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I. IDENTIFIKÁCIA MOŽNOSTÍ A VÝCHODÍSK ROZVOJA 
 
 
1. Úvod 
 
 Spracovatelia tohto návrhu sa pri jeho spracovávaní orientovali a svoj zámer stavajú 
na istom fundamentálnom podklade, ktorý predstavuje finančnú základinu danú každoročným 
rozpisom mestského rozpočtu. 
 
 Bez finančnej zábezpeky nie je možné ani pri najväčšom stupni optimizmu podporu 
Mesta realizovať, pretože iba od nej sa môže v zmysle zákona č. 288/1997 Zb. pomoc Mesta 
jednotlivým telovýchovným a športovým subjektom a teda aj koncepcia. rozvíjať. 
 
 
2. Analýza súčasného stavu 
 
 Mestský úrad prostredníctvom oddelenia školstva a telesnej kultúry má dostatočný 
prehľad o telovýchovných a športových subjektoch v meste. Keďže ekonomické prostredie je 
pomerne slabé, stáva sa, že to spôsobuje ich zániky. Z tohto dôvodu boli prostredníctvom 
mestských médií /BTV a BN/ viackrát oslovené a vyzvané všetky mestské TJ, športové kluby 
a združenia, aby predložili na MsÚ písomný materiál so zdokumentovaním skutočného 
súčasného stavu vo svojich subjektoch s uvedením zámerov do budúcna s orientáciou na deti 
a mládež. Na výzvu zareagovalo a písomný materiál predložilo 16 subjektov. Píšu o svojich 
zámeroch, počte členov a najmä potrebách a pomoci, zvlášť finančnej. V stručnosti sú 
obsiahnuté v ďalšej časti tohto materiálu, kde sú uvedené aj ďalšie športové subjekty, ktoré na 
výzvu nereagovali, ale pracujú najmä s mládežou a bez ich činnosti si nemožno predstaviť 
športový život v meste. Je potrebné konštatovať a zdôrazniť, že bez spoluúčinnosti Mesta 
a jeho pomoci dospejú k zániku.  Z týchto podkladov tiež vyplýva, že je potrebné riešiť 
otázky správy športových areálov v mestský častiach Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka. 
 
2 /a    Šport pre všetkých 
 
 V tejto oblasti malo Mesto dominantný vplyv nakoľko sa podieľalo na organizovaní 
viacerých podujatí a podporovalo športové subjekty nielen finančnými príspevkami, ale najmä 
každoročnom poskytovaní bezplatných hodín na mestských športoviskách. Do roku 2003 sa 
na mestské športoviská /mestská športová hala, krytá plaváreň, zimný štadión a mestský 
štadión/ prerozdeľovalo 6 050 hodín ročne. 
 
 Tu je potrebné konštatovať, že správca mestských športovísk m.p. BAPOS Bardejov, 
vychádzal športovým subjektom vždy v ústrety, najmä pri spracovávaní harmonogramu ch 
využitia s tým, že v rámci pridelených hodín im vždy boli poskytnuté aj šatne s patričným 
príslušenstvom, ktoré sú vo výbornom stave, čo umožňuje realizovať aj podujatia 
nadregionálneho charakteru. 
  
 Ďalšie financovanie sa dialo prostredníctvom dotácií z vyšších telovýchovných 
orgánov, členskými príspevkami, sponzoringom a zriedkavo získanými grantami. 
 Možno konštatovať, že mestské športové subjekty v prevažnej miere dosahovali 
mimoriadne úspechy a dobre reprezentovali mesto Bardejov doma i v zahraničí. Tento fakt je 
naozaj výnimočný. Aj keď Mesto má na ňom svoj podiel, malo na tento účel vyčlenených 
čoraz menej priamych financií a v roku 2003 bolo dotovaných iba niekoľko z nich. Ďalším  
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faktorom je klesajúci počet dobrovoľných funkcionárov, ktorí sú ešte ochotní pracovať 
zdarma avšak bez pomoci Mesta neuvládzu činnosť realizovať a subjekty budú postupne 
zanikať. Toto nemôže byť Mestu ľahostajné, nakoľko pracujú väčšinou s deťmi a mládežou. 
Nemožno dopustiť a spôsobiť, aby sa táto ich snaha do budúcna negovala na úkor 2 – 3 
subjektov, ktoré by reprezentovali mesto možno s ďaleko menšími úspechmi. 
 
2 /b   Organizovanie športových podujatí 
 
 Veľmi pekné výsledky boli dosiahnuté pri organizovaní tzv. masových podujatí – npr. 
International Challenge Day /so zapojenosťou 50 – 70 % obyvateľstva/, celoštátne plavecké 
štafety, športová olympiáda mládeže, každoročné Dni športu a iné, ktoré Mesto úspešne 
organizovalo spoločne s Okresnou radou SAŠS, Okresnou asociáciou TjaK, Oblastným 
útvarom SZTK a ďalšími v Bardejove. 
 Perfektná organizácia a zanietenosť funkcionárov ako aj ústretovosť zamestnancov 
m.p. BAPOS priniesli ovocie v ponuke usporiadať viacero európskych i medzinárodných 
podujatí v rôznych športových odvetviach. V halových hrách to boli ME, viaceré kvalifikácie 
ME a MS / basketbal, volejbal, ale aj hádzaná/, ako aj mládežnícke súťaže v atletike i futbale 
/široko – ďaleko známy Mikuššákov memoriál/ a ďalšie, okrem majstrovských súťaží. 
 
2/ c   Mestské športové zariadenia 
  
 Mesto Bardejov vlastní viacero športových zariadení, ktoré spravujú: 
a/ Mestský podnik BAPOS: 

- Mestská športová hala 
- Mestský štadión 
- Zimný štadión 
- Krytý bazén a letné kúpaliská 
- Sídliskové ihriská 
- Tenisový kurt v Bardejovskej Novej Vsi 
- Detské dopravné ihrisko 

 
b/ Telocvične a ihriská v areáloch mestských ZŠ: 
    Tieto sú spravované riaditeľstvami ZŠ s právnou subjektivitou, ale vo vlastníctve Mesta. 
 
c/ Iní správcovia 

- Futbalový areál Dlhá Lúka /spravuje TJ Slovan Dlhá Lúka/ 
- Futbalový štadión Bardejovská Nová Ves /spravuje FK Bard. Nová Ves/ 

 
d/ Využívanie mestských športových zariadení: 

1. Mestská športová hala – jej palubovka aj telocvičňa sa využívajú najmä na 
organizovanie halových súťaží medzinárodného charakteru a na súťažné prípadne 
tréningové stretnutia športových subjektov s halovými športmi. K tomu sa 
prispôsobuje systém prideľovania hodín . Iné požiadavky sú orientované na 
školské telocvične. 

2. Mestský štadión – jeho ihriská sústavne využívajú najmä futbalisti BŠK 
a príležitostne iné subjekty na turnajové súťaže. Atletickú dráhu a sektory najmä 
atléti BŠK ako aj mestské školy, ktoré nemajú telocvične a iné subjekty na rôzne 
druhy súťaží zdatnosti. 
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3. Zimný štadión – je využívaný hokejovým klubom HC 46 /dospelí a viaceré 
mládežnícke družstvá/ na súťaže a tréningy. Správca ZŠ vychádza maximálne 
v ústrety verejnosti i školskej mládeži. 

 
4. Krytý bazén a letné kúpaliská – vzhľadom na klímu bývajú letné kúpaliská 

v prevádzke krátkodobo. Sú navštevované najmä verejnosťou a sú dobre 
udržiavané počas celej sezóny. Krytý bazén má celoročnú prevádzku a spĺňa 
hygienické kritériá umožňovať organizovanie súťažných aktivít /štafety a pod./ 
i rekreačné plávanie pre verejnosť. 

 
5. Sídliskové ihriská – sú využívané obyvateľmi mestských sídlisk bez rozdielu veku. 

Každoročne pred letnou sezónou bývajú opravované m.p. BAPOS i húfne 
využívané. Neskôr bývajú devastované a záujem o ne upadá s príchodom iných 
letných možností. 

 
6. Ihriská prímestských častí – tieto využívajú tamojšie futbalové kluby pre 

dospelých i mládežníčke družstvá /Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka/. Tenisový 
kurt v Bard. Novej Vsi slúži k doplnkovému športu najmä pre mládež. 

 
7. Telocvične a ihriská ZŠ – slúžia na realizáciu TV vzdelávania. Mimo vyučovania 

sú tiež využívané mestskými športovými subjektami najmä v zimných mesiacoch 
v koordinácii s Mestom. 

 
 
 
3/a   Zoznam existujúcich športových subjektov v meste – zapojených do výzvy Mesta            

v médiách 
 
a/ OZ – Volejbalový klub Bardejov – má 2 oddiely /volejbal, plážový volejbal/, 50 členov. 
Kategórie mužov a juniorov chcú rozšíriť o kadetské. Okrem majstrovských súťaží budú 
realizovať mimosúťažné aktivity pre mládež a detí s orientáciou zvlášť na stredné školy. 
Ročná potreba financií cca 200 tis. Sk. 
b/ BŠK – atletický oddiel Bardejov – 80 členov /juniori, dorast, žiactvo, dospelí/, okrem 
účastí na majstrovských súťažiach organizujú rôzne doplnkové preteky a olympiády pre 
talenty a ostatných záujemcov. Orientujú sa najmä na mládež. Ročná potreba financií cca 120 
tis. Sk. Požiadavka: rekonštrukcia atletickej dráhy. 
c/ Školský športový klub JAK Bardejov – 292 členov, z toho 229 do 18 rokov, 5 oddielov 
/atletika, volejbal, šach, rekreačná TV, turistika/. Dosahujú vynikajúce výsledky a organizujú 
mnoho medzinárodných podujatí. Ročná potreba financií cca 260 tis. Sk. 
d/ Športový klub DELTA moderná gymnastika Bardejov – majú 30 členov súťažiacich v 5 
kategóriách. cieľom je dobré reprezentovať mesto s orientáciou na deti a mládež. Ročná 
potreba financií 20 tis. Sk. 
e/ ARMWRESTLING Klub Bardejov – 27 členov, z toho 8 juniorov. Dosahujú 
mimoriadne úspešné výsledky s SR, Európe i vo svete. Chcú rozšíriť klub o mládežnícke 
kategórie a doplniť tréningové náradie. Ročná potreba financií 200 tis. Sk. 
f/ BTK, Tanečný klub TÍLIA Bardejov – majú 60 členov, z toho 50 mládež v 3 tanečných 
kategóriách. Dosahujú pekné výsledky. Ročná potreba financií 50 tis. Sk. 
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g/ TJ Slovan Dlhá Lúka – 73 členov /žiaci, dorast, dospelí/, cieľom je rekonštruovať šatne 
a energetické rozvody. Požiadavka: doriešiť spravovanie športového areálu. Ročná potreba 
150 tis. Sk 
h/ Sídlisková TJ Družba Bardejov – 131 členov, z toho 82 mládež, 4 oddiely /stolný tenis, 
turistika, aerobik a šport pre všetkých/. Cieľom je udržať súčasný stav a organizovať rôzne 
stolnotenisové a iné mládežnícke turnaje. Ročná potreba financií 75 tis. Sk. 
ch/ BŠK – stolnotenisový oddiel Bardejov – 26 členov, z toho 8 mládež. Cieľom je udržať 
doterajšie postavenie v súťažiach. Ročná potreba financií cca 70 tis. Sk. 
i/ MVHC n.o. Bardejov – najvýraznejší mestský klub, 98 členov, z toho 64 mládež. Súťaží 
v 6 kategóriách . Cieľom klubu je udržať súčasný stav, k čomu je potrebných 1.750 tis. Sk. 
Predložili vlastnú koncepciu, ktorá sa však nezhoduje so zámerom koncepcie Mesta. 
j/ Združenie technických a športových činnosti Bardejov – 768 členov, pracujú v 8 
subjektoch-zväzoch. Ich cieľom je skvalitniť činnosť jednotlivých zväzov. Ročná potreba 
financií 1.065 tis. Sk. 
k/ KSTaK Matej Bardejov – 25 členov, z toho 15 mládež, 2 oddelenia a športové stredisko 
mládeže – jediné v SR. Najúspešnejší a najvýkonnejší klub v meste Bardejov. Cieľom je 
udržať doterajší trend najmä na súťažiach MS a ME. Ročná potreba financií 690 tis. Sk. 
l/ KICK-BOX Klub Bardejov – 30 členov, z toho 16 detí. Úspešne reprezentujú mesto 
Bardejov na Majstrovstvách SR, Európy a sveta. Cieľom je založiť boxerský oddiel a úspešná 
reprezentácia. Ročná potreba financií 290 tis. Sk. 
m/ Futbalový klub Bard. Nová Ves – 85 členov, z toho 65 mládež. cieľom je sústavná práca 
so žiakmi a dorastom. Žiadajú doriešiť správu športového areálu. Ročná potreba financií 220 
tis. Sk. 
n/ Basketbalový klub BLESKY Bardejov – 50 členov, z toho 30 mládež, ročná potreba 
financií 220 tis. Sk, 
o/ OZ Centrum tanca a voľnočasových aktivít Bardejov – 502 členov, z toho 414 detí 
a mládež. Pracujú v kluboch tanečného športu, moderného tanca, mažoretiek a športu pre 
všetkých vo viacerých vekových kategóriách. Ročná potreba financií 398 tis. Sk. 

 
 
 
3/b     Zoznam športových subjektov , ktoré sa do výzvy Mesta nezapojili, ale činnosť 
vyvíjajú 
 
a/  BŠK Futbalový oddiel Bardejov  –  zabezpečuje činnosť pre 300 mládežníkov /11 
kategórií/ a družstvo dospelých. Ročná potreba financií 2.500 tis. Sk. 
b/  Karate Klub Bardejov – 43 členov /detí a mládež/. Cieľom je rozšíriť rady členov 
a úspešne reprezentovať mesto vo vyšších súťažiach. Ročná potreba financií 150 tis. Sk 
c/   JUDO-KAN Bardejov – 80 členov, z toho 70 mládež. Cieľ – získavať ďalšie úspechy 
doma i v zahraničí a vyhrať krajskú ligu. Ročná potreba financií 140 tis. Sk. 
d/   Basketbalový klub mládeže Bardejov – 104 členov /detí a mládež/, 8 družstiev. Cieľ – 
zvýšiť kvalitu a založiť basketbalovú mestskú ligu mládeže. Ročná potreba financií            
600 tis. Sk. 
e/   Hokejový klub HC 46 Bardejov – 105 členov, z toho 80 mládež, 5 mužstiev. dosahujú 
primerané výsledky. Zámer klubu – hrať 1. ligu na krytom štadióne. Ročná potreba 800 tis. 
Sk. 
f/   DO FÉNIX Bardejov – 860 členov, 35 oddielov. Vykonávajú mnohé podujatia pre deti 
a mládež pri minimálnych nákladoch. ročná potreba financií cca 20. tis. Sk 
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g/   Iné – v telovýchovnej, turistickej a športovej činnosti s mládežou ešte pracujú a dobré 
výsledky dosahujú: Saleziálni don Bosca /najmä s Rómmi/, TJ Štart /lyžovanie, turistika/, 
OR-SAŠŠ /najmä mládež, Triatlonový klub JASTA, Zväz telesne postihnutých. 
 
 
 
II. NÁVRH KONCEPCIE A FILOZOFIA PODPORY 
 
1. Všeobecná časť 
 
 Základnou myšlienkou podpory tejto oblasti bude pomoc Mesta pri zabezpečovaní 
pravidelnej činnosti športových klubov i subjektov, ktoré sa venujú športu popri iných 
činnostiach s cieľom vytvárať vhodné podmienky najmä pre rozvoj žiackych i mládežníckych 
kategórií cez súťaže, ale aj podujatia s rekreačným či výchovným charakterom, v rámci 
svojich možností. 
 Mesto vyvinie maximálne úsilie k tomu, aby sa do športových aktivít využili možnosti 
dané ústretovým projektom Otvorená škola, ktorý ponúka Ministerstvo školstva SR. Jeho 
ústrednou myšlienkou je, aby sa škola stala centrom vzdelávania, športu a kultúry pre 
mestskú komunitu s poskytovaním potrebných komplexných služieb. Cieľom projektu je 
zaktivizovať a skvalitniť reálnu činnosť v športe na školách, za spolupráce kvalifikovaných 
pedagogických trénerov, cvičiteľov, príp. rodičov a dobrovoľníkov prostredníctvom 
materiálno-technického zabezpečenia škôl a školských zariadení v mimovyučovacom čase 
i počas víkendov. K podpore tohto cieľa bude MŠ SR poskytovať isté zdroje. Ďalšie zdroje 
bude možné získavať cez formy činností. Školských klubov detí s možnosťou výberu 
poplatkov v zmysle novej legislatívy. 
 
  
 Zámerom mesta Bardejov bude podporovať tieto subjekty a aktivity: 
 
a/  Talentované detí a mládež 
 

1. Športové triedy ZŠ: 
atletika (ZŠ Komenského), futbal a volejbal (ZŠ B. Krpelca) 

2. Školské športové strediská: 
hádzaná (ZŠ Wolkerova a od šk.r.2003/2004 ZŠ Komenského), hokej (ZŠ Pod 
Vinbargom), basketbal-dievčatá a stolný tenis (ZŠ Pod Papierňou) a basketbal-chlapci 
(ZŠ Vinbarg) 

3. Školské strediská SŠ: 
futbal (SOU Pod Vinbargom), volejbal (Gymnázium L. Stockela). 

 
b/   Športové TJ, kluby a občianske združenia pracujúce s deťmi a mládežou 
 

1. Basketbalový klub mládeže Bardejov (dievčatá) 
2. Basketbalový klub Blesky Bardejov (chlapci) 
3. TJ Slávia DDM a DO Fénix, pracujúce pri CVČ Bardejov 
4. BŠK Bardejov – oddiely : futbal, atletika stolný tenis 
5. HC – 46 Hokejový klub Bardejov 
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6. MVHC n. o. Hádzanársky klub Bardejov 
7. KSTaK Matej Bardejov – klub silového trojboja a kulturistiky 
8. ŠŠK JAK pri ZŠ na Komenského ulici v Bardejove 
9. Sídlisková TJ Družba Bardejov 
10. Turistické kluby v Bardejove (TJ Slávia, BŠK) 
11. Saleziánske stredisko Poštárka v Bardejove (najmä pre rómsku komunitu) 
12. Občianske združenie JUDO KAN Bardejov 
13. KARATE KLUB Bardejov 
14. Športový klub Delta Bardejov (športová gymnastika) 
15. TJ Štart Bardejov (lyžovanie a turistika) 
16. Okresná rada Slovenskej asociácie športu na školách (OR SAŠŠ) Bardejov  

(koordinátorská a organizátorská činnosť) 
17. OZ Volejbalový klub Bardejov 
18. KICK-BOX Klub Bardejov 
19. ARMWRESTLING Klub Bardejov 
20. OZ Mládež 21. storočia Bardejov 
21. Slovenský zväz telesne postihnutých (detí a mládež) 
22. TJ Slovan Dlhá Lúka – futbal 
23. FK Bardejovská Nová Ves – futbal 

 
Podporu zamerať najmä na: 
 

- reprezentácie mesta na výkonnostne vyšších druhoch súťaží 
- organizovanie tradičných masových súťaží (mestská športová olympiáda,       

benefičné podujatia, Chalenge Day, plavecká štafeta a pod. ) 
- realizáciu programov a súťaží v rámci mimoškolskej činnosti 
- realizácie aktivít orientovaných na environmentálnu ochranu 

a výchovu k prírode, úprave a čistenie turistických chodníkov 
- organizovanie súťaží s družobnými a partnerskými mestami 
- organizovanie podujatí pre invalidné deti a mládež 
- organizovanie významných medzinárodných podujatí 

 
c/   Dospelí : 
 
 nakoľko mesto Bardejov má momentálne slabé ekonomické zázemie a tým aj napätý 
rozpočet, bude podporu orientovať iba na tie kluby a subjekty, ktoré majú okrem súťaží vo 
svojej náplni aj výchovu viacerých detských a mládežníckych družstiev. Ide o tieto : 
 

 Mestský vojenský hádzanársky klub, MVHC n.o. Bardejov 
 Hokejový klub, HC 46 Bardejov 
 BŠK Bardejov futbalový a atletický oddiel 
 Prímestské futbalové kluby (Bard. Nová Ves, Dlhá Lúka) 
 Klub silového trojboja a kulturistiky (KSTaK) Matej Bardejov 
 Basketbalový klub Blesky Bardejov 

 
Odporúča sa vrátiť a prikročiť k obnoveniu dávnejšieho zámeru – veľmi zaujímavého 

projektu Rekreačná zóna pri rieke Topľa v okolí časti mesta nazývanom Stará hať. Tento  
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areál o rozlohe cca 10 ha by vytvoril prijateľné a mimoriadne vhodné i všestranné možnosti 
pre aktivity rodín s deťmi, ktoré sa športu venujú iba okrajovo, resp. rekreačne. Okrem týchto 
by areál poskytol obdobné možnosti i seniorským skupinám, ktorých snaha aktivizovať sa je 
zrejmá. 
 Taktiež zabezpečiť pravidelnú starostlivosť a opravy športového vybavenia lesoparku 
„Mihaľov“, ktorý je obľúbeným miestom k rodinným stretnutiam a k rekreačnému športu. 
 
 
d/ Občianske združenia /OZ/ a iné: 
 
 V meste pôsobia občianske združenia pracujúce najmä s mládežou, ktoré úspešne 
reprezentujú mesto v regionálnych i vyšších súťažiach. 
 Sú to: Oblastný útvar Slovenského združenia telesnej kultúry, JUDO KAN, KARATE 
Klub, DELTA (športová gymnastika), OZ Centrum tanca a voľnočasových aktivít a BTK 
TÍLIA (spoločenské tance), DOMKA (záujmová činnosť pre rómske detí a mládež), 
Združenie technických a športových činností, Dobrovoľný hasičský zbor, OR SAŠŠ Bardejov 
a Mládež 21. storočia. 
 Týmto bude mesto pomáhať a podporovať ich pri organizovaní súťaží krajských , 
slovenských, ako aj s partnerskými a družobnými mestami. 
          Iným OZ bude pomoc poskytnutá iba pri organizovaní medzinárodných i prihraničných 
športových súťaží. 
 Podporí tiež organizovanie amatérskych súťaží a mestských športových líg. 
 
 
 

2. Úpravy a dobudovanie mestských športových zariadení: 
 

O mestských športových zariadenia pojednáva kapitola I/2c tejto koncepcie, kde sú 
uvedené druhy športových zariadení, charakter ich využívania a ich správcovia. 

V tejto časti koncepcie poukazujeme na nevyhnutné potrebu úprav a dobudovanie 
mestských športových zariadení v tomto rozsahu: 
 
a/ Mestská športová hala – prebudovať dnes už opotrebovaný a nevyhovujúci sektor na 
sedenie, rekonštruovať palubovku a dobudovať športový komplex MsŠH o nadstavbu pre 
možné ubytovanie a rehabilitáciu. 
 
b/ Mestský štadión – rekonštruovať atletickú dráhu /tartan namiesto škvary/, rozšíriť pomocné 
futbalové ihrisko, zrekonštruovať bývalý hádzanársky štadión a prebudovať ho na areál 
moderných športov /skateboard, hokejbal/. 
 
c/ Zimný štadión – pokračovať v úsilí zabezpečiť jeho prestrešenie, čím by sa vytvorili 
možnosti na jeho lepšie využívanie, organizovanie medzinárodných súťaží a pod. Umožňovať 
naďalej činnosť pre hokejistov /deti a mládež/ i verejnosť. 
 
d/ Kryté kúpaliská – na stávajúcom udržiavať kvantitu štandardných služieb, rozšíriť ich 
a dbať na skvalitňovanie. Vyvinúť maximálne úsiele k dobudovanie prepotrebného 
rozostavaného bazénu na sídlisku Vinbarg. 
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e/ Letné kúpaliská – rekonštruovať ich, aby boli príťažlivejšie. V Bardejovských Kúpeľoch 
stavebne upraviť prevádzkovú budovu s možnosťou rozšírenia poskytovania služieb a v areáli 
vybudovať dve plážové volejbalové ihriská. V Bardejove /areál MsŠ/ spestriť poskytované 
služby a vybudovať aquapark s toboganmi pre deti. 
 
f/ Futbalový areál Dlhá Lúka – poskytnúť finančnú podporu TJ Slovan k jeho údržbe cez 
mestský rozpočet, resp. prevziať tento do správy mesta. 
 
g/ Futbalový štadión Bardejovská Nová Ves – tento je v správe FK Bardejovská Nová Ves, 
avšak jeho vedenie nie je schopná ho naďalej prevádzkovať finančne ani personálne. Riešiť 
prevzatím do správy mesta. 
 
h/ Tenisový kurt Bardejovská Nová Ves – taktiež vyriešiť situáciu v jeho správe, doplniť 
antuku a spevniť jeho povrch. 
 
i/ Telocvične a ihriská v základných školách – vytvárať možnosti k ich využívaniu mimo 
vyučovacieho procesu cez uzatvorenie zmlúv s mestskými športovými subjektami najmä 
v zimných mesiacoch v koordinácii s Mestom. Vyvinúť úsilie na dokončenie zámerov – 
využitie možností z ústretového projektu MŠ SR – Otvorená škola. 
 
j/ Sídliskové ihriská – pokračovať v schválenom investičnom zámere vypracovanom m.p. 
BAPOS z minulého volebného obdobia, udržiavať ich v prevádzkyschopnom stave 
a upravovať ich pri vstupe do letnej sezóny. 
 Mesto má schválenú koncepciu na ich postupný útlm v rozsahu ako ich poznáme 
v súčasnosti. Ich ďalší osud je riešený v koncepcii Mesta, ktorá bola prijatá v roku 2003 
s tým, že budú chránené oplotkami proti vniku psov a iných zvierat v súlade s hygienickými 
požiadavkami v zmysle príslušného VZN. 
 
 K skvalitneniu starostlivosti o tieto mestské športoviská, by bolo prezieravé zriadiť 
samostatnú mestskú príspevkovú organizáciu naviazanú na mestský rozpočet. Tento počin 
by sa prejavil v kvalite i kvantite ich využívania, ako aj v údržbe a starostlivosti o ne. 
 
 
3. Finančná podpora 
 
 Pre podporu športu a telesnej kultúry a turistiky v podmienkach mesta Bardejov sú 
spracované zásady, ktoré stanovujú jej formy i podmienky. 
 
 Mesto Bardejov bude podporovať rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky priamymi 
finančnými dotáciami. Možnosť prideľovania týchto bude vykonávaná v súlade so zákonom 
č. 303/95 Z.z. o rozpočtových pravidlách a v zmysle: 
 
a/  VZN mesta Bardejov č. 47/2003 na poskytovanie finančných dotácií a návratných 
finančných výpomocí. 
 
b/ Zásad poskytovania finančných dotácií a nenávratných finančných výpomocí na podporu 
vzdelávania, výchovy a rozvoj telesnej kultúry. 
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c/ Jednou z ďalších možností v budúcnosti je poskytnutie prostriedkov vo výške 0,5 – 1 % 
z mestského rozpočtu pre TJ, športové kluby a občianske združenia. 
 
 Zriadenie neziskovej organizácie zriadením záujmového združenia právnických osôb 
v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka so zastúpením TJ, klubov a iných 
občianskych združení. Toto združenie by sa podieľalo v súlade so stanovami a zámermi mesta 
na podpore športu. 
 
4. Podpora poskytovaním športovísk 
 
 Tento druh podpory spočíva v každoročnom poskytovaní finančnej dotácie na 
prenájom hodín v mestských športových zariadeniach. Prostredníctvom každoročne 
stanovených merných jednotiek m.p. BAPOS, ktorých kvótu stanovia poslanci MsZ. 
 
 Táto dotácie sa bude poskytovať na základe predloženia žiadosti na predpísanom 
tlačive do 31. októbra v roku pre rok nasledujúci v zmysle Zásad poskytovania finančných 
dotácií a návratných finančných výpomocí na podporu vzdelávania, výchovy a rozvoj telesnej 
kultúry. Pri prenájme mestských športových zariadení budú poskytnuté šatne, energie 
a upratovacie služby. 
 
 
III. ZÁVER 
 
1. Tento návrh koncepcie predpokladá dotácie od Mesta na tento účel v zmysle VZN č. 

47/2003 a Zásad na poskytovanie finančných dotácií a nenávratných finančných 
výpomoci   na podporu vzdelávania výchovy a rozvoj telesnej kultúry. O tvorbe zdrojov 
a ich prerozdeľovaní rozhodnú poslanci MsZ pri prerokovaní celkového rozpočtu mesta 
na príslušný kalendárny rok. 

 
2. Tento návrh koncepcie bol prerokovaný na porade primátora Mesta 11.8.2003, 

v príslušnej poslaneckej komisii MsZ 12.8.2003. Vznesené pripomienky boli 
spracovateľom akceptované a zapracované do terajšieho znenia. 

 
3. Spracovatelia návrhu koncepcie nemohli využiť pri jej tvorbe poznatky a odporúčania 

z koncepcie pre podporu športu, ktorú v súčasnosti spracováva Vláda SR prostredníctvom 
Ministerstva školstva a telesnej kultúry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bardejove, december 2003 


