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1 Úvod 
 

 

Šport a pohybové aktivity vôbec, sú neoddeliteľnou súčasťou životného štýlu 
moderného človeka súčasnosti a teda mali by byť súčasťou života aj všetkých občanov mesta 
Sobrance.  

Význam pohybu je v celom komplexe mimoriadny a nedá sa ničím nahradiť. Šport je 
v súčasnosti atribútom rozvoja osobnosti, ovplyvňuje zdravý vývoj jedinca, vedie 
k vytváraniu fyzickej zdatnosti a výkonnosti, uspokojovaniu osobných záujmov a potrieb. Je 
nástrojom boja proti drogám, rasizmu a intolerancie, umožňuje zmysluplné trávenie voľného 
času nielen deťom, ale i dospelým. 
Absencia pravidelnosti pohybu spôsobuje nárast civilizačných chorôb, následne zvýšené 
náklady na zdravotnú starostlivosť a znižovanie výkonnosti jednotlivca. Našou povinnosťou 
je preto vytvárať podmienky na športovanie občanov mesta, venovať mimoriadnu pozornosť 
športu, rozvoju všetkých jeho pozitívnych stránok. 
Pozornosť by sme mali venovať najmä voľno časovým aktivitám predovšetkým na školách a 
športoviskách. Zabezpečiť dostupnosť športovísk, sprístupniť športové zariadenia a plochy pri 
školách i širokej verejnosti. 

Táto koncepcia má ambície poukázať na aktuálny stav úrovne športu na školách a 
v športových kluboch s načrtnutím zámerov rozvoja pre najbližšiu budúcnosť. 

Pravidelná telovýchovná a športová činnosť, či už v rekreačnej alebo vo výkonnostnej 
podobe realizácie, vedie všetky vekové kategórie k vytváraniu si pozitívnych zdravotných, 
hygienických a sociálnych návykov, ktoré vedú k zdravému štýlu života a vyššej fyzickej 
zdatnosti a výkonnosti. To je dôvod, aby sme aj v našom meste športu a jeho podmienkam 
venovali mimoriadnu pozornosť. 

Vytvárať občanom mesta adekvátne podmienky nám vyplýva aj z § 4 ods. 3 pís. g 
zákona NR SR  č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení a § 7 zákona č. 288/1997 Z .z. o 
telesnej kultúre a z § 12 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii športu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU  
 
Koncepcia rozvoja športu v meste na základe analýzy stanovuje základné oblasti, na ktoré sa 
sústredí v nasledujúcom období podpora mesta. Snahou je predovšetkým podporiť a rozvíjať 
aktivity športových klubov hlavne so zameraním na mládež, šport v školách v rámci 
vyučovania a krúžkovej činnosti pre deti v predškolskom veku, na základných a stredných 
školách, v športových aktivitách Centra voľného času Zvonček, ale budeme podporovať aj 
organizovanie masových podujatí pre všetky vekové kategórie. 
 
 
2.1  ŠPORT V ŠKOLÁCH 
 
Mesto Sobrance má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 2 základné školy, 1 materskú školu, 
1 základnú umeleckú školu a 1 centrum voľného času. Špeciálna základná škola je 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu v Košiciach. 
 
 
2.1.1  Materská škola 
 
Materská škola  Počet detí 
MŠ Gagarinova 916, Sobrance 166 
 
Materská škola je zapojená do projektu „Zdravé dieťa“. V rámci projektu sú realizované 
dlhodobé a krátkodobé úlohy v oblasti otužovania, telovýchovných činností, pobytu v prírode 
a správnej životosprávy. 
Pohybové a relaxačné cvičenia sa realizujú ako prirodzená a neoddeliteľná súčasť denného 
poriadku. V záujme zdravého vývinu detí materská škola pravidelne organizuje aktivity 
a činnosti určitého špecifického zamerania nad rámec priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. 
K uvedeným činnostiam športu a telesnej výchovy v materských školách sú potrebné 
materiálové a priestorové podmienky. K dispozícii je 1 telocvičňa pomerne dobre vybavená 
telovýchovným náradím a náčiním. 
 
 
2.1.2  Základné školy 
 

Škola Počet žiakov 
ZŠ Komenského 6, SOBRANCE  402 
ZŠ Komenského 12, SOBRANCE 506 
Spolu: 908 
 
Šport na základných školách je väčšinou orientovaný na súťaže usporadúvané Slovenskou 
asociáciou športu na školách (ďalej len SAŠŠ). Tieto súťaže majú postupový charakter. 
Začína sa od okresných kôl, z ktorých sa postupuje na krajské kolá, z nich na regionálne 
a potom na celoslovenské. 
 
Okrem súťaží SAŠŠ sa žiaci zúčastňujú aj športových súťaží organizovaných mestom 
(prostredníctvom CVČ a v spolupráci napr. s MFK). V meste je každoročným športovým 
vrcholom a veľmi pekným športovým sviatkom Sobranská olympiáda, ktorej sa zúčastňujú aj 
deti materskej školy, žiaci ZŠ a Osemročného gymnázia v Sobranciach. V roku 2011 sa 
uskutočnil jej 3. ročník.   
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Športové objekty v základných školách 
 
 

Telovýchovné zariadenie ZŠ Komenského 6 ZŠ Komenského 12 
Telocvičňa 1 1 
Posilňovňa - - 
Futbalové ihrisko 1 1 
Basketbalové ihrisko - - 
Volejbalové ihrisko - - 
Hádzanárske ihrisko - - 
Tenisové ihrisko - - 
Atletická dráha 1 - 
Viacúčelové otvorené ihrisko 1 1 
Gymnastická telocvičňa 1 1 
 
 
V Základnej škole Komenského 6 sa špecializujú na hádzanú. Pod vedením trénerov 
z Iuventy Michalovce funguje v škole už tretí rok športové stredisko v hádzanej dievčat. Je 
prípravkou pre seniorsky tím Iuventy, ktorý je účastníkom WHIL. Dievčatá trénujú 2x 
v týždni, zúčastňujú sa turnajov, sústredení, navštevujú zápasy WHIL aj reprezentačné duely. 
Finančné aj materiálne zabezpečenie má na starosti materský klub z Michaloviec. Tréningov 
sa teraz zúčastňuje 12 dievčat.  
V škole tiež pracuje 6 športových krúžkov:  

- 1.-4. roč.: malý futbal – pod vedením Mgr. J. Hubera – 14 žiakov 
- II. st. – hádzaná dievčatá – pod vedením michalovských trénerov 
- futbal – mladší žiaci – vedie Mgr. P.Danko 
- futbal starší žiaci - vedie Mgr. P.Danko 
- volejbal – vedie Mgr. J.Klamo – 14 žiakov 
- stolný tenis - vedie Mgr. J.Klamo – 14 žiakov 

 Škola využíva veľkú a malú telocvičňu. Na školskom dvore je viacúčelové ihrisko, futbalové 
trávnaté ihrisko s antukovou bežeckou dráhou a asfaltové ihrisko, ktoré sa využíva na rôzne 
druhy športov. 
 
V Základnej škole Komenského 12 má tradíciu futbal. Okrem neho sa škola zameriava aj na 
volejbal, stolný tenis a pohybovú prípravu. Na I. stupni sa venujú pohybovej a turistickej 
príprave. Okrem toho žiaci môžu športovať v týchto krúžkoch: 
1. – 2. roč. – futbalová prípravka                  7. – 9. roč. – veľký futbal 
3. – 4. roč. – malý futbal 9. roč. pohybová príprava (volejbal, basketbal, hádzaná)  

5. – 6. roč. – veľký futbal 5. – 9. roč. stolný tenis 
 
Na športovanie sa využíva veľké trávnaté futbalové ihrisko, v súčasnosti je v dosť zlom 
technickom stave. Ďalej je to asfaltové ihrisko, ktoré sa využíva na loptové hry a atletiku. 
V blízkej budúcnosti by uvítali vybudovanie atletickej dráhy a doskočiska.   
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2.1.3  Stredné školy 
 
V pôsobnosti VÚC Košice sa na území mesta nachádzajú dve stredné školy:  

- Gymnázium 
- Stredná odborná škola obchodu a služieb 

 
Športové aktivity stredných škôl vychádzajú z kalendára postupových súťaží SAŠŠ. Okrem 
týchto súťaží sa školy zúčastňujú na športových súťažiach organizovaných mestom.  
 
Gymnázium Sobrance – aj napriek tomu, že škole chýba telocvičňa, po dohode so 
základnými školami využíva ich telocvične nielen na vyučovanie telesnej výchovy, ale aj na 
krúžkovú činnosť v oblasti športu. V tomto školskom roku tu pracujú krúžky: volejbalový, 
futsal a športovo-turistický. 
 
Stredná odborná škola obchodu a služieb – disponuje veľkou telocvičňou a posilňovňou. 
V školskom roku 2011/2012 sa študenti zapoja do okresných súťaží v stolnom tenise, 
halovom futbale, volejbale a futbale. Učitelia telesnej výchovy Mgr. L. Popovič a Mgr. E. 
Knežo vedú volejbalový a futbalový krúžok.    
 
 
Prehľad počtu študentov na stredných školách 
 
Stredná škola Počet študentov 
Gymnázium Sobrance 309 
Stredná odborná škola obchodu a služieb Sobrance 318 
Spolu: 627 
 
Športové objekty na stredných školách 
 

Telovýchovné zariadenie Gymnázium SOŠ obchodu a služieb 
Telocvičňa - 1 
Posilňovňa 1 1 
Futbalové ihrisko - - 
Basketbalové ihrisko - - 
Volejbalové ihrisko - - 
Hádzanárske ihrisko - - 
Tenisové ihrisko - - 
Atletická dráha - - 
Viacúčelové ihrisko 1 - 
Gymnastická telocvičňa - - 
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2. 2    CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ZVONČEK 
 
Cieľom  činnosti CVČ v oblasti športu je vytvorenie podmienok k možnosti komplexného 
vplyvu športu na rozvoj osobnosti človeka v každom vekovom období, sociálnom postavení, 
či zdravotnej spôsobilosti. Prostredníctvom športových aktivít pôsobiť v rámci voľného času 
preventívne voči sociálno-patologickým javom u detí a mládeže so zameraním na zníženie rizika 
vzniku drogových závislostí. 
V zmysle vytvárania pozitívnych zdravotných hygienických a sociálnych návykov, ktoré vedú 
k zdravému životnému štýlu, vyššej fyzickej zdatnosti a výkonnosti je nevyhnutné, aby sa 
športu i vytváraniu vhodných podmienok pre jeho realizáciu venovala mimoriadna pozornosť. 
 
 
 
2.2.1   Školské športové súťaže 
 
Vyhlasuje ich Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Organizujú 
sa školské, okresné a krajské kolá, spravidla s vyvrcholením na majstrovstvách Slovenska. 
Súťaže sa organizujú s cieľom osloviť čo najširší okruh detí a mládeže, nielen športovo 
nadané deti. Ide o širokú škálu športov, do ktorých sa môžu zapojiť všetci od jednotlivcov cez 
kolektívne športy až po atletiku.  
Koordinátorom  a organizátorom súťaží pre základné a stredné školy v obvode Sobrance je 
Centrum voľného času “Zvonček” v Sobranciach. Súťaže sa organizujú predovšetkým 
v objektoch škôl, ktoré poskytujú telocvične a športové areály. Financovanie týchto súťaží je 
zabezpečované MŠVVaŠ SR prostredníctvom  krajských školských úradov.  Základné školy 
v meste sa aktívne zapájajú do všetkých školských športových súťaží. V školskom roku 
2010/2011  súťažili v kategóriách žiaci a žiačky v disciplínach cezpoľný beh, stolný tenis, 
futsal, hádzaná, vybíjaná, basketbal, volejbal, futbal, atletika. 
Do obvodových kôl sa zapojilo 1055 žiakov ZŠ a SŠ. CVČ organizuje aj krajské kolá 
v súťažiach vybíjaná žiačok  ZŠ a stolný tenis žiakov a žiačok ZŠ. 
 
 
2.2.2   Záujmová športová činnosť v CVČ Zvonček 
  
V CVČ Zvonček pracujú viaceré záujmové útvary so športovým zameraním. Ich vedenie  je 
zabezpečované externými a internými  vedúcimi.  
Záujmové útvary pracujú na rôznom stupni náročnosti, od rekreačno-oddychovej až po 
výkonnostnú.   
Pri viacerých záujmových útvaroch spolupracuje CVČ so športovým klubmi. Tento systém 
práce sa začal v minulom školskom roku a veľmi sa osvedčil. Preto sa v tomto roku počet detí 
a mládeže v športových krúžkoch zdvojnásobil.  
V školskom roku 2011/2012 sa realizujú tieto športové záujmové útvary: 
stolný tenis, loptové hry, futbal, športové hry, šach, fitness klub a fitlínia. Navštevuje ich 
spolu 179 členov, z toho je 115 evidovaných cez  vzdelávacie poukazy a 64 je platiacich.  
 
 
2.2.3   Príležitostná činnosť 
 
V zmysle ustanovenia § 15 zákona č.300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov je cieľom športovania detí mimo vyučovania upevňovať ich 
zdravie, utvárať pozitívny vzťah k športu a prostredníctvom školských súťaží rozvíjať 
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súťaživosti detí ako aj vyhľadávať športové talenty. MŠVVaŠ SR podporuje športovanie detí 
v rámci uskutočňovania rozvojových projektov a programov organizovaným financovaním 
školských športových súťaží na celoštátnej a regionálnej úrovni. Preto nie je možné striktne 
stanoviť hranicu medzi školským športom a športovaním detí mimo vyučovania. Dosiahnutie 
výsledkov v tejto oblasti je možné len úzkou spoluprácou medzi školou, samosprávou, 
športovými klubmi a rodičmi. Systém výmeny informácií a spolupráce medzi týmito 
subjektmi sa odrazí v záujme detí a mládeže o šport.  
Od roku 2008 organizujeme tieto športové súťaže: Sobranská olympiáda, Národná cyklistická 
súťaž – A. Tkáča, Stolný tenis, Šach, Hokej a Biliard. 
CVČ sa stali v zmysle novej legislatívy hlavnými centrami organizovania záujmovej 
a športovej činnosti detí a mládeže. Tento systém umožňuje efektívnejšie a racionálnejšie 
využívať finančné prostriedky štátu na rozvoj mimoškolských aktivít vrátane športu.  
 
 
 
2.3   ŠPORTOVÉ KLUBY 
 
V našom meste pracujú tieto športové kluby, ktoré sú samostatné právne subjekty so štatútom 
občianskeho združenia: 
 

Počet členov Klub kontakt 
dospelí dorast 

Mestský futbalový klub www.mfk-sobrance.info  22 100 
Volejbalový klub Slávia www.svf.sk  14 6 
Hokejový klub www.onder.sk  32 4 
Tenisový klub    18 5 
Stolnotenisový klub  13 14 
First Yacht Club  www.sailing.sk  35 16 
Yacht Klub   www.sailing.sk  21 6 
 
 
2.3.1   Futbal    
 
Má v našom meste vyše 90-ročnú tradíciu. V súčasnosti má 5 mužstiev: 1 seniorske v počte 
22 hráčov, 4 mládežnícke mužstvá (2 dorastenecké starší a mladší – 50 hráčov a 2 žiacke 
mužstvá – starší a mladší žiaci - 50 hráčov). Okrem toho fungujú na obidvoch ZŠ futbalové 
prípravky medzi žiakmi I. st. (t.j. od 6 do 10 rokov). To vytvára predpoklad širokej hráčskej 
základne, z ktorej by sme nemali mať problém v blízkej budúcnosti  zostaviť kvalitné hráčske 
tímy. Naši seniori hrajú vo 4. lige JUH, dorastenci súťažia v III. lige v rámci 
Východoslovenského kraja. Žiaci hrajú svoju súťaž v okresnej lige. MFK má dosť zložitú 
situáciu, pokiaľ ide o materiálno-technické zabezpečenie mužstiev a financovanie chodu 
klubu. Futbalový štadión síce prešiel neveľkou rekonštrukciou (výmena lavičiek na tribúne 
a obnova ústredného kúrenia), ale bolo by potrebné zrekonštruovať aj zázemie pre hráčov 
(sauna, šatne, sprchy, WC) a pre verejnosť (WC). V meste nepôsobí dosť úspešných 
sponzorov, takže celá ťarcha financovania spočíva na pleciach Mesta Sobrance. Chýba tu 
aspoň jeden väčší sponzor. Mesto síce pripravilo veľkolepý projekt obnovy celého areálu 
spolu s amfiteátrom, čo by slúžilo širokej verejnosti pri rôznych kultúrno-športových 
podujatiach, ale nakoniec nedošlo k jeho realizácii. V súčasnosti čakáme na vhodnú výzvu zo 
štrukturálnych eurofondov, z ktorých by sa dali čerpať potrebné finančné prostriedky na tento 
účel.  
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2.3.2   Volejbal 
 
Volejbalový klub Slávia Sobrance má vyše 40-ročnú tradíciu v našom meste. Účinkoval 
v rôznych súťažiach od okresných cez krajské majstrovstvá, III. ligu, II. a I. ligu. V súčasnosti 
už  VK Slávia hráva 5 sezón v I. lige – čo je druhá najvyššia súťaž na Slovensku.  
Tréningový proces a zápasy sa konajú v telocvični SOŠ obchodu a služieb v Sobranciach. 
Hráčska základňa sa pravidelne doplňuje o mladých volejbalistov z Gymnázia Sobrance, 
ktoré v minulom roku prvýkrát postúpilo na Majstrovstvá Slovenska vo volejbale žiakov SŠ. 
Volejbalový klub Slávia Sobrance v minulosti reprezentovali viacerí reprezentanti Slovenska, 
napr. Ľuboslav Šalata, Miroslav Jakubov, Roman Ondrušek. V dorasteneckých kategóriách 
reprezentovali naše mesto hráči Ján Leškanič, Erik Digaňa, Peter Šompľak. V súčasnosti si 
zahraničný angažmán zabezpečili títo naši bývalí hráči: Francúzsko – Roman Ondrušek 
a Marek Mikula; Belgicko – Stanislav Soták. Z tohto vyplýva, že diváci v našom meste mohli 
vidieť veľmi kvalitné zápasy v podaní uvedených hráčov. Títo boli isto inšpiráciou aj pre 
mladých začínajúcich športovcov.  
Pokiaľ ide o materiálno-technické vybavenie, finančné prostriedky sa čerpajú z poskytnutých 
dotácií z rozpočtu mesta ako aj zo sponzorských príspevkov od viacerých sponzorov, ktorí 
prispievajú menšími sumami.  
Účinkovanie našich hráčov v I. lige je finančne dosť náročné, pretože zápasy sa hrajú napr. 
v Martine, Banskej Štiavnici, Detve, Hriňovej, Revúcej, Kežmarku atď., čo zvyšuje náklady 
na cestovné. V našom regióne nie je dostatok prosperujúcich firiem, ktoré by mohli finančne 
podporovať tento klub. Veríme preto, že mesto bude i naďalej finančne podporovať tento druh 
športu, ktorý má úspešnú a dlhodobú tradíciu v našom meste a vyplní voľný čas našich 
fanúšikov najmä v zimnom období.    
 
 
   
2.3.3  Hokej 
 
Hokejový klub HC-Sobrance ako občianske združenie vzniklo na zakladujúcom valnom 
zhromaždení dňa 9.9.2009 v Sobranciach. Následne na riadnej schôdzi hokejového klubu HC-
Sobrance 17.10.2009 bolo prítomnými členmi zvolené predstavenstvo a prezident klubu. 
Všetci členovia klubu sú aj jeho aktívnymi hráčmi a zároveň sa svojimi členskými 
príspevkami podieľajú na jeho spolufinancovaní. 
Klub má 36 členov, z toho 4 dorastencov. Prezidentom klubu je Martin Onder, činnosť klubu   
je zverejňovaná na internetovej stránke: www.onder.sk v časti: hokejový klub HC-Sobrance. 
Nachádza sa na stránke sociálnej siete Facebook, kde má viac ako 870 fanúšikov. 
Klub sa zúčastnil medzinárodného turnaja „Erotic-Cup 2009“, kde si vybojoval 9. miesto 
medzi mužstvami zo Slovenska, Čiech a Anglicka. V r. 2010 hrali v Steel Aréne v Košiciach 
s amatérskym majstrom Slovenska, kde ich prišlo podporiť 70 – 80 fanúšikov zo Sobraniec (2 
plné autobusy). Získali tiež 4. miesto na turnaji „Masters“ v Humennom. Tento rok pravidelne 
trénujú v Michalovciach na zimnom štadióne, kde majú zakúpenú 1 hod. týždenne za 99 €. 
Odohrali priateľské zápasy s podobnými amatérskymi klubmi zo Sečoviec, Parchovian 
a Sečovskej Polianky. Zúčastnili sa medzinárodného turnaja Jégsátor Tát v Maďarsku. NA 
budúci rok sa zúčastnia turnaja v Oravskej Lesnej a medzinárodného turnaja v Pardubiciach.   
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2.3.4  Tenis 
 
a) Softtenis  

               Väčšina členov klubu je zapojená do Sobranskej  a Michalovskej softtenisovej ligy.                           
Výsledky:   

Sobranská liga      1. miesto: Ľ.Tomčo – M.Semivan. 
Michalovská liga   1.miesto : L.Popovič, J.Biačko, G.Falis, J.Klamo ml., Ľ.Tomčo                                                                                                                    
Softtenisový  turnaj  v Sobranciach za účasti štyroch michalovských a štyroch sobranských 
družstiev sa konal v novembri 2011  - 1.miesto získali L.Popovič a Ľ.Tomčo.                                                   
Softtenisový turnaj v Michalovciach  za účasti desiatich družstiev  bol v marci 2011, na 
1.mieste sa umiestnili L.Popovič a J.Klamo ml. 
         
 b) Tenis 
 
Tenisovú činnosť môžeme rozdeliť do dvoch častí. Prvou je účasť v Michalovskej tenisovej 
lige seniorov, ktorá sa konala od mája do októbra 2011, za účasti jedenástich družstiev. 
Tenisový klub Sobrance (ďalej TK) mal na súpiske jedenásť hráčov z toho desiati sa aktívne 
zapojili do súťaže. Ako nováčik tejto súťaže TK obsadil 6.miesto. 
 Druhou časťou sú tenisové turnaje. TK Sobrance zorganizoval v roku 2011 štyri turnaje. 
 1.turnaj – máj 2011 Memoriál P. Štelmaka a L. Madarasa – štvorhra 
 2.turnaj – jún 2011 – štvorhra 
 3.turnaj – august 2011 – štvorhra 
 4.turnaj – október 2011 – dvojhra 
Okrem toho sa niektorí členovia TK zúčastnili tenisového turnaja v Kráľovskom Chlmci 
v júni 2011 (1.miesto – L.Popovič- G.Falis), turnaja v Michalovciach v septembri 2011 -
(3.miesto – L.Popovič , G.Falis) a v októbri 2011 halového turnaja v Košiciach (2.miesto – 
L.Popovič – G.Falis ). 
Klub využíva na tréning a organizovanie turnajov multifukčné ihriská s umelou trávou 
v našom meste. Pre zlepšenie podmienok na hru sa členovia rozhodli svojpomocne vybudovať 
2 antukové tenisové ihriská v areáli ZŠ Komenského 6 Sobrance hlavne s finančnou podporou 
z rozpočtu mesta.  
 
2.3.5  Stolný tenis 
 
Naše družstvo stolného tenisu STK Slávia Sobrance „A“ v súčasnosti súťaží vo 4. lige 
Východoslovenského regiónu.  Družstvo tvoria hráči: Timočko Vladimír, Macik Juraj, 
Varchola Mikuláš ml., Kozma Jozef, Copák Andrej, Tkačik Juraj.  V minulom ročníku 
2010/2011 sa im nepodaril opätovný návrat do III. ligy. Aj v dôsledku havarijného stavu 
telocvične, ktorá si vyžadovala rekonštrukciu podlahovej krytiny, sa nemohli dostatočne 
venovať tréningovému procesu.  Hoci po prvej polovici súťaže boli na čele tabuľky, na konci 
súťaže obsadili 4. miesto.  
     V novom súťažnom ročníku 2011/2012 vytvorili družstvo „B“ s týmito členmi: Gecko 
Peter, Pinkovský Miroslav, Hajaš Marcel, Hreščák Michal, Kalanin František, Bujdoš Martin, 
Šomšáková Michaela. Toto družstvo je účastníkom  5. ligy v Michalovsko – sobraneckej 
súťaži. 
     Mladým športovcom stolného tenisu sa venuje Mikuláš Varchola ml., ktorý uskutočňuje 
tréningový proces v telocvični Základnej školy, Komenského 12 v Sobranciach. Radi privítajú 
aj nových záujemcov o stolný tenis, ktorí sa môžu prihlásiť u učiteľov telesnej výchovy na 
oboch ZŠ, alebo aj u p. Varcholu. 
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2.3.6  First Yacht Club   
 
Klub pracuje od roku 1999. V súčasnosti má 51 členov. Prezidentom FYC Klubu je Martin 
Bonga. Klub sa v súčasnosti zameriava hlavne na rozvoj mládežníckeho yachtingu na 
domácej pôde, na našom Slovenskom  mori na Zemplínskej šírave. 
Členovia sú od skorej jari do neskorej jesene na vode, o čom svedčia aj ich aktivity. Zúčastnili 
sa rôznych súťaží a sústredení mládeže, ktoré sa konali 5-krát v roku 2011 a ktorého sa 
zúčastnili členovia nášho klubu od 6 do 18 rokov. 
Medzi veľkých, malých aktívnych členov patria súrodenci Martuška, Paľko a Pavel 
Michalekovci, Alex Hlivák  zo Sobraniec, ktorí začínajú v triede OPTIMIST. 
Klub je v celkovom hodnotení Slovenského zväzu jachtingu, v ktorom je 43 klubov, na 5. 
mieste, v hodnotení dospelých na  4. mieste a v hodnotení mládeže na 8. mieste na Slovensku.  
Klub bol organizátorom piatich súťaží na Zemplínskej šírave a zúčastnil sa takmer všetkých 
súťaží nielen na Slovensku, ale aj v Čechách a v Poľsku. 
Najväčšou akciou klubu bola organizácia Medzinárodných majstrovstiev SR v okruhovom 
jachtingu, ktoré sa na Zemplínskej šírave konali prvý raz v histórii a mali obrovský úspech vo 
svete slovenského jachtingu. 
 
 
2.3.7  Jacht klub  
 
Jacht klub Sobrance bol založený 15. 11. 2006. Cieľom klubu je rozvoj jachtingu v oblasti 
Zemplínskej šíravy a Domaše, odborná jachtárska príprava členov – detí, mládeže 
a dospelých v oblasti turistického, okruhového a námorného jachtingu.  
Klub má 27 členov, z toho je 16 z radov detí a mládeže. Má k dispozícii 3 kajutové 
plachetnice, jedného vouriena, jedného finna, pre mládež 3 plachetnice triedy „420“, tri surfy 
a pre súťaženie detí 3 optimisty. 
 
Zakladajúci členovia klubu pôsobili od roku 2000 vo First Yacht Clube Sobrance, kde 
posádka pod vedením Mgr. Juraja Potuckého získala v roku 2000  cenu mesta Sobrance pre 
najlepší športový kolektív a v roku 2000 a 2003 získala titul majstra Slovenska v námornom 
jachtingu. Zúčastnila sa majstrovstiev Európy a sveta na Jadranskom mori. 
Od roku 2007 členovia Jacht klubu Sobrance počas piatich jachtárskych sezón absolvovali 
približne 400 jachtárskych pretekov oblastného, celoštátneho i medzinárodného významu na 
našich i zahraničných vodách. Najvýznamnejšie úspechy: v rokoch 2008, 2009 a 2011 
vybojoval Juraj Potucký titul medzinárodného majstra Slovenska v kajutových plachetniciach 
a spolu s Alexandrom Rozsypalom striebornú medailu na medzinárodných majstrovstvách 
Slovenska v námornom jachtingu na Jadranskom mori v konkurencii jachtárov zo Slovenska, 
Chorvátska, Čiech a Litvy. Medzi najaktívnejších patrí naša mládež.  Martin Potucký sa 
postupne prepracoval vo veľmi ťažkej konkurencii surfistov do absolútnej špičky, je 
v reprezentačnom výbere Slovenska. Na majstrovstvách Slovenska, ktoré boli v r. 2011 na 
Zemplínskej šírave získal striebornú medailu vo windsurfingu. Úspešne mu sekunduje Ľuboš 
Kudelás a Rado Košík. V triede „420“sú úspešní Alexander Rozsypal a Adam Domanič. 
V triede optimist bol najúspešnejší Bohdan Molčanyi. 
Jacht klub Sobrance sa každoročne umiestňuje v hodnotení jachtárskych  klubov v prvej 
desiatke z vyše  40 klubov na Slovensku. 
V krátkej budúcnosti by sme chceli postaviť plávajúce mólo na Kamenci, zakúpiť jednu 
kajutovú plachetnicu do vlastníctva klubu, postupne zlepšovať technický stav plachetníc, 
priebežne rozširovať členskú základňu a v spolupráci s turistickým krúžkom Gymnázia 
v Sobranciach získavať mladé talenty pre tento atraktívny šport.   
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2.4   Podmienky na športové aktivity v meste 
 
Mesto v rámci rozpočtu poskytuje dotácie na činnosť športových klubov a na údržbu 
existujúcich športovísk, resp. výstavbu nových. 
V meste sa na šport využívajú na rôzne loptové hry, tréningový proces, organizovanie 
turnajov a súťaží, na pravidelné športovanie (futbal, nohejbal, softtenis, tenis, cvičenie žien 
a iné pohybové aktivity): 
 
3 telocvične pri 
- ZŠ Komenského 6 
- ZŠ Komenského 12 
- SOŠ obchodu a služieb 
 
3 trávnaté futbalové ihriská 
- areál futbalového štadióna 
- ZŠ Komenského 6 
- ZŠ Komenského 12 
 
2 multifunkčné ihriská s umelou trávou 
- areál futbalového štadióna 
- ZŠ Komenského 6 
 
1 tenisový kurt s umelou trávou 
- areál kúpaliska 
 
3 viacúčelové ihriská 
- areál ZŠ Komenského 12 
- Gymnázium 
- Tyršova ul. 
 
areál kúpaliska, 
ktorý je v súčasnosti v rekonštrukcii, ale poskytuje možnosť využitia ihriska na plážový 
volejbal, nohejbal, basketbal a iné. Po ukončení rekonštrukcie – organizovanie plaveckého 
výcviku, plávanie pre verejnosť 
 
V tomto roku sa začalo hlavne s finančnou podporou mesta s výstavbou 2 antukových 
tenisových kurtov  v areáli ZŠ Komenského 6.  
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3   CIELE KONCEPCIE  ROZVOJA  ŠPORTU 
 
Koncepcia rozvoja športu v meste Sobrance na obdobie piatich rokov je strategický 
dokument, ktorého cieľom je podpora a rozvoj športu v meste, čo zabezpečí zlepšenie kvality 
života obyvateľov pri využití všetkých zdrojov – finančných, ľudských, materiálnych a 
prírodných. 
Mesto bude podporovať všetky projekty v oblasti športu, ktoré umožnia zapojenie čo najširšej 
verejnosti, ale hlavne mladých športovcov.  
 
Vízia v oblasti rozvoja športu v meste Sobrance do roku 2017: 

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

- obyvatelia informovaní a aktívne sa zapájajúci do športových a pohybových aktivít 
- vytvorený koncepčný, transparentný a fungujúci systém podpory športu 

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

- Systémovo – futbal, volejbal, stolný tenis  

- Nesystémovo (v rámci kompetencií primátora) – jachting, tenis, nohejbal, hokej, ženský   
                             futbal  

 
3.1  Ciele: 
 
3.1.1   Dlhodobé ciele: 

 
- Podporovať jednotlivé kluby pri zapájaní sa do národných a medzinárodných súťaží 
- V súlade s ÚPN mesta začať postupne s výstavbou cykloturistických trás s prepojením 

na regionálne a zahraničné trasy (Ukrajina a Maďarsko) 
- Vybudovanie antukových tenisových kurtov 
- Vybudovanie umelej ľadovej plochy  
- Dokončiť rekonštrukciu mestského kúpaliska 
- Zabezpečiť jeho celoročnú prevádzku  

 
3.1.2   Strednodobé ciele:  
 

- Vytvoriť efektívny systém priamej a nepriamej podpory športu v meste, vrátane 
kontroly využívania pridelených finančných prostriedkov pri rešpektovaní schválených 
priorít na  príslušné obdobie 

- Vytvoriť efektívny systém čerpania prostriedkov z fondov EÚ  
- Vybudovať verejný informačný a osvetový systém pre oblasť športu  
- Skvalitniť športovú činnosť poskytovaním verejných priestranstiev, školských 

telocviční a vonkajších športových areálov škôl na športovanie pre mládež a širokú 
verejnosť  

- Obnovovať, rekonštruovať súčasné športové zariadenia a budovať nové 
- Podporovať rekreačný masový šport (využívanie Lesníckeho náučného chodníka 

Sobranecké kúpele, lyžovačka v Inovciach, financovanie kúpania v krytom bazéne, 
financovanie krytej ľadovej plochy) 
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Krátkodobé ciele:  
 
1. Spracovanie Kalendára telovýchovných a športových aktivít a podujatí na príslušný 

kalendárny rok a jeho publikovanie v komunikačných prostriedkoch mesta 
 Termín: do konca januára  
2. Stretnutie primátora mesta a poslancov MsZ s predstaviteľmi športových klubov mesta 

(raz v roku) 
 Termín: do konca januára 
3. Organizovanie rôznych turnajov a súťaží 

- Mestský turnaj vo futbale  
- softtenisová liga  
- stolnotenisový turnaj  
- Karneval na ľade  
- Sobrančania na snehu - lyžovačka v Inovciach   
- hokejbalový turnaj pre deti a mládež  
- cyklistická súťaž 
- plážový volejbal 

 
4. Podpora športových klubov pri organizovaní turnajov a súťaží formou poskytovania 

športovísk 
- softtenisová liga 
- tenisový turnaj pre mládež a seniorov 
- Memoriál P.Štelmáka a L.Madarasa 
- Memoriál E. Vokála v nohejbale 

 
5. Podpora rozvoja masového šporu  

- turistika 
- cykloturistika 
- pravidelné cvičenie 
- prenájom lyžiarskeho vleku 
- prenájom ľadovej plochy 
- poskytnutie dopravy pre verejnosť na lyžovačku v Inovciach 

 
6. Organizovanie Sobranskej olympiády  
 
7. Podpora rozvoja športových aktivít rómskej komunity – turnaj  
 
8. Zvýšenie propagácie športu na školách a v médiách 
 
9. Prijatie a ocenenie najúspešnejších športovcov roka primátorom mesta 
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3.2    Financovanie 
 

- každoročne v rozpočte mesta vyčleniť finančné prostriedky na plnenie krátkodobých 
a dlhodobých cieľov  

- využívať viac zdrojové financovanie  
- od roku 2012 vytvárať predpoklady na postupné zvyšovanie percentuálneho podielu  

            finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na rozvoj mládežníckeho športu  
 
Finančné zdroje: 
 
Možné zdroje príjmov do oblasti športu : 
rozpočet mesta, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR, VÚC, súkromní sponzori, 
rodičia, Fond regionálneho rozvoja, štrukturálne fondy, nadácie, verejné zbierky a pod. 

 
 
3.3   Propagácia telovýchovy a športu v meste 
 
Nevyhnutnou podmienkou rozvíjania športového vyžitia obyvateľov mesta Sobrance je 
systematická propagácia športového diania dostupnými komunikačnými prostriedkami. Je 
dôležité pravidelne propagovať predovšetkým:  
a) možnosti rekreačného športovania sobranskej verejnosti,  
b) činnosť jednotlivých športových klubov a ostatných športových organizácií,  
c) organizované telovýchovné a športové aktivity a podujatia v meste,  
d) úspešné výsledky našich športovcov na rôznych telovýchovných a športových podujatiach 

a súťažiach.  
Na propagáciu poskytnúť mestské noviny Sobrančan, webovú stránku mesta – sekcia Šport, 
výlepné plochy na území mesta a mestský rozhlas.  
Rozvoju športu v Sobranciach pomôže:  

- každoročné morálne a vecné vyhodnotenie a ocenenie najlepších športovcov a 
športových kolektívov mesta Sobrance v kategóriách žiactva, dorastu a dospelých 

- zlepšenie propagácie športových aktivít organizovaných v meste 
- popularizácia športu medzi deťmi a mládežou  

 
 
Realizovanie koncepcie budeme zabezpečovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi, 
najmä:  
- Zákonom č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na  

obce a vyššie územné celky,  
- Zákonom č.288/1997 Z.z. o telesnej kultúre,  
- Zákonom č. 300/2008 Z. z. o organizácii športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
- Zákonom č.597/2003 o financovaní základných škôl a školských zariadení,  
- VZN mesta Sobrance č. 2/2007 v znení zmien a doplnkov o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta 
 
Každoročne hodnotiť plnenie tejto koncepcie rozvoja športu v komisii školstva, kultúry, 
mládeže a športu a raz za dva roky na zasadnutí MsZ.  
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4   ZÁVER  
 
 
Mesto Sobrance si uvedomuje význam rozvoja a podpory telovýchovy a športu ako prostriedok 
rozvoja osobnosti a upevňovania zdravia najmä v súčasnosti, v dobe rozvoja informačných a 
telekomunikačných technológií a z toho dôvodu si dalo za cieľ zmapovať aktuálny stav v oblasti 
športu.  
Možno konštatovať, že rozvoj športu je pre naše mesto jednou z priorít. Mesto bude mať záujem 
na tom, aby sa v športovom živote mesta zachovali doterajšie pozitívne prvky a zaviedli nové, 
progresívnejšie. Máme záujem pomáhať najmä mládeži, ale nezabúdame ani na ostatné vekové 
kategórie. 
Žiadna, ani najlepšie spracovaná stratégia športu, nebude úspešná, ak si jej zámery a ciele 
neosvoja všetky články v meste – poslanci MsZ, vedenie mestského úradu spolu s jednotlivými 
oddeleniami, tiež všetky športové a telovýchovné združenia a kluby v meste, športovci, tréneri, 
funkcionári a všetci fanúšikovia športu v meste Sobrance. Len tak sa vytvorí a implementuje 
dobrá politika mesta v rozvoji športu.  
Koncepcia je otvorený materiál, ktorý je možné a potrebné dopĺňať a aktualizovať podľa potrieb, 
aktuálneho stavu a finančných možností mesta. Sú vítané námety na rozvoj a skvalitnenie tohto 
koncepčného materiálu. Koncepcia bude zároveň zverejnená na webovej stránke mesta Sobrance 
v sekcii Šport. 
 
   
 
 
 


