

Americký futbal

Nitra Knights

Atletika

ŠK pri ŠOG, TJ Stavbár, OZ Harmónia pohybu, Čakanka n.o., AK Maratón Nitra, OZ aj pre radosť

Basketbal

BKM Junior UKF Nitra (ženy), BKM Junior UKF Nitra (mládež), BKM SPU Nitra (mládež),
MBK SPU Nitra s.r.o.

Bežecké lyžovanie

LK Corgoň Nitra

Bojové športy

Box club Stavbár, Box club Guerrero, Pro Box Team Nitra, Unique fight club Nitra, Scorpio fight gym
Nitra, TJ AC Nitra, Panda fight klub Nitra, ŠK Karate Farmex, ŠK Karate Kachi, Torashiro Nitra, Gracie
Barra Pitbull Nitra, Taekwon-do I.T.F, Boxing Club Cirok Nitra, Klub Maur Pluto

Cyklistika

MCK Nitra, CK Dynamax Nitra, CK Nitra

Gymnastika

ARABESKA, ŠK pri ŠOG (moderná gymnastika)

Florbal

ŠK Slávia SPU DFA Nitra

Futbal

FC Nitra, ČFK Nitra, FK Janíkovce, TJ Slovan Chrenová, TJ Kynek, TJ Dolné Krškany,
Oblastný futbalový zväz Nitra

Futsal

Mfsk Nitra

Hádzaná

UDHK Nitra

Hokejbal

HBK Nitrianski rytieri, Nitrianska hokejbalová asociácia

Jazdectvo

Jazdecký klub sv. Juraja - DD Ranč, Jazdecký klub – Nitrianske kniežatstvo

Kolky

Kolkársky klub Slávia, Mestský dámsky kolkársky klub, ŠK Scorpioni

Korfbal

Korfbalový klub SPU Nitra

Krasokorčulovanie

Krasoklub mesta Nitra, HK Nitra Kraso

Ľadový hokej

HK Nitra, MMHK Nitra, Titani Nitra

Letectvo

Slovenský národný aeroklub – Aeroklub Nitra

Mažoretky

I.NIMA

Modelárstvo

RC Team

Motorizmus

Fénix motoklub
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Orientačný beh

ŠK Triturus

Paragliding

Paraglidingový klub Zobor air Nitra

Plávanie

ŠK Delfín, Spojený plavecký klub ZŠK Slávia SPU Nitra

Plážový volejbal

ABC Nitra

Stolný tenis

Stolnotenisový klub Nitra 08, ŠK pri ŠOG, Raksit Nitra

Šach

Nitriansky šachový klub, AŠK Nitra, RSO SZŤP telesne postihnutých a vozíčkarov

Športové lietanie

Aeroklub Nitra

Tanec

Akadémia tanca

Technické športy

Slovenský zväz technických športov

Tenis

Tenisový klub, TK Slávia SPU Nitra, ŠK ŠOG Nitra, TK Lob Nitra

Triatlon

SMTA Nitra, ŠK Triturus

Volejbal

VK Ekonóm SPU Nitra, VK Zobor, ZŠK UKF Nitra, COP Nitra

B) UVEĎTE PODROBNÉ INFORMÁCIE S ŠPORTOVÝCH DOBROVOĽNÍKOCH V MESTE: AKO SÚ REGISTROVANÍ, AKO PRACUJÚ,
AKO VYHĽADÁVAJÚ NOVÝCH DOBROVOĽNÍKOV, AKÉ SÚ VÝHODY Z PRÁCE DOBROVOĽNÍKOV.
V meste Nitra pôsobí Nitrianske centrum dobrovoľníctva,
ktoré počas rôznych podujatí poskytuje svojich dobrovoľníkov.
Dobrovoľníci sú využívaní hlavne v rámci organizácie podujatí.
Nosné percento dobrovoľníkov pochádza zo športových
klubov. Kluby si zabezpečujú zo svojich radov dobrovoľníkov,
ktorí pomáhajú pri organizácii podujatí. Vďaka dobrovoľníkom
dochádza k šetreniu nákladov na jednotlivé podujatia.
Mesto Nitra má dobrú skúsenosť so základnými školami.

Starší žiaci sú nápomocní pri akciách, ktoré organizuje mesto.
Pomáhajú pri nenáročných aktivitách, napríklad pri spisovaní
výsledkov, štatistických ukazovateľov a pod. Ako dobrovoľníci
sa osvedčili tiež študenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
ktorí spolu s mestom organizujú Večerný beh Nitrou. Univerzity
v Nitre pravidelne organizujú mnohé kultúrne aj športové podujatia, pri ktorých využívajú svojich študentov ako dobrovoľníkov.

4. Športové iniciatívy, podujatia
a projekty uskutočňované
alebo podporované mestom
A) UVEĎTE ZOZNAM ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ PRE VEREJNOSŤ ORGANIZOVANÝCH A PODPOROVANÝCH MESTOM.
Mesto organizuje a spolupodieľa sa na významných medzinárodných športových podujatiach a podujatiach pre širokú
verejnosť:
• Školská liga
• Oceňovanie najúspešnejších športovcov
• Nitracaching
• Olympiáda materských škôl
• Nitrianske mestské behy
• Šarkaniáda
• Večerný beh Nitrou
• Športový Deň ZŠ
• Nightrun
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B) UVEĎTE PREHĽAD ZMLÚV, ORGANIZÁCIU KONFERENCIÍ, SEMINÁROV A ĎALŠÍCH PODUJATÍ V SÚVISLOSTÍ SO ŠPORTOM
A V SPOLUPRÁCI S VÝZNAMNÝMI SUBJEKTMI VIAŽÚCIMI SA K ŠPORTU OHĽADNE NAJDÔLEŽITEJŠÍCH TÉM ŠPORTOVÉHO
MANAŽMENTU A ANTIDOPINGOVÝCH AKTIVÍT.
Katedra telesnej výchovy a športu na Pedagogickej fakulte
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre preferuje zdravý spôsob
života prostredníctvom telovýchovných a športových aktivít.
Pohybové aktivity a šport považuje za významnú spoločensko-kultúrnu hodnotu. Katedra disponuje mnohými výučbovými
priestormi, ako aj športovým laboratóriom, kde sa realizuje edukačný proces telesnej a športovej výchovy a riešia sa výskumné
úlohy vysokoškolských pedagógov a doktorandov z oblasti vied
o športe. V rámci výučby sa pravidelne organizujú mnohé semináre a konferencie nielen pre odborníkov, ale aj pre verejnosť.
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (ADA SR) je
samostatný právny subjekt vo forme štátnej príspevkovej organizácie so špecifickým zameraním činnosti zriadená pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 1. januára
2009. Antidopingové pravidlá SR sú prispôsobené športovému
prostrediu v Slovenskej republike, sú súčasťou športových pravidiel a sú záväzné pre športové zväzy a ich členov v Slovenskej
republike. Športovci ich musia dodržiavať, pokiaľ sú členmi
príslušného športového zväzu alebo sa zúčastňujú športových
akcií zväzu.
Antidopingové pravidlá SR okrem iného obsahujú: definíciu
dopingu, dokazovanie dopingu, testovanie a vyšetrovanie, analýzu vzoriek, nakladanie s výsledkami, právo na spravodlivé pojednávanie, sankcie pre športovca jednotlivca, status počas zákazu

činnosti, dôsledky pre družstvá, odvolania, dôvernosť a pravidlá
poskytovania informácií, uplatnenie a uznanie rozhodnutí, zavedenie antidopingových pravidiel ADA SR a povinností národných
športových zväzov, ďalšie úlohy a zodpovednosti športovcov a
iných osôb.
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (ADA SR) pripravila tieto antidopingové pravidlá v spolupráci so Svetovou antidopingovou agentúrou tak, aby boli v plnom súlade so Svetovým antidopingovým kódexom z roku 2015. Tieto antidopingové
pravidlá boli prijaté a implementované v zhode s úlohami ADA SR
v zmysle Kódexu, a podporujú snahu ADA SR odstraňovať doping
v športe v Slovenskej republike. (zdroj:www.antidoping.sk)
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športových klubov podporilo
mesto Nitra formou priamej
dotácie podľa VZN 1/2001
počas roka 2017

C) UVEĎTE ZOZNAM MEDZINÁRODNÝCH, NÁRODNÝCH A MIESTNYCH ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ, KTORÉ SA KONALI V MESTE
ALEBO JEHO OKOLÍ V POSLEDNÝCH TROCH ROKOCH

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Medzinárodné podujatia:
Akadémia tanca - medzinárodná tanečná súťaž „Pribinov
pohár“
BKM Junior UKF Nitra (basketbal) - Pribina cup; UNITED
SPORTS GAMES
FC Nitra (futbal) - Memoriál E. Chlpíka
Paraglidingový klub Zobor air Nitra – Zobor cup 2017
ŠK Karate Farmex - Memoriál Rudolfa Farmadina
ŠK Karate KACHI - Kachikan cup; Slovenský pohár; Samuraj cup
ŠK pri ŠOG v Nitre – Medzinárodné súťaže / moderná gymnastika; Pohár federácií v športovom aerobiku; Európsky pohár
juniorov v atletike
ŠK Slávia SPU DFA Nitra (florbal) - O pohár primátora mesta;
Zobor cup
TJ Stavbár Nitra - Európsky pohár majstrov (atletika)
ČFK Nitra (futbal) - Medzinárodný turnaj starších žiakov v halovom futbale
Korfbalový klub SPU Nitra - International korfball weekend
Nitra knights (americký futbal) - Memoriál Viktora Kincela
Slovenský zväz technických športov - modelárske a strelecké
súťaže
Spojená škola (atletika) - Latka 5 miest

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ŠK Scorpioni – Medzinárodný turnaj v aplikovanom stolnom
tenise; Medzinárodný kolkársky turnaj
UDHK Nitra (hádzaná) - Medzinárodný turnaj o pohár primátora
VK Ekonóm SPU Nitra (volejbal) - Medzinárodný turnaj juniorov a kadetov; O pohár rektora SPU
Box club Stavbár – Medzištátny zápas SR - ČR mužov
ŠK Delfín - Slovakman (triatlon)
KBU Taekwon-do UKF Nitra - Nitra cup 2017 Taekwon-do ITF
MOTOKLUB FÉNIX - TRIAL medzinárodné preteky
Chodecká Nitra
Spartan Race Sprint
Národné podujatia:
Box club Stavbár - Majstrovstvá SR v boxe juniorov
CK Dynamax Nitra (cyklistika) - Regiónom Nitrianskeho kraja
CK Nitra (cyklistika) - Nitriansky cyklomaratón; Slovenský
pohár Masters v cestnej cyklistike
FC Nitra (futbal) - Memoriál L. Baláža
HBK Nitrianski rytieri (hokejbal) - Stümpel cup
Krasoklub mesta Nitra - Slovenský pohár v krasokorčuľovaní
MMHK - Turnaje v ľadovom hokeji
15

6,4

percent obyvateľov Nitry je
registrovaných v rôznych
športových kluboch v meste.
Spolu je to 5087 nitranov.

•
•
•
•
•
•
•
•

OZ Ľadové medvede - celoslovenské stretnutie ľadových
medveďov
ŠK Delfín - Detský aquatlon (viacboj)
VK Ekonóm SPU Nitra (volejbal) - Memoriál Š. Szalaya
Mfsk Nitra (futsal) - juniorský turnaj vo futsale, O pohár primátora mesta Nitry
BKM Junior UKF Nitra (basketbal) - Nitra Cup; Baketbalová
mikroliga; Veľkonočný turnaj
TJ AC Nitra (zápasenie) - Memoriál J. Svitača
TJ Stavbár Nitra (atletika) - Grand prix Slovakia a Memoriál M.
Púchovského
Tenisový klub – Nitra open 2017, tenisové turnaje

Miestne podujatia: Fitness inspiration Day (zumba) • Inline
deň (kolieskové korčule) • Zoborský cyklomaratón • Crosscountry preteky XCO • Univerzitné behy • Veľká cena mesta Nitra vo
fitness detí • Orientačný beh • Cyklistická liga pre mládež • Polyservis cup (futsal) • Šachový turnaj o pohár primátora • Jazdenie
pre všetkých (jazdenie na koňoch) • Diskokilometer, preteky
na 1000 m • Zoborský Silvestrovský beh • Memoriál A. Hrnčára
(futbal) • Gym klub 2 (fitnes) • Športom za zdravím – starí rodičia
a vnuci • Republiková špecifická organizácia SZŤP – šachový
turnaj Rapid • Nitrianska vianočná rybka • Vyplávaj osobák Nitry
• Nitrianska hodinovka (plávanie), • Detský kolkársky turnaj • Memoriál M. Žiaka (stolný tenis) • Šport a zdravie v nás (šport pre
zdravotne postihnutých) • Nitriansky olympijsky viacboj • turnaj
o Meč kniežaťa Pribinu (hádzaná) • Futbalový turnaj talentov •
Memoriál Júliusa Strniska (zápasenie) • Nitrianske mestské behy
• Večerný beh Nitrou.

D) UVEĎTE ZOZNAM MEDZINÁRODNÝCH, NÁRODNÝCH A MIESTNYCH ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ, KTORÉ PLÁNUJE MESTO
USKUTOČNIŤ V ROKU PRED SCHVÁLENÍM KANDIDATÚRY (2017).
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Medzinárodné podujatia:
Akadémia tanca – medzinárodná tanečná súťaž „Pribinov
pohár“
BKM Junior UKF Nitra (basketbal) – Pribina cup; UNITED
SPORTS GAMES
FC Nitra (futbal) – Memoriál E. Chlpíka
Paraglidingový klub Zobor air Nitra – Zobor cup 2017
ŠK Karate Farmex – Memoriál Rudolfa Farmadina
ŠK Karate KACHI – Kachikan cup; Slovenský pohár; Samuraj cup
ŠK pri ŠOG v Nitre – Medzinárodné súťaže / moderná gymnastika; Pohár federácií v športovom aerobiku; Európsky
pohár juniorov v atletike
ŠK Slávia SPU DFA Nitra (florbal) – O pohár primátora mesta;
Zobor cup
TJ Stavbár Nitra – Európsky pohár majstrov (atletika)
ČFK Nitra (futbal) – XIII. Ročník Medzinárodného turnaja starších žiakov v halovom futbale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korfbalový klub SPU Nitra – International korfball weekend
Nitra knights (americký futbal) – Memoriál Viktora Kincela
Slovenský zväz technických športov – modelárske a strelecké
súťaže
Spojená škola (atletika) – Latka 5 miest
ŠK Scorpioni – Medzinárodný turnaj v aplikovanom stolnom
tenise; Medzinárodný kolkársky turnaj
UDHK Nitra (hádzaná) – Medzinárodný turnaj o pohár primátora
VK Ekonóm SPU Nitra (volejbal) – Medzinárodný turnaj juniorov a kadetov; O pohár rektora SPU
Box club Stavbár – Medzištátny zápas SR – ČR mužov
ŠK Delfín – Slovakman /triatlon/
KBU Taekwon-do UKF Nitra - Nitra cup 2017 Taekwon-do ITF
MOTOKLUB FÉNIX – TRIAL medzinárodné preteky
Chodecká Nitra
Spartan Race Sprint

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Národné podujatia:
Box club Stavbár – Majstrovstvá SR v boxe juniorov
CK Dynamax Nitra (cyklistika) – Regiónom Nitrianskeho kraja
CK Nitra (cyklistika) – Nitriansky cyklomaratón; Slovenský
pohár Masters v cestnej cyklistike
FC Nitra (futbal) – Memoriál L. Baláža
HBK Nitrianski rytieri (hokejbal) – Stümpel cup
Krasoklub mesta Nitra – Slovenský pohár v krasokorčuľovaní
MMHK – Turnaje v ľadovom hokeji
OZ Ľadové medvede – celoslovenské stretnutie ľadových
medveďov
ŠK Delfín – Detský aquatlon (viacboj)
VK Ekonóm SPU Nitra (volejbal) – Memoriál Š. Szalaya
Mfsk Nitra (futsal) – O pohár primátora mesta Nitry
BKM Junior UKF Nitra (basketbal) - Nitra Cup; Baketbalová
mikroliga; Veľkonočný turnaj
TJ AC Nitra (zápasenie) - Memoriál J. Svitača
TJ Stavbár Nitra (atletika) - Grand prix Slovakia a Memoriál M.
Púchovského
Tenisový klub – Nitra open 2017, tenisové turnaje

Miestne podujatia: Fitness inspiration Day (zumba) • Inline
deň (kolieskové korčule) • Zoborský cyklomaratón • Crosscountry preteky XCO • Univerzitné behy • Veľká cena mesta Nitra vo
fitness detí • Orientačný beh • Cyklistická liga pre mládež • Polyservis cup (futsal) • Šachový turnaj o pohár primátora • Jazdenie
pre všetkých (jazdenie na koňoch) • Diskokilometer, preteky
na 1000 m • Zoborský Silvestrovský beh • Memoriál A. Hrnčára
(futbal) • Gym klub 2 (fitnes) • Športom za zdravím – starí rodičia
a vnuci • Republiková špecifická organizácia SZŤP – šachový
turnaj Rapid • Nitrianska vianočná rybka • Vyplávaj osobák Nitry
• Nitrianska hodinovka (plávanie), • Detský kolkársky turnaj • Memoriál M. Žiaka (stolný tenis) • Šport a zdravie v nás (šport pre
zdravotne postihnutých) • Nitriansky olympijsky viacboj • turnaj
o Meč kniežaťa Pribinu (hádzaná) • Futbalový turnaj talentov •
Memoriál Júliusa Strniska (zápasenie) • Nitrianske mestské behy
• Večerný beh Nitrou.
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E) UROBTE ANALÝZU A VYSVETLITE NÁVRATNOSTI INVESTÍCIÍ Z VYUŽÍVANIA OBČIANSKYCH KAPITÁLOVÝCH PROSTRIEDKOV
(ZBIERKY, PREDAJ REKLAMNÝCH PLÔCH, ĎALŠIE VÝNOSY, ATĎ..).
Mesto Nitra ako subjekt nemôže vytvárať zisk, čo vyplýva
z rozpočtových pravidiel mesta. Mesto sa bude snažiť prostredníctvom úspešnej kandidatúry na titul EMŠ 2018 získať sponzorov pre športové kluby a občianske združenia. Financie sa použijú na organizáciu športových podujatí a pre potreby športových
klubov.
Vo finančnej oblasti sa budeme po zisku titulu snažiť vyvinúť tlak na štátne organizácie so snahou získať priame investície
na dobudovanie športovej infraštruktúry v meste Nitra.

mládežníckych klubov bolo
finančne podporených mestom
Nitra k roku 2017. V týchto
kluboch je zapísaných 2407
športujúcich detí a mládeže.
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5. Opatrenia na podporu
zdravia a integrácie
všetkých sociálnych skupín
prostredníctvom športu
A) MÁ MESTO ŠPECIÁLNE PROGRAMY PODPORUJÚCE ZDRAVIE VO VZŤAHU K ŠPORTU PRE VŠETKÝCH?
Mesto Nitra organizuje mestskú školskú ligu pre žiakov základných škôl, ktorí nie sú registrovaní športovci. K športu sa teda
dostávajú i deti, ktoré sa vo svojom voľnom čase aktívne nevenujú športu. Podporuje sa tým zvyšovanie povedomia aj u detí zo
sociálne slabších rodín, u detí bez návyku športovať, resp. u detí
s obmedzenou možnosťou športovať. Pravidelne sa uskutočňuje športový deň základných škôl, kde najlepší športovci zo škôl
v jednotlivých kategóriách reprezentujú svoju školu.
Mesto Nitra organizuje detskú olympiádu pre deti z materských škôl vo veku od 4 do 6 rokov, ktoré súťažia v troch disciplí-

nach a bojujú za svoju škôlku o hodnotné ceny.
Mesto Nitra spolu s organizáciou Jednota dôchodcov Slovenska pravidelne organizujú seniorskú olympiádu pre ľudí v dôchodkovom veku.
Mesto Nitra v rámci projektu Dni zdravia pravidelne organizuje pre občanov rôzne preventívne aktivity ako meranie krvného tlaku, meranie cholesterolu, meraniu cukru v krvi, kontrola
zraku a mnohé iné. Merania sú spojené s odbornými radami ako
predísť ochoreniam a v prípade zvýšených ukazovateľov ako tieto
choroby liečiť.

B) SÚ V MESTE ŠPECIÁLNE PRÍLEŽITOSTI NA PESTOVANIE ŠPORTU PRE RÔZNE VEKOVÉ KATEGÓRIE?
• Cieľová skupina od 0 do 4 rokov – v rámci mesta fungujú súkromné kurzy plávanie pre deti, kde sa zoznamujú so základmi
pohybu vo vode.
• Cieľová skupina od 3 do 6 rokov – v rámci materských škôl
funguje plavecká škola. Deti sa učia základy plávania, funguje
škola korčuľovania, kde sa deti učia základy pohybu na ľade.
Jednotlivé kluby a združenia majú vytvorené prípravky pre
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deti od 4 rokov. V prípravkách sa deti učia základy športov ako
je napríklad atletika, tenis, tanec, gymnastika a mnohé iné.
• Cieľová skupina od 6 do 14 rokov – deti na základných školách majú pravidelne 3 hodiny telesnej výchovy do týždňa.
V rámci výučby sa organizujú mnohé športové podujatia
a súťaže, na ktorých sa môžu zúčastniť. Športové kluby si
s deťmi v tomto veku vytvárajú základňu pre talenty. V Nitre

fungujú dve športové triedy (futbalová, hokejová) na základných školách. Vytvorené sú aj podmienky pre ostatné
športy na športovom gymnázium od 5. ročníka. Jednotlivé
základné školy majú vo svojich výučbových plánoch mnohé
športové krúžky, fungujúce po skončení vyučovania.
• Cieľová skupina od 15 do 18 rokov – v tomto veku sú študenti
už vo väčšine prípadov súčasťou športových klubov a združení. Na stredných školách majú vytvorené podmienky na
športy v zmysle školskej legislatívy. Pre občanov v tomto veku
je v Nitre mnoho príležitostí pre vyvíjanie športových aktivít.
V rámci mesta funguje športové gymnázium, ktoré je prepojené so športovým klubom, ktorý zastrešuje viaceré športy
ako atletika, gymnastika, volejbal, ....
• Cieľová skupina od 18 rokov – študenti môžu študovať na
katedre športu a telesnej výchovy Pedagogickej fakulty UKF

v Nitre na rôznych odboroch ako telesná výchova, šport a rekreácia alebo športová edukológia.
• Občania v strednom veku majú mestom vytvorené podmienky pre športovanie na mestských športoviskách. V meste sa
nachádza aj mnoho súkromných športovísk, ktoré sú vo veľkej miere taktiež využívané. Obyvatelia mesta majú dostatok
priestoru na športovanie či už samostatne alebo pod hlavičkou športového klubu.
• Občania v seniorskom veku sú organizovaní pod hlavičkou
Jednoty dôchodcov Slovenska. Miestna organizácia Nitra
pravidelne pripravuje nielen pre svojich členov, ale aj pre verejnosť športové súťaže, ako napríklad Olympiáda seniorov.
Seniori majú na mestských športoviskách zľavnené vstupné,
s cieľom sprístupnenia športovania ako i motivácie byť aktívnym i v seniorskom veku.
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C) MÁ MESTO ŠPECIÁLNE ŠPORTOVÉ KURZY PRE ĽUDÍ ZO ŠPECIÁLNEHO SOCIÁLNEHO PROSTREDIA ALEBO PRE ZDRAVOTNE
POSTIHNUTÝCH?
Športové kurzy na území mesta organizované mestom
alebo klubmi sú otvorené pre širokú verejnosť. V rámci mesta
pôsobia viaceré kluby pre zdravotne postihnutých športovcov:
ARABESKA (zamerané na tanec, gymnastiku), ŠK NSŠ Scorpioni
(kolky, aplikovaný stolný tenis) a Republiková špecifická organizácia SZŤP (šach).

športovým klubom prispeje
mesto Nitra v tomto roku na
ich aktivity celkovou sumou
738 000 €.

D) MÁ MESTO PROGRAMY NA PODPORU INTEGRÁCIE OBYVATEĽOV PROSTREDNÍCTVOM ŠPORTU?
Mesto pravidelne prostredníctvom dotácii podporuje mestské kluby pre zdravotne postihnutých športovcov. Aj vďake tejto
podpore sa organizujú podujatia ako turnaj v šachu pre telesne
postihnutých, medzinárodný turnaj v aplikovanom stolnom
tenise a medzinárodný turnaj o pohár primátora v kolkoch pre
zdravotne postihnutých. Pravidelne sa konajú súťaže medzi za-

mestnancami Mestského úradu v Nitre a zdravotne postihnutými
športovcami z ŠK NSŠ Scorpioni v kolkoch a v aplikovanom stolnom tenise.
Mesto je spoluorganizátorom podujatí Míľa pre mamu, ktoré
sa organizuje pri príležitosti Dňa matiek v mestskom parku a Do
práce na bicykli - súťaž na propagáciu cyklistiky.

E) SÚ V MESTE PRÍLEŽITOSTI NA VZDELÁVACIE KURZY TRÉNEROV A INŠTRUKTOROV?
Vzdelávacie kurzy pre trénerov a inštruktorov sú organizované hlavne jednotlivými športovými zväzmi alebo priamo športovými klubmi. Tréneri a inštruktori musia pre zvýšenie svojich
kvalít vo väčšine prípadov cestovať mimo mesta Nitra, nakoľko
športové zväzy, federácie a asociácie organizujú kurzy v hlav-

nom meste alebo vytvorených školiacich strediskách po celom
Slovensku. Oblastný futbalový zväz Nitra má vytvorené školiace
stredisko na území mesta, kde sa uskutočňujú trénerské kurzy
pre licencie v nižších kategóriách. UKF v Nitre svojimi odbormi
vzdeláva učiteľov telesnej výchovy alebo trénerov.

F) AKO MESTO PODPORUJE FAIR PLAY?
Športové kluby a združenia v meste sa riadia myšlienkou fair
play. Zaväzujú sa vo svojich vyhláseniach, že sa budú snažiť šíriť
myšlienky o fair play, šíriť poznatky a skúsenosti so zameraním na
morálne a etické hodnoty a riadiť sa transparentným dotačným
systémom prideľovania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta
športovým klubom a združeniam.
V meste Nitra usporiadatelia všetkých športových podujatí
dbajú na to, aby boli dodržané pravidlá športovania a samozrejme
vytvorené rovnaké podmienky pre všetkých súťažiacich.
Šport je veľmi dôležitý faktor na školách a vo výchovnom

procese. Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty UKF
pre svojich študentov a budúcich pedagógov a trénerov zaradila
do učebného procesu aj etiku v športe, fair play, sociálne aspekty
dopingu. V Nitre sa telesná výchova sa stala rovnocenným predmetom popri iných.
Medzi tradičné podujatia patrí aj oceňovanie najlepších športovcov mesta. Prestížne ocenenie odovzdáva priamo primátor. Tieto ocenenia sú pridelené jednotlivcom a kolektívom v juniorských
i seniorských kategóriách olympijských i neolympijských športov.
Medzi ocenenými nechýbajú ani telesne postihnutí športovci.
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G) OPÍŠTE ĎALŠIE OPATRENIA, KTORÉ MESTO NAVRHLO NA PODPORU ZDRAVIA A INTEGRÁCIE OBYVATEĽOV
PROSTREDNÍCTVOM ŠPORTU V ROKU, KEDY BUDE SCHVÁLENÁ KANDIDATÚRA (2017) AJ POČAS TRVANIA KANDIDATÚRY (2018)
Mesto má v pláne v roku 2017 dobudovať športovú infraštruktúru v meste. Prioritnými investičnými akciami sú:
• dobudovanie cyklotrás pre rozvoj cyklistiky. V pláne je v roku
2017 vybudovať 5 cyklotrás a následne v ďalšom roku vybudovať ďalšie 4 cyklotrasy v celkovej dĺžke viac ako 22 kilometrov.
• výstavba nových multifunkčných hál a telocviční, ktoré pokryjú požiadavky jednotlivých klubov, nakoľko sa zvyšuje
dopyt verejnosti po indoor aktivitách a súčasné kapacity
mesta nie sú dostačujúce. V súčasnosti sa dobudováva nová
telocvičňa na ZŠ Tulipánovej.
• výstavba fit parku a dvoch street workoutových parkov na

území mesta. V súčasnosti je v meste jedno street workoutové ihrisko a jeho využívanie je veľký záujem aj v iných mestských častiach.
• na mediálnej úrovni má mesto v pláne vybudovať v spolupráci so športovými klubmi systém prezentácie klubov
a športových podujatí cez webovú stránku a cez sociálne
médiá. Vďaka tomu by sa občania vedeli dostať k potrebným informáciám o jednotlivých športoch, kluboch a podujatiach. Mesto Nitra taktiež vyvíja online booking systém
pre mestské športové a kultúrne zariadenia. Titul Európske
mesto športu by bol ideálnym marketingovým spúšťačom
pre naštartovanie tejto stratégie.

6. Podiel športovcov
na populácií mesta
A) CELKOVÝ POČET REGISTROVANÝCH ČLENOV V ZDRUŽENIACH A KLUBOCH ŠPORTOVEJ FEDERÁCIE A AK JE TO MOŽNÉ
S ROZDELENÍM NA VEKOVÉ SKUPINY: DETI A MLÁDEŽ 4 – 16 ROKOV, VÄČŠINOVÁ SKUPINA 17 – 34 ROKOV, OBYVATELIA NAD
35 ROKOV.
V Nitre je registrovaných približne takýto počet športovcov
v športových kluboch:
• Mládež od 4 do 16 rokov – 3056 registrovaných športovcov,
priemerne 63 členov v športovom klube
• Väčšinová skupina od 17 do 34 rokov – 1526 registrovaných
športovcov, priemerne 30 členov
• Obyvatelia nad 35 rokov – 505 registrovaných športovcov,
priemerne 10 členov
Celkový súčet registrovaných športovcov v športových kluboch za mesto Nitra je viac ako 5087, čo je 6,41 % obyvateľov.

Viacero klubov nie je v databáze mesta, a teda nie je možné
od nich získať presné počty členov. Uvedené počty nie sú konečné, nakoľko mnoho občanov mesta športuje individuálne a nie
ako člen športového klubu. Takýchto športovcov nie je možné
podchytiť a vedieť zrátať. V súčasnosti mnoho obyvateľov mesta
využíva cyklotrasy hlavne na cyklistiku, korčuľovanie, beh alebo
kolobežkovanie. Obyvatelia športujú aj vo fitness centrách alebo
v Nitre je momentálne rozšírený cross fit alebo street work out.
Ostatné športy ako kettlebell, aerobik, zumba, jumping, pole
dance a mnohé iné majú široké zastúpenie v súkromnom sektore.

B) KOĽKO OBYVATEĽOV VÁŠHO MESTA JE AKTÍVNE ZAPOJENÝCH DO ŠPORTU? VYSVETLITE METÓDU, KTORÚ STE POUŽILI
NA ZÍSKANIE TÝCHTO ÚDAJOV.
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Počet podporených mládežníckych klubov k roku 2017 bolo
30 subjektov. V týchto kluboch bolo zapísaných približne 2407
športujúcich detí a mládeže. Tieto údaje sú získané zo žiadosti na
Fond mládežníckeho športu. Počet športujúcich detí nemôžeme
považovať za konečný, nakoľko viaceré kluby žiadali o dotáciu na
podujatie, ktoré sú venované deťom, avšak nevypĺňali formulár,
v ktorom uvádzali počet športujúcich detí. Na základe toho by
počet športujúcich detí bol vyšší a tiež aj počet podporených klubov. Je však veľmi ťažké vyčleniť jednotlivé podujatia ako čisto pre
mládež a taktiež určiť mládežníckych členov jednotlivých klubov.
Mesto Nitra počas roka 2017 podporilo 54 klubov formou
priamej dotácie podľa VZN 1/2001. Mnoho športových klubov
a občianskych združení bolo podporených priamou pomocou
pri organizovaní podujatí zo strany mesta. Tieto subjekty sme do
počtu nezarátavali. Na základe týchto faktov by počet podporených klubov narástol.
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Na základe merateľných údajov môžeme uviesť počet členov klubov len pri kluboch, ktoré žiadali dotácie na vrcholový
šport a mládežnícky šport. Kluby musia vo formulároch uvádzať
počet členov klubu. Pri 40 kluboch, ktoré sú zaradené do týchto fondov, je počet členov približne 5087. Vo Fonde prenájmov
a podujatí kluby neuvádzajú počet členov, a preto nie je možné
uviesť presný počet členov vo všetkých kluboch.

je priemerný počet členov
v mládežníckych športových
kluboch v meste Nitra.

C) VYSVETLITE ĎALŠIE OPATRENIA NAVRHNUTÉ MESTOM, KTORÉ ZVÝŠIA ZÁUJEM O ŠPORT MEDZI VŠETKÝMI VRSTVAMI
POPULÁCIE. UVEĎTE PRIEMERNE OČAKÁVANÉ ÚDAJE, KTORÉ CHCETE DOSIAHNUŤ DO SCHVÁLENIA KANDIDATÚRY A POČAS NEJ.
Mesto plánuje vytvoriť silnú informačnú kampaň, prostredníctvom ktorej osloví čo najväčší počet obyvateľov. Vytvorením
webovej stránky sa informácie o športe združia na jednom
mieste a bude k nim mať prístup každý obyvateľ mesta, čo je
cca 80 000 ľudí. Informácie o kandidatúre a následne zisku titulu
budú zverejnené v miestnom periodiku, ktoré dostáva týždenne
do schránky 50 000 občanov. Informácie budú tiež zverejňované
v mestskom mesačníku, ktoré vychádza v náklade 1 000 ks.
Propagačná kampaň prebehne na všetkých prístupných
miestach, ktorými disponuje mesto. Plagáty s logom kandidatúry
a ACES Europe budú prezentované na skružiach, citilightoch, na
propagačných priestoroch v mestskej autobusovej doprave a na
billboardoch.

Mesto sa bude snažiť vytvoriť podmienky a organizovať športové podujatia zamerané hlavne pre verejnosť. Pokračovať v tradičných podujatiach pre deti v materských školách (2 557 detí)
a pre deti v základných školách (5 921 žiakov). V spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom vytvoriť podmienky pre športovanie pre študentov na stredných školách (cca 5 000 študentov)
a v spolupráci s univerzitami v Nitre vytvárať podmienky pre
športovanie ich študentov primárne počas športových študentských dní, ktoré sa organizujú každoročne (cca 22 000 študentov).
Súčasťou týchto športových dní sú mnohé tradičné podujatia
a športové súťaže medzi oboma univerzitami, ako napríklad
futbalový, basketbalový, hokejový zápas, atletické preteky, behy
a podobne. Mesto sa taktiež bude snažiť vytvárať podmienky pre
športovanie seniorov, hlavne organizovaním seniorskej olympiády, ktorej sa každoročne zúčastňuje okolo 200 seniorských
športovcov. Mesto oslovilo významné športové osobnosti Nitry,
ktoré ako ambasádori prevzali záštitu nad projektom a pomáhali
by dosiahnuť ciele definované ACES Europe.

D) AKO MESTO PODPORUJE ÚČASŤ DOBROVOĽNÍKOV NA ŠPORTOVÝCH PODUJATIACH?
Dobrovoľníci sú samozrejmosťou pri každom športovom
podujatí, ktoré sa koná na území mesta. Vo väčšine prípadov sú
dobrovoľníci z jednotlivých klubov, z radov rodičov alebo z radov
organizátorov. Podľa veľkosti podujatia je závislý aj počet dobrovoľníkov. Pri organizácii Nitrianskych mestských behov, kde
súčasťou behu je aj polmaratón, vypomáha pri tejto akcii cca
50 dobrovoľníkov. Podobné počty dobrovoľníkov sa zúčastňujú
na podujatí Večerný beh Nitrou alebo Night Run. Keď je spoluorganizátorom podujatia univerzita, tak v mnohých prípadoch
sú dobrovoľníkmi práve študenti. Na menších podujatiach, kde

je potrebná iba menšia dobrovoľnícka pomoc ako zapisovanie
a podobne, sa využívajú žiaci základných škôl (olympiáda materských škôl – 15 žiakov, Olympiáda základných škôl – 10 žiakov). Pri
olympiáde seniorov sú dobrovoľníci zabezpečení z radu seniorov
a pri organizácií podujatia vypomáha cca 50 dobrovoľníkov.
Mesto spolupracuje s Nitrianskym centrom dobrovoľníctva,
ktoré využíva na spoluprácu pri organizovaní podujatí. V prípade
potreby mesto oslovuje Centrum, ktoré v rámci svojich možností
poskytuje dobrovoľníkov na jednotlivé akcie.
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7. Komunikačný plán mesta
A) KOMUNIKAČNÝ PLÁN
Vedenie mesta Nitra sa začiatkom roka 2017 rozhodlo uchádzať o titul „Európske mesto športu“ pre rok 2018. Zostavilo
pracovný tím, ktorý má za úlohu spracovať časový harmonogram
plnenia úloh, imidž kandidatúry, komunikáciu so športovými
klubmi, ambasádormi a verejnosťou, mediálnu kampaň kandidatúry a propagáciu mesta ako kandidáta na titul „Európske
mesto športu“.
Mesto Nitra vyhlásilo verejnú súťaž o vytvorenie návrhu loga
venovaného kandidatúre mesta na titul Európske mesto športu.
Víťazné logo bolo zverejnené na webovej stránke mesta a predstavené mestskému zastupiteľstvu a médiám.
Kampaň pre športovú verejnosť
Dňa 25. mája 2017 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov
športových klubov pôsobiacich v Nitre s primátorom mesta
a s pracovným tímom EMŠ 2018, na ktorom im bol projekt EMŠ
odprezentovaný a taktiež boli oboznámení o nutnosti spolupráce v danom projekte.
Následne sa uskutočnilo stretnutie s nádejnými ambasádormi projektu. Všetci oslovení prejavili záujem pomôcť a podporiť
mesto v kandidatúre a k získaniu titulu Európske mesto športu.
Ambasádormi projektu sú: Dušan Milo, Marek Kardoš, Ľubomír
Moravčík, Tibor Hlavačka, Jozef Husárik, Lukáš Baláži a Peter
Varinský. Hlavnou úlohou ambasádorov bude šíriť myšlienku
Európskeho mesta športu medzi verejnosťou, prilákať občanov k športovaniu, zúčastňovať sa športových podujatí, besied
a prednášok.
V prípade získania titulu EMŠ 2018 budú na športoviskách
umiestnené bannery a tabule s logom a vizuálom EMŠ 2018 pre
jednoznačnú identitu mesta s titulom EMŠ.
Športové akcie prebiehajúce v rámci EMŠ budú propagované na tlačených materiáloch s logom EMŠ, podporené vecnými
cenami s logom Nitra – EMŠ 2018 a účasťou ambasádorov a zástupcov mesta.

Kampaň pre širokú verejnosť
Mesto Nitra využije na propagáciu svojej kandidatúry všetky
dostupné nosiče a komunikačné kanály:
• plagáty – mestské výlepné plochy (skruže), autobusy MAD,
vitríny v mestských častiach,
• letáky – školy, inštitúcie, športoviská, informačné centrum,
• postery v ARD nosičoch a v citylightoch na zastávkach MAD
a v obchodných centrách,
• celoplošné polepy a bannery na verejných miestach – mestské kúpalisko, amfiteáter, autobusová stanica,
• printové médiá, webové portály mediálnych partnerov,
• web stránka www.emsnr.sk,
• profil na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram,...),
• banner na web stránke mesta s preklikom na www.emsnr.sk,
• sociálne siete mesta, mestských organizácií a športových
klubov.
Podpornou formou bude propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov pre verejnosť, propagačných predmetov
a športových odevov s logom EMŠ.
V prípade udelenia titulu EMŠ bude nasledovať kampaň
Nitra – EMŠ 2018. V kampani budú využité rovnaké komunikačné prostriedky doplnené o outdoorovú kampaň v okolí Nitry.
Podujatia, ktoré sa uskutočnia v rámci projektu EMŠ 2018, budú
propagované v mesačnej periodicite na plagátoch a letákoch.
Pri propagácii projektu Európske mesto športu 2018 počítame so silným zapojením regionálnych médií (televízie, rádiá,
webové portály, printové médiá), doplnené o 1-2 médiá s celoslovenským pokrytím.
Spravodajstvo o športových podujatiach doplnia spoty EMŠ
2018, tematické relácie a rozhovory so športovcami.

B) VYUŽITIE INFORMAČNÝCH KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Ako hlavný informačný kanál o športe a športových aktivitách v meste v rámci kandidatúry na EMŠ 2018 bude slúžiť webová stránka www.emsnr.sk.
Na stránke budú informácie o projekte, o pripravovaných
podujatiach, o športových zariadeniach, športových kluboch,
významných športových osobnostiach, fotogalérie z podujatí,
ako aj interaktívny kalendár podujatí, na ktorom si budú môcť
športové kluby zverejňovať svoje aktivity.
Okrem tejto stránky budú využité informačno-komunikačné technológie, ktoré využíva mesto Nitra v podstatnej miere aj
v súčasnosti. Na webovej stránke mesta www.nitra.sk, webovej
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stránke informačného centra www.nitra.eu, ako aj na sociálnych
sieťach informuje občanov o aktivitách a podujatiach, ktoré sa
v meste konajú.
Ďalšie formy komunikácie Mesta Nitry s občanmi sú
• bezplatný informačný SMS systém, vďaka ktorému sú občania informovaní o podujatiach organizovaných mestom,
tipoch na víkend a o výnimočných udalostiach,
• newsletter, ktorý je zasielaný odberateľom v týždennom intervale a oboznamuje o najdôležitejších udalostiach, ktoré sa
udiali alebo udejú v meste Nitra.

8. Vzťahy medzi mestom,
politickými inštitúciami
a športom na lokálnej,
regionálnej a národnej úrovni
A) UVEĎTE PODROBNOSTI O ZMLUVÁCH, VZŤAHOCH MEDZI MESTOM A LOKÁLNYMI, REGIONÁLNYMI A NÁRODNÝMI
ŠPORTOVÝMI ORGANIZÁCIAMI.
Dotačné zmluvy mesta
Mesto má v tomto roku podpísané dotačné zmluvy s 52
športovými klubmi, ktoré sa venujú trénerskej činnosti a organizovaniu športových podujatí. Celkovo mesto dotáciami prispelo
na športové aktivity klubov v Nitre sumou 582 480 eur prostredníctvom 179 zmlúv. Zmluvy sú v súlade so Všeobecne záväzným

nariadením mesta Nitra o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
a v súlade so stanovenými kritériami na podporu mládežníckeho
športu, vrcholového športu, prenájmov a športových podujatí.
Mesto organizuje vo svojej réžii podujatia ako Oceňovanie
najúspešnejších športovcov mesta, Olympijské festivaly detí a
mládeže, Športová olympiáda seniorov a mnohé iné.

B) MÁ MESTO REÁLNE ZMLUVY S NIEKTOROU Z FILIÁLOK FESI (EURÓPSKA ASOCIÁCIA ŠPORTOVÝCH TOVAROV, WWW.FESISPORT.ORG), MEDZINÁRODNOU ŠACHOVOU FEDERÁCIOU (FIDE), EURÓPSKOU MSP ALEBO PANATHLON INTERNATIONAL
CLUB, PRÍPADNE EXISTUJE MIESTNA SKUPINA PODPORUJÚCA TIETO SUBJEKTY?
Slovensko nemá v súčasnosti zastúpenie vo vyššie menovaných organizáciách. Mesto Nitra sa snaží vybudovať spoluprácu
medzi športovými klubmi a medzinárodnými obchodnými spoločnosťami za účelom podieľania sa na športových podujatiach
medzinárodného významu.
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C) VYSVETLITE AKO KANDIDATÚRA POMÁHA ZMLUVÁM S MIESTNYM, REGIONÁLNYM ALEBO NÁRODNÝM ŠPORTOVÝM
PRIEMYSLOM, SO ŠPORTOVÝMI FEDERÁCIAMI ALEBO INÝMI SUBJEKTMI PRE PODPORU ŠPORTU.
Mesto požiadalo o podporu dva najväčšie zväzy – futbalový
a hokejový. Oba zväzy zaslali podporné stanovisko ku kandidatúre
na Európske mesto športu. Mesto Nitra sa pravidelne stáva dejiskom medzinárodných podujatí. Športové kluby plánujú v roku

2018 zorganizovať tradičné medzinárodné podujatia v meste
Nitra. Veríme, že po zisku titulu v roku 2018 využijeme hodnotu
titulu čo najefektívnejšie a zväzy, federácie alebo asociácie zvážia
organizovanie podujatí na našom území.

D) KVANTIFIKUJTE A PODROBNE OPÍŠTE INVESTÍCIE DO MIESTNEHO HOSPODÁRSTVA, VÝSKUMU A INOVÁCIÍ
V SÚVISLOSTI SO ŠPORTOM. UVEĎTE PODROBNE PODUJATIA A AKTIVITY V TEJTO OBLASTI REALIZOVANÉ V PARTNERSTVE
A V SPOLUPRÁCI SO ŠPORTOVÝMI ORGANIZÁCIAMI A INŠTITÚCIAMI NA NÁRODNEJ A EURÓPSKEJ ÚROVNI.
Mesto Nitra každoročne prostredníctvom dotačného systému podporuje činnosť vrcholového športu, činnosť mládežníckeho športu, náklady na energie a prenájmy a na tradičné športové
podujatia.
Mesto podporuje aj kluby, ktoré dosahujú výborné výsledky
ako zisk majstrovského titulu, účasť v medzinárodných súťažiach
a podobne. V posledných rokoch podpornú dotáciu dostali kluby
HK Nitra, FC Nitra, VK Bystrina SPU Nitra a ďalšie.
Mesto pripravilo projektovú dokumentáciu na výstavbu
nového Futbalového štadióna FC Nitra, pripravilo projektovú
dokumentáciu na rekonštrukciu Futbalového štadióna ČFK Nitra
(osadenie umelej trávy). Zároveň sa snaží z rozpočtu vyčleniť
financie na rekonštrukciu Zimného štadióna spolu so získavaním

externých zdrojov od štátu.
Odbor školstva, mládeže a športu každoročne organizuje
športový deň základných škôl, na ktorom školy získavajú športové
pomôcky na telesnú výchovu.
Podporu v kandidatúre Nitry na titul Európske mesto športu
vyjadrili viaceré štátne inštitúcie, odborné združenia a asociácie,
ktoré zároveň podporujú a pomáhajú mestu pri rozvoji športových aktivít. Sú nimi Slovenský olympijský výbor, Slovenský
paralympijsky výbor, Asociácia športu pre všetkých, Slovenská
asociácia univerzitného športu, Úrad vlády SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenský zväz ľadového hokeja
a Slovenský futbalový zväz.

E) ŠPECIFIKUJTE, KTORÉ NOVÉ ZMLUVY S PRÍSLUŠNÝMI INŠTITÚCIAMI BY STE CHCELI PODPÍSAŤ V PRÍPADE ZÍSKANIA
TITULU.
Slovenský zväz ľadového hokeja vytvoril projekt na výstavbu multifunkčných športových centier pre deti a mládež,
ktorých súčasťou bude ľadová plocha. Mesto prejavilo záujem
o tento projekt a bude sa snažiť v budúcnosti získať dotáciu na
výstavbu multifunkčnej haly. Veríme, že sa nám so zväzom podarí podpísať zmluvu na výstavbu novej ľadovej plochy pre žiakov
základných škôl.
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V súvislosti so zlepšením športovej infraštruktúry plánujeme
osloviť štátne inštitúcie, ktoré vyjadrili podporu mestu v kandidatúre na EMŠ 2018. Osloviť plánujeme Úrad vlády SR a Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR s požiadavkou o finančný
príspevok na výstavbu chýbajúcej infraštruktúry v meste.

9. Profil mesta a jeho možné
aktivity ako Európskeho
mesta športu
A) VYSVETLITE ÚLOHU ŠPORTU VO VAŠOM MESTE PRE DOSIAHNUTIE PIATICH HLAVNÝCH CIEĽOV MANIFESTU ACES EUROPE
(RADOSŤ Z POHYBU, OCHOTA DOSIAHNUŤ CIELE, ZMYSEL PRE KOMUNITU, UČENIE SA FAIR PLAY, ZLEPŠENIE ZDRAVIA)

Radosť
z pohybu
Šport napomáha obyvateľom každej vekovej
kategórie učiť sa množstvu zručností ako napríklad
spolupráca, rešpekt, sústredenie, kolektívnosť,
zodpovednosť, fair play, prístup k povinnostiam.
Nestačí šport ako taký k získaniu ich zručností, treba
mať aj pozitívni prístup k športu a mať radosť z pohybu. Preto sa mesto samo aktívne zapája do všetkých športových aktivít pre širokú verejnosť. Mesto
podporuje každú vekovú generáciu, avšak mladá
generácia prevláda. Mladí vyhľadávajú rôzne formy
novodobých telesných aktivít, a to fitness, crossfit,
floorbal, atď. Chceme, aby čo najširší a najväčší
okruh obyvateľov mesta prejavil záujem o šport, pričom chceme vytvoriť pozitívny vzťah medzi športom
a obyvateľmi. Šťastní a zdraví obyvatelia = prosperujúce mesto.

Zmysel pre
komunitu
V Nitre vždy bol a aj je šport populárny, či už išlo
o profesionálny, alebo ako o záujmovú činnosť popri škole a zamestnaní. V športe je možnosť stretnúť
rôzne typy ľudí, ktorí sa odlišujú vekom, vzdelaním,
sociálnym postavením, rasou, náboženským vyznaním, či zdravotným hendikepom. V jednoduchosti
šport spája. S propagáciou programu ACES Europe
a zvýšenými aktivitami v športovej oblasti chce
mesto dosiahnuť ešte vyšší záujem obyvateľov
o pohybové aktivity, ktoré okrem radosti z pohybu
prinesú aj spolupatričnosť a zmysel pre spoluprácu
v komunite.

Ochota
dosiahnuť ciele
Cieľom mesta je naučiť športovať hlavne deti
a mládež, a tie to neskôr prenesú na svoje deti, na
ďalšiu generáciu. Ochota dosiahnuť cieľ pri športových výkonoch je mladej generácii blízka, mesto ju
musí využiť a nastaviť podporu tak, aby sa zvyšoval a
zlepšoval počet športových klubov v meste a vytvoril
im podmienky pre aktivity, ktoré ich najviac bavia.

Učenie sa
fair play
Vyznávať fair play znamená pochopiť, že aj keď
človek nezvíťazí, tak šport prináša radosť po tuhom
a čestnom boji. Mesto sa snaží pri každej súťaži zachovať a podporiť tento princíp, aby to mladú generáciu neodradzovalo, ale naopak, aby dostala prostredníctvom športu cit pre zodpovednosť, súdržnosť,
nezištnú pomoc. Treba vedieť preukázať protihráčovi
úctu a uznať, že bol lepší, keď sa nám niekedy nepodarí zápas. Na takýchto veciach treba stavať, aby sa
šport nielen v Nitre niesol v duchu fair play.

Zlepšenie zdravia
V našom meste hrá šport veľmi dôležitú úlohu. Sila športu
a dôležitosť zdravého vývinu telesných a duševných schopností je
predpokladom pre zdravý vývoj jednotlivcov a spoločnosti. Šport je
najlacnejšia prevencia zdravia, závislosť na športe je pozitívna závislosť, chráni jednotlivcov pred civilizačnými nástrahami dnešnej doby
ako je závislosť na počítačoch, smartfónoch, cigaretách, alkohole
a drogách. Telesná výchova je dôležitá aj ako prostriedok k obnove
stratených pohybových schopností a kondície u pacientov v rekonvalescencii a trvale zdravotne postihnutých občanov.
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B) AKÉ SOCIÁLNE VÝHODY VIDÍ MESTO PO ZÍSKANÍ OCENENIA EURÓPSKE MESTO ŠPORTU?
Mesto vidí sociálne výhody titulu EMŠ v tom, že jeho účinky
budú trvalé a prospešné pre všetkých obyvateľov mesta. Mesto sa
zaväzuje podporovať šport pre všetkých vo väčšej miere. Vidíme
veľkú príležitosť získať pomoc aj zo strany štátu, medzinárodných

organizácií a fondov, ktoré podporujú šport, mobilitu športovcov,
športové podujatia. Športové podujatia organizované pod hlavičkou ACES Europe a EMŠ pritiahnu sponzorov a zvýšia atraktivitu
mesta pre investorov, podporia ďalší rozvoj cestovného ruchu.

C) KTORÝMI INICIATÍVAMI A AKTIVITAMI CHCE VAŠE MESTO PRISPIEŤ K PROGRAMU ACES EUROPE?
• mesto bude propagovať kandidatúru na titul Európske mesto
športu 2018 medzi občanmi prostredníctvom dostupných
možností ako napr. mestské noviny, mestská webová stránka,
sociálne siete a taktiež prostredníctvom iných mediálnych
partnerov.
• logo EMŠ 2018 bude uvádzané na všetkých športových podujatiach, ktoré budú podporované mestom.
• športové kluby budú na svojich webových stránkach uvádzať
logo EMŠ 2018 a logo ACES Europe.
• mesto prostredníctvom ambasádorov zorganizuje viaceré
stretnutia s občanmi, študentmi a žiakmi, na ktorých sa budú
šíriť základne myšlienky ACES Europe. Kampaň bude prebiehať na úrovni všetkých typov škôl.
• mesto sa bude snažiť získať finančnú podporu zo súkromného sektora pre športové kluby. Získané finančné prostriedky
budú použité na podporu myšlienok ACES Europe.
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• mesto sa bude snažiť získať financie zo štátnych inštitúcii na
rozvoj športovej infraštruktúry na území mesta.
• mesto vyčlení na rok 2018 v rozpočte mesta vyššiu sumu na
dotácie v zmysle schválenej VZN.
• mesto sa bude snažiť v rámci vlastného rozpočtu zabezpečiť
rekonštrukciu existujúcich športovísk a výstavbu nových športovísk s cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre občanov
• mesto bude vytvárať podmienky na organizovanie miestnych,
regionálnych, národných a medzinárodných podujatí.
• mesto zriadi webovú stránku, ktorou úlohou bude informovať
verejnosť o programe ACES Europe, o podpore športu medzi
obyvateľmi EÚ a o dosiahnutých výsledkoch tohto programu,
o podujatiach, súťažiach a hlavne športových príležitostiach
pre širokú verejnosť v našom meste. Snahou je vytvoriť obojstrannú komunikáciu medzi obyvateľmi a športovými klubmi.
• kampaň kandidatúry a zisku titulu bude sprevádzaná propagačnými materiálmi, ktoré budú obsahovať logo EMŠ 2018

Časový plán
ČASOVÝ PLÁN PODUJATÍ A ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PLÁNOVANÝCH V ROKU, KEDY SA MESTO PRAVDEPODOBNE STANE
DRŽITEĽOM OCENENIA

január

Spojená škola – Latka 5 miest, OZ Ľadové medvede –
Celoslovenské stretnutie ľadových medveďov, FC Nitra –
Memoriál Erika Chlpíka

marec

KBU TAEKWON – DO UKF NITRA – Nitra cup, Mestský mládežnícky hokejový klub – Turnaj v ľadovom hokeji, Oceňovanie športovcov v kategóriách, Soňa Gáborová – Fitness
Inspiration Day

apríl

ŠK Tritus – Orientačný beh, MCK Nitra – cyklistika pre
mládež

máj

CK Nitra – Slovenský pohár v cestnej cyklistike, Spojená
škola internátna – Šport a zdravie v nás, ŠK pri ŠOG – Pohár
federácií v športovom aerobiku, FC Nitra – Turnaj talentov, Akadémia tanca – Pribinov pohár, ŠK Triturus – Zoborský cyklomaratón, Carpathian race – cyklistické preteky

jún

ŠK Scorpioni - Medzinárodný kolkársky turnaj, ŠK Scorpioni - Detský kolkársky turnaj, Čakanka – Diskokilometer, Tenisový klub – Nitra open, FC Nitra – Deň otvorených
dverí, Spojený plavecký klub ZŠK Slávia SPU Nitra – Vyplávaj
osobák Nitry, FC Nitra – Memoriál Kamila Chatrnúcha, ŠK
Delfín – Inline deň, TJ Stavbár – Memoriál Miroslava Púchovského

júl

Korfbalový klub SPU Nitra - International korfball weekend, CK Dynamax - Medzinárodné etapové cyklistické
preteky mládeže, ŠK Delfín – Detský aquatlon, HBK Nitrianski rytieri – Stümpel cup

august

FC Nitra – Memoriál Ladislava Baláža, ŠK Elite – Nitra cup,
CK Nitra – Nitriansky cyklomaratón

september

BKM Junior UKF Nitra – Pribina cup, BKM Junior UKF Nitra
– Nitra cup, VK Ekonóm – Pohár rektora SPU, VK Ekonóm
– Medzinárodný turnaj juniorov a kadetov, ŠK pri ŠOG
– Európsky pohár juniorov v atletike, VK Ekonóm SPU
Nitra – Memoriál Štefana Szalaya, TJ AC Nitra – Memoriál
Jozefa Svitača

november

UKF – Univerzitné behy, GymGol klub – Veľká cena mesta
Nitra vo fitness detí, ŠK Karate Kachi – Kachikan cup

december

Mfsk Nitra - Polyservis cup, Čakanka - Silvestrovský beh,
UDHK – Medzinárodný turnaj o pohár primátora, Spojený
plavecký klub ZŠK Slávia SPU Nitra – Nitrianska vianočná
rybka, ŠK Karate Farmex Nitra – Memoriál Rudolfa Farmadína

celoročné
podujatia
BKM Junior UKF Nitra – Basketbalová mikroliga, ŠK pri
ŠOG – Medzinárodné gymnastické turnaje, Tenisový
klub – Tenisové turnaje, Mfsk Nitra – 1. Slovenská liga vo
futsale, HK Nitra – hokejové zápasy Tipsport ligy, FC Nitra
– futbalové zápasy DOXX bet ligy, Mestská liga v malom
futbale, Farská hokejbalová liga
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Podporné listy

Mesto neustále prispieva k vytváraniu vhodných podmienok pre šport, aktívne sa zúčastňuje organizovania významných športových akcií a vytvára športové príležitosti pre všetkých občanov mesta.
... mesto Nitra je výborným kandidátom na získanie titulu Európske mesto športu a má moju plnú
podporu...

Vláda Slovenskej republiky vníma ambíciu mesta Nitra stať sa Európskym mestom športu 2018 ako
dôležitý krok v reprezentovaní samotného mesta, ako aj celej krajiny. Osobne podporujem kandidatúru mesta Nitra na získanie titulu Európske mesto športu 2018 a som presvedčený, že ambiciózny
organizačný tím športových nadšencov dokáže, že mesto Nitra si zaslúži získať tento prestížny titul.

Národný paralympijský výbor Slovenska plne podporuje a súhlasí s kandidatúrou mesta Nitra na
Európske mesto športu pre rok 2018.
... budeme proaktívne pracovať s mestom Nitra, aby sme zabezpečili spoluprácu medzi naším Národným paralympijským výborom...

V zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky by som týmto rada
vyjadrila svoju podporu pre kandidatúru mesta Nitra na získanie titulu Európske mesto športu za rok
2018.
Mesto neustále prispieva k vytváraniu optimálnych podmienok pre šport, aktívne sa zúčastňuje na
organizovaní športových udalostí a akcií a vytvára športové príležitosti pre svojich občanov.

Mesto popularizuje šport nielen na profesionálnej úrovni, ale aj medzi širokou verejnosťou všetkých
generácií formou rôznych športových aktivít.
Z toho dôvodu Slovenský futbalový zväz plne podporuje kandidatúru mesta Nitra na Európske mesto
športu 2018.

V zastúpení Slovenského zväzu ľadového hokeja by som rád oficiálne vyjadril našu plnú podporu
v kandidatúre mesta Nitra na Európske mesto športu 2018.
Mesto Nitra považujeme za výborný príklad mesta, kde mestská samospráva neustále a plne
podporuje šport na všetkých úrovniach.

Ako prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu by som Vám rád oznámil svoju plnú podporu
pre nadchádzajúcu kandidatúru mesta Nitra na Európske mesto športu ACES.
... táto príležitosť umožní podporiť športy v Nitre na národnej, ako aj európskej úrovni ...

Asociácia športu pre všetkých – člen medzinárodných organizácií TAFISA a ISCA – podporuje kandidatúru mesta Nitra na získanie titulu Európske mesto športu 2018.
Mesto Nitra patrí k tradičným a úspešným účastníkom v národných, ako aj medzinárodných športoch,
čo sa týka všetkých kampaní koordinovaných našou organizáciou.

