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Koncepcia športu a správy športových zariadení 
mesta Malacky 

 
1.    Analýza fungovania koncepcie správy športových zariadení vo vlastníctve mesta 
 
1.1 V roku 2007 sme evidovali v meste Malacky 20 športových klubov, ktoré boli aj 

podporované finančne z dotácií mesta na športovú činnosť. 
 
 
1.2  1026 členov v športových kluboch 712 športovcov 2/3 mládež 
 
 
1.3  Štart v súťažiach r. 2008:  VO – M – extraliga 
     VO – ml. žiačky BA 
     VO – st. žiačky BA 
     VO – st. žiaci  BA 
     ST – Ž „A“ – extraliga 
     ST – Ž „B“ – I. liga 
                                                            ST – M – I. liga    
     HO – M – II. liga „A“ 
     HO – M – II. liga „B“ 
     HO – ml. žiaci – BA 
     FLOOR –  STARS – M - extraliga 

         -    IBK – Ž - extraliga  
         -    IBK – M - II. liga 
         -    IBK – M - III. liga 

                     -    WIZARDS – M -  II. liga 
BASK – M - BA 

                                                                     -    kadeti -  I. liga 
         -    st. žiačky -  I. liga 
         -    st. žiaci, ml. žiačky - ZK 
Fut – ŠK – IV. liga - dosp. 

                     -  III. liga – dorast 
                     -  III. liga – ml. žiaci, st. žiaci 

Fut – Žolík - 3 dr. prípravky BA 
Tenis – ml. žiaci - II. tr. 

                                 -  ml. žiačky II. tr. 
                                 -  st. žiačky II. tr. 

BOX – ml. žiaci celošt. Súťaž 
            - st. žiaci      - „ – 
            - dorast         - „ – 

 
 
Úspešnosť športových kolektívov a športovcov je každoročne vyhodnocovaná na 
vyhlásení najúspešnejších kolektívov a športovcov Mesta Malacky v kategórii dospelých 
a mládeže. 
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1.4 Využitie športových zariadení 
 
 
ŠH Malina: 

- volejbal 
- hádzaná 
- basketbal 
- sálový futbal – futsal 
- floorbal 
- aerobik 
- tenis 
- plávanie, kolky, lezecká stena 

 
LK: 
                                                            -    plávanie 

- plážový volejbal 
- plážová hádzaná 
- plážový futbal 
- minigolf 
- st. tenis 

 
 
Stolnotenisová herňa  - stolný tenis 
 
 
Športový areál Zámocký park: 

- futbal 
- hádzaná 
- volejbal 
- tenis 
- ľadová plocha 

 
 
Sokolovňa:     -     džudo 

- volejbal /prípravky/ 
- basketbal /prípravky/ 
- karate 
- kulturistika 
- ZRTV 
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1.5 Platby za využívanie športovísk: 
 
ŠH Malina: Školy – tel. výchova, šport. hry  300,-Sk/hod.  9,96 € 
  Školy – súťaže     350,-Sk/hod.  11,62 € 
  TJ Kluby, oddiely – žiaci tréning  350,-Sk/hod.  11,62 €
  TJ Kluby, oddiely – žiaci súťaže  350,-Sk/hod.  11,62 €
  TJ Kluby, oddiely – dorast, seniori tréning 450,-Sk/hod.  13,28 €
  TJ Kluby, oddiely – dorast, seniori súťaže 550,-Sk/hod.  18,26 € 
  Neorg. Telovýchova – rekreač. šport  500,-Sk/hod.  16,60 € 
     So, Ne   550,-Sk/hod.  18,26 € 
  Iné jednorázové šport. Akcie   1000,-Sk/hod.  33,19 € 
 
Súťažné stretnutia – turnaje organizované malackými TJ, klubmi a oddielmi v trvaní  
nad 3 hod.  žiaci 350,-Sk/hod.  
                  seniori 500,-Sk/hod. 
Mimomalacké TJ a kluby majú zvýšený sadzobník. 
LK: - plážový volejbal – zdarma 
            - plážová hádzaná  – zdarma 
 - plážový futbal  – zdarma 
 - minigolf   – 1 palica/1 hod. 30,-Sk  1,00 € 
 - st. tenis   – 30 min.  30,-Sk  1,00 € 
 - ruské kolky   – 1 hod.  60,-Sk  1,99 € 
 
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk 
 
Stolnotenisová herňa – náklady spojené s prevádzkovými nákladmi si hradí MSK  

 Malacky z vlastných zdrojov. 
 
Športový areál Zámocký park – z rozpočtu mesta sú hradené náklady na energie  

/elektrika, plyn/ a vodu, kapitálové výdaje, resp. vyššie 
náklady na opravy a údržbu. 
Ostatné prevádzkové náklady si hradí ŠK Malacky – 
futbalový štadión. 
TJ Strojár – hádzanárske, volejbalové a tenisové kurty. 

 
Sokolovňa: TJ Strojár má vlastný cenník za využívanie priestoru v Sokolovni. 
 
ZŠ:   Pri tréningovom procese prípadne rekreačnom športe hradia režijné 

 náklady TJ, kluby, oddiely, tréningové skupiny. 
Za využívanie priestorov telocviční účtujú režijné náklady.  
Využívanie otvorených športovísk je zdarma. 
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2.  Hodnotenie súčasného stavu športu a športových zariadení Mesta Malacky 
 
 O venovanie sa športu je v našom meste veľký záujem, o čom svedčí počet 
klubov, oddielov a športovcov. Žiaľ, hlavne počas halovej sezóny nedokážeme v rámci 
kapacity ŠH Malacky a telocviční ZŠ pokryť záujem aktívnych ako aj rekreačných 
športovcov. 
 Zo športovísk nám momentálne absentuje hokejbalové ihrisko, ktoré v prípade 
schválenia projektu by bolo vybudované na IV. ZŠ v rámci multifunkčného ihriska 
a skateboardové a bikeboardové ihrisko, ktoré by slúžili hlavne mladým záujemcom. 
 Súčasnú výkonnosť jednotlivých športových odvetví ovplyvňuje viacero faktorov. 
Jeden z rozhodujúcich je hlavne ekonomika, t. j. finančné zabezpečenie klubov na 
činnosť. Aj cez tieto objektívne príčiny sú popredné umiestnenia malackých športovcov 
na medzinárodných a celoslovenských súťažiach chvályhodné a dávajú perspektívu aj  
do budúceho obdobia. 
 Stav športových zariadení je závislý hlavne od majiteľa, alebo prevádzkovateľa. 
ŠH Malina - jej priestory sa nachádzajú z pohľadu prevádzky v dobrom stave, aj keď je 
potrebné niektoré technické zariadenia častejšie opravovať a vymieňať. Je potrebná 
hlavne výmena šatňových skriniek plavárne, výmena sanity sociálnych zariadení, 
obloženie sauny a zakúpenie čistiaceho stroja na palubovku a dlažbu. 
Správca a prevádzkovateľ: AD HOC Malacky, p.o.m. 
 Športový areál v Zámockom parku – hádzanárske, volejbalové a tenisové kurty sa 
nachádzajú v dobrom prevádzkyschopnom stave.  
 Mestom bola rekonštruovaná budova so sociálnymi zariadeniami pri hádzanárs-
kom ihrisku a pribudla umelá ľadová plocha. 
 Nájomca: TJ Strojár Malacky 
  
Futbalový štadión - potrebuje opravu viacerých objektov. Futbalový klub aj pri súčasnej 
snahe nemôže vzhľadom na finančné možnosti zabezpečiť náročnejšie opravy 
a prestavby. 
 Nájomca: ŠK Malacky 
 
Stolnotenisová herňa – potrebuje finančne náročné opravy: strecha, osvetlenie, fasáda. 
 Nájomca: Matrix, a.s. 
 
3.1  Porovnanie alternatív spravovania športových zariadení v iných podobných mestách 
 
Senica       -  príspevková organizácia 
Skalica       -  s.r.o. s plnou účasťou mesta 
Pezinok      -  príspevková organizácia mesta 
Trnava        -  príspevková organizácia mesta 
Považská Bystrica  – oddelenie MsÚ 
 
 Spravovanie športovo – rekreačných zariadení v uvedených mestách vychádza  
zo špecifických podmienok daného mesta. 
 Tieto organizácie spravujú všetky športovo – rekreačné zariadenia, ktoré sú 
majetkom mesta a niektoré majú aj rozšírenú činnosť. 
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4.  Návrh koncepcie rozvoja športu v meste a alternatív správy športových zariadení a ich 
efektívneho využitia. 
 
4.1.  Priority zamerania koncepcie financovania športu v meste 
 
 Komisiou školstva a sociálnych vecí, do ktorej pôsobnosti je zaradený šport, boli 
vypracované hodnotiace kritériá na základe ktorých je prerozdelená finančná dotácia 
mesta na šport. 
 Kritériá hlavne obsahujú: 
     - členskú základňu 
     - prácu s mládežou 
     - výkonnostné kritériá 
        (dosiahnuté výsledky) 
Tieto hodnotiace kritériá sú transparentné a mali by byť motivačné pre športové subjekty. 
 Vzhľadom na súčasný stav športu v meste, jeho členskú základňu, športovú 
výkonnosť a ekonomickú schopnosť klubov a oddielov navrhuje komisia zvýšiť ročnú 
dotáciu na športovú činnosť v r. 2009 na 1,5 mil. a v r. 2010 na 2 mil. Sk. 
Od r. 2011 každoročne navyšovať dotáciu športovým subjektom mesta o 10%. 
 Dotácia na prerozdelenie športovým subjektom bola v r.2008 1 mil. Sk.  
 
4.2.  Koordinácia športu a športových zariadení v meste 
 
 Športové zariadenia v meste sú maximálne využívané hlavne v odpoludňajších 
hodinách. 
 ŠH Malina, telocvične ZŠ a Sokolovňa, stolnotenisová herňa hlavne počas sezóny 
halových športov, t.j. október – marec. 
 Vzhľadom na vyťaženosť športových zariadení komisia doporučuje využívať tieto 
zariadenia na tréningy a rekreačný šport aj počas víkendových dní. 
 Komisia doporučuje:  
vybudovať na vhodnom mieste v meste spoločné “Scateboardové a bikeboardové 
ihrisko”, ktoré by využívali mladí adepti týchto hlavne mládežníckych športov. Tieto 
ihriská sú vybudované napr. v Skalici, Holíči, Senici a Pezinku. Vybudovať hokejbalové 
ihrisko. Hokejbal vzhľadom na rozmery ihriska sa nedá hrať v ŠH, ani na hádzanárskom 
ihrisku. 
 
- jednotlivým klubom, oddielom úzko spolupracovať s vedením škôl pri využívaní 
športových zariadení na zákl. zmluvných vzťahov 
- využiť projekt MŠ SR “Šport do škôl”, na základe ktorého je možné vykonávať 
základnú športovú prípravu cez školy (ŠŠS) 
-  zakladať školské športové kluby. MŠ SR cez jednotlivé športové zväzy poskytuje 
štátnu dotáciu hlavne na materiálové zabezpečenie a odmenu učiteľa, resp. cvičiteľa – 
trénera. 
-    žiackym a mládežníckym družstvám organizovanej telovýchovy, t.j. pôsobiacim 
v súťažiach poskytovať na tréningy a majstr. zápasy (nie turnaje) športoviská v majetku 
mesta zdarma (aj telocvične ZŠ) 
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- prínosom pre rozvoj športu  sú aj aktivity CVČ a určite teraz napomôže aj vybudovanie 
multifunkčného ihriska v areáli CVČ. 
- komisia nerieši koncepciu a systém práce v kluboch a oddieloch a nerieši problematiku 
tréningového procesu a jeho zamerania. 
 
4.3.  Športový kalendár súťaží jednotlivých klubov a oddielov, ako aj výsledky 
pravidelne uverejňovať cez M-TV a Malacký hlas, aby bola verejnosť informovaná. 
 Väčšie športové podujatia v meste sú zverejňované cez TIK mesta. 
 
 
5.  Návrh právnej formy pre fungovanie správy športových zariadení mesta a  
ekonomicko – personálne zabezpečenie navrhovaných alternatív správy športových 
zariadení vo vlastníctve mesta. 
  
 Komisia doporučuje v súčasnosti ponechať mestskej organizácii zriadenej  
za účelom správy a prevádzky športových zariadení a majetku Mesta Malacky, ako aj 
poskytovania služieb v oblasti športu a spoločenskej činnosti právnu formu ako 
príspevková organizácia mesta. 
 
 V rámci správy športových zariadení mesta doporučuje:  
 
-  v priebehu r. 2009 upraviť zmluvné vzťahy s TJ Strojár a ŠK Malacky tak, aby od 
1.1.2010 prešiel športový areál v Zámockom parku, t.j. futbalový štadión, hádzanárske, 
volejbalové ihrisko, tenisové kurty a umelá ľadová plocha pod správu organizácie mesta 
zriadenej na tento účel – v súčasnosti AD HOC Malacky, p.o.m. Prevádzkovanie ľadovej 
plochy od zimnej sezóny 2009 – 2010 prideliť p. o. m. AD HOC Malacky. 
 
-  prehodnotiť nájomnú zmluvu s a.s. Matrix a v prípade jej ukončenia dať stolnotenisovú 
herňu do správy mestskej organizácie zriadenej na tento účel 
 
-  AD HOC Malacky, p.o.m. zabezpečí k 1.1.2010 personálne a ekonomické podmienky 
– zapracovať do rozpočtu prevádzkové náklady na nové športové objekty a zariadenia 
zaradené do správy p.o.m. tak, aby od 1.1.2010 mohla prevádzkovať uvedené športové 
objekty a zariadenia 
 
-  zmluvné vzťahy s užívateľmi športových objektov a zariadení v Zámockom parku, t.j. 
s TJ Strojár Malacky a ŠK Malacky, popr. s užívateľom stolnotenisovej herne MSK 
Malacky a možnými ďalšími uzatvorí od 1.1.2010 organizácia mesta, ktorá bude uvedené 
objekty a zariadenia spravovať.  
 
 
 
       Komisia pre návrh  

koncepcie športu a športových 
 zariadení Mesta Malacky 
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