ŠPORT A MLÁDEŽ KOŠICE
KONCEPCIA ROZVOJA ŠPORTU V MESTE KOŠICE
Boli sme jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré malo spracovanú Koncepciu športu
v meste Košice už v roku 2006, od vtedy je v platnosti jej tretia verzia, posledná z roku 2015
na roky 2015 – 2020.
ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA
Ako jediné na mesto na Slovensku máme unikátny projekt pod názvom „Školská športová
liga“ (ŠŠL), začali sme už trinásty ročník zaujímavej aktivity pre deti základných škôl pre
správne využitie voľného času po vyučovaní.
Žiaci základných škôl sa pravidelne a zadarmo zúčastňovali športových súťaží dnes už v 17
športoch, vždy v pondelok až piatok po vyučovaní. Do školských športových súťaží sa
zapojilo viac ako 3 a pol tisíc žiakov.
Hlavným cieľom súťaží ŠŠL je organizovaním pravidelnej športovej činnosti pritiahnuť
mládež k športovaniu, pôsobiť preventívne proti šikanovaniu, drogám, závislosti na
elektronických médiách a potuľovaniu sa detí po uliciach, nájsť medzi nimi talenty, ktoré z
rôznych dôvodov (nedostatku finančných prostriedkov rodičov, alebo z neznalosti možnosti
obzorov, ktoré poskytuje šport) ostali mimo športového diania.
EURÓPSKE MESTO ŠPORTU
V roku 2016 sme ako prvé mesto na Slovensku získali titul Európske mesto športu – titul je
ocenením každého občana tohto mesta, ktorý v našom meste športuje či už rekreačne, alebo
aktívne, ale aj organizátorom rôznych športových podujatí pre širokú verejnosť. Po odovzdaní
výsledkov za rok 2016 sme od nezávislej orgasnizácie získali ocenenie spomedzi 19 miest
ako najlepšie Európske mesto športu za rok 2016.
V roku 2016 bol rozpočet mesta na šport vo výške 7 miliónov 66 tisíc Eur, ktorý okrem
investícií do športovej infraštruktúry zahŕňal aj dotácie na mládežnícky šport, medzinárodné
športové aktivity a športové aktivity pre verejnosť. Z celkového bežného rozpočtu mesta 126
miliónov bol podiel výdavkov na šport v hodnote 5,6 % ročne.
 Rekonštrukciu školského oválu na ZŠ Belehradská vo výške
 Rekonštrukcia bazénu ČH – športový bazén

80 tisíc Eur
4 mil. 200 tisíc Eur

 Rekonštrukcia školského oválu na ZŠ Trebišovská

75 tisíc Eur

 Rekonštrukcia škol. oválu a multif. ihrisko ZŠ L. Novomeského

140 tisíc Eur

 Výstavba 3 workoutových ihrísk

60 tisíc Eur

 Výstavba Inline oválu na ZŠ Bukovecká

70 tisíc Eur

Sponzorské príspevky od partnerov projektu EMŠ 2016

460 tisíc Eur

Tieto financie boli vložené do športových aktivít, ktoré sa počas roku 2016 uskutočnili
Financie ktoré mesto pridelilo 21 mestským častiam pre projekt EMŠ:

145 tisíc Eur

S prispením mestských častí 68 830 € a mesto 145 000 € celková suma

213 830 Eur

Z uvedených zdrojov sa zrealizovalo:
Športové aktivity:

 93 rôznych športových akcií pre občanov priamo v mestských častiach
Postavené nové športové zariadenia:
 Outdoorový fitness park MČ Barca
 Posiľňovňa Luník IX pre rómskych obyvateľov
 Workoutové ihrisko MČ Šaca
Zrekonštruované zariadenia:
 Futbalové ihrisko v MČ Krásna
 Inline chodník MČ KVP
 Multifunkčné ihrisko MČ Lorinčík
 Stolnotenisová herňa MČ Myslava
 Športový areál MČ Poľov
 Športové ihrisko MČ Šebastovce
 Futbalové ihrisko MČ Ťahanovce – obec
 Workoutové ihrisko, petangové ihrisko a oplotenie športového areálu Olympia – MČ
sídlisko Ťahanovce
Ceny na súťaž „Najlepšia mestská časť Európskeho mesta športu“ v sume

110 000 Eur

1. miesto MČ sídlisko Ťahanovce – atletický ovál

80 tis. Eur

2. miesto MČ Nad jazerom – exteriérový fitpark

10 tis. Eur

2. miesto MČ Juh – oprava rolby a chladiaceho zariadenia, športový materiál 10 tis. Eur
3. miesto MČ Západ – Beach plaza a street futbal pred OC Galéria

5 tis. Eur

3. miesto MČ Dargovských hrdinov – workoutové ihrisko

5 tis. Eur

EYOF 2021
V Minsku sme v roku 2016 získali organizáciu Európskeho festivalu mládeže na rok 2021.
Európske multišportové olympijské podujatie pre mládež od 14 do 18 rokov.
• V Košiciach to bude XVI. edícia letnej verzie EYOF, na Slovensku sa konala jediný raz,
avšak však zimnú verziu v roku 1999 v Poprade - Tatrách, vtedy pod skratkou EYOD
• Účasť na podujatí 3 700 športovcov z 50 štátov, 460 rozhodcov, 2 tisíc dobrovoľníkov, 200
pracovníkov, médií, 150 SBS, 240 VIP + diváci. Celkom viac ako 6 tisíc účastníkov.
• Desať olympijských športov – 3 kolektívne, 7 individuálnych, na úrovni majstrovstiev
Európy juniorov.
• Športovci bývajú spoločne v olympijskej dedine, športové disciplíny sú ako na OH, otvárací
ceremoniál s kultúrnym programoma s účasťou športových osobností svetového a Európskeho
olympijského hnutia.

FINANCOVANIE ŠPORTU ZA 4 ROKY

2015
Dotácie v celkovej sume 380 000 € pre 107 subjektov.
Na športové podujatia organizované mestom boli schválené finančné prostriedky v celkovej
výške 33 000 €
Na futbal bola vyplatená dotácia vo výške 300 000 € futbalovému klubu MFK Košice, a.s.
za mesiace január – jún 2015, respektíve FC VSS, a.s. (po zmene názvu klubu) za mesiace júl
– december 2015.
Európske mesto športu 2016 - športové podujatia pre verejnosť v celkovej výške 54 874,53 €
na zabezpečenie podujatí a aktivít súvisiacich s kandidatúrou na titul Košice – Európske
mesto športu 2016.
Rekonštrukcie školských športových ihrísk – ZŠ Trebišovská bol vybudovaný atletický
ovál v celkovej sume 75 360 €.
2016
Dotácie v celkovej sume 405 000 € pre 120 subjektov
Športové podujatia organizované mestom boli vyplatené v sume 43 490,34 € na podujatia,
ktoré sú osvedčenou športovou značkou mesta.
Podpora mládežníckeho futbalového vo výške 300 000 € pre futbalový klubu FC VSS Košice
Športové podujatia pre verejnosť EMŠ 2016 v celkovej výške 200 000 €. A na podporu
činnosti klubov Good Angels a HC Košice, s.r.o., ktoré svojou aktivitou zviditeľňujú mesto
Košice suma 60 000€,
Rekonštrukcie a výstavba multifunkčných ihrísk a atletických oválov pri ZŠ boli
zrealizované 3 workoutové ihriská v troch rôznych mestských častiach v celkovej sume
60 000€, suma 56 350€ bola vyplatená za práce na hokejbalovom ihrisku pri ZŠ Laca
Novomeského a suma 35 827,58€ bola vyplatená za realizované práce na vybudovaní
atletického oválu pri ZŠ Belehradská.
2017
Dotácie v celkovej sume 772 000 € pre 179 subjektov.
Športové podujatia organizované mestom boli schválené finančné prostriedky v celkovej
102 556,13 € na podujatia, ktoré sú osvedčenou športovou značkou mesta.
Podpora mládežníckeho futbalového klubu (VZN č.76) bola schválená dotácia vo výške
300 000 €. Z tejto položky boli vyčerpané finančné prostriedky v celkovej výške 229 980€.
Pre MFK o.z. bola vyplatená čiastka 105 000,00€. Dotácia vo výške 75 000€, bola vyplatená

klubu FC Lokomotíva Košice a dotácie v celkovej výške 49 980€ boli rozdelené pre 11
košických mládežníckych futbalových klubov.

Podpora športu - dotácie na klubové súťaže v európskej lige (VZN č. 76) v celkovej výške
60 000 €. Na podporu činnosti klubov Good Angels s.r.o., ŠK Hornets a HC Košice, s.r.o.,
ktoré svojou aktivitou zviditeľňujú mesto Košice. Suma 60 000€ bola klubom v plnej výške
vyplatená.
Rekonštrukcie a výstavba multifunkčných ihrísk a atletických oválov pri ZŠ bola
schválená suma 323 637,16 €
Z tejto celkovej sumy boli financované:
dokončenie atletického oválu pri ZŠ Belehradská 37 668,42€
výstavba futbalového ihriska pri ZŠ Užhorodská 180 118 €
Vybudovanie šatní na ZŠ Užhorodská pre futbalové ihrisko 9 700 €,
Dodanie a montáž nový striedačiek a sedadiel ku futbalovému ihrisku pri ZŠ Užhorodská
v sume 15 634,94 €
studňa na futbalovom ihrisku pri ZŠ Považská 5 400€
projekt na atletický ovál pre ZŠ Krosnianska 2 v sume 2 850€
2018
Dotácie v celkovej sume 460 000 € pre 179 subjektov
Podpora športu - Mládežnícke akadémie - basketbal a hokej (VZN č. 190) v celkovej výške
100 000 €. Na podporu basketbalovej akadémie Young Angels bola v plnej výške vyplatená
dotácia 50 000€. Hokejová akadémia do tohto dátumu o dotáciu nepožiadala.
Podpora mládežníckeho futbalového klubu (VZN č.76) bola schválená dotácia vo výške
300 000 €. Bola vyplatená čiastka 200 000,00€ pre 13 mládežníckych futbalových klubov
a suma 100 000 € je určená na infraštruktúru a z tejto položky bola vyčerpaná suma 82 200,na rekonštrukciu šatní na ZŠ Užhorodská, ktoré slúžia pre mladých futbalistov a suma 14 100
€ na nákup traktora, ktorý slúži na úpravu umelej trávy futbalového ihriska pri ZŠ
Užhorodská.
Športové podujatia organizované mestom v sume 55 000€ na podujatia, ktoré sú osvedčenou
športovou značkou mesta.
Prevádzkové náklady školských športových zariadení pre verejnosť - Užhorodská, ZŠ L.
Novomeského, ZŠ Abovská a ZŠ Belehradská. boli vyčerpané finančné prostriedky
v celkovej výške 18 000€. Príjem z prenájmu futbalového ihriska pri ZŠ Užhorodská od
futbalových klubov je 5 533,60€.

EYOF 2021 - vybudovanie atletického oválu pri ZŠ Slobody (vlastné prostr.), úpravou
rozpočtu bude prenesená suma 26 000,- na financovanie výdavkov pre NTC, a.s. a suma
20 000 ako financovanie účasti na majetku do EYOF Košice 2021, n.o. v tejto RP po úprave
pôjde o sumu 154 000€, ktorá bude použitá na prerobenie skladov na šatne pri ihrisku na ZŠ
Družicová 45 000€, "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" pre ZŠ
Bruselská 18 (ŠK KAC – futbal) suma 20 000€, Zmena účelu hokejbalového ihriska - ZŠ
Novomeského vo výške 6000€, palubovka a obklad stien do telocvične na ZŠ Tomášiková 31
sumou 20 000€ a sumou 20 000€ bude podporené zriadenie zavlažovacieho systému na ZŠ
považská 12
-

Výstavba multifunkčných ihrísk a atletických oválov pri ZŠ z toho 115 tis. ŠR Úrad
vlády Z tejto položky sú financované:

-

Vybudovanie atletického oválu na ZŠ Krosnianska 2 sumou 175 500€

-

Vybudovanie multifunkčného ihriska na základnej škole pre ZŠ Krosnianska 2 sumou
50 000€

-

Výmena povrchu multifunkčného ihriska pre ZŠ Považská 12 vo výške 9 000€

-

Výmena povrchu multifunkčného ihriska“ pre ZŠ Mládežnícka 3 vo výške 38 000€

Rekonštrukcia a zlepšenie vybavenosti telocviční ZŠ z toho 420 tis. ŠR MŠVVaŠR Tieto
finančné prostriedky budú vyčerpané po realizácii výstavby jednotlivých športovísk.
Schválených 6 škôl: Považská, Staničná, Požiarnická, Gemerská, Užhorodská, Starozagorská
Podpora aktivít organizovaných mestom Košice:
Aktivity pre širokú verejnosť ktoré mesto organizovalo, alebo bolo spoluorganizátorom ako:
Košice Night run, Run Way Run, Košický trojkráľový beh, ŠOK, Plavecká štafeta mesta,
Štvorylka a podobné, NESS city triathlon, Športové piatky na Hlavnej, Spoznaj behom
Košice, JBL Jump fest, Airbeg hero, Skákanie pod vežou, Farbám neujdeš, senior olympiády,
Non – stop 24 hodín korčuľovanie, Festival gymnastiky a tanca,
a ďalšie vo výške
Dotácie na šport v 21 Mestských častiach – na rôzne športové aktivity a podporu športovej
infraštruktúry poskytlo mesto v roku 2017 celkovú sumu 145 tisíc Eur.
Spracoval: Mgr. Ivan Šulek

