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Dôvodová správa 

 
 
Materiál predkladáme z dôvodu potreby zabezpečiť rozvoj pohybových aktivít žiakov základných škôl, 
najmä vytvoriť podmienky pre slobodu rozhodovania sa žiakov o popoludňajšom športovom programe 
(vychovávať k zodpovednosti za rozhodnutie), pomôcť základným školám naplniť štátny vzdelávací 
program v oblasti sezónnych pohybových činností v telesnej výchove (korčuľovanie), zlepšiť rozvoj 
poznávacích procesov prostredníctvom pravidelnej pohybovej aktivity a učenia sa novým  pohybovým 
vzorom a pomocou pozitívnych emócií z pohybu.  
 
Projekt Športového centra pri základnej škole už prebieha v meste Trenčín, ktoré sa do neho zapojilo             
v rámci pilotnej časti v roku 2018 a úspešne pokračuje v ďalšej fáze, ktorej cieľom je udržateľnosť projektu 
na všetkých základných školách mesta. Postupne sa zapojili i ďalšie mestá ako napr. Partizánske, Bánovce 
nad Bebravou. V Rimavskej Sobote tiež schválili zapojenie do projektu.  
 
Športové centrum pri základnej škole zahŕňa týždenný školský korčuliarsky program a popoludňajšie 
športové aktivity v školských kluboch zamerané na všeobecnú športovú prípravu. Na prácu s deťmi budú 
odborne pripravení tzv. ambasádori športových aktivít. 
 
Do aktivít sa zapájajú deti z rôznych tried v rámci školského klubu.  Táto aktivita nie je realizovaná ako 
krúžok (kde sa rovnaká skupina cca 20 detí pravidelne zúčastňuje na krúžku od septembra do júna), ale je 
zameraná na vtiahnutie detí školských klubov do aktivít. Do športovej činnosti sa tam má takto možnosť 
zapojiť oveľa širšia skupina detí. Na jednu školu pripadá jeden stály ambasádor.  
 
Korčuliarske kurzy sú určené žiakom 2. ročníka základných škôl, ktorí sú rozdelení do skupín. Každý kurz 
bude prebiehať 1 týždeň v dopoludňajších hodinách. Ambasádori sa deťom venujú už od príchodu na zimný 
štadión – od správneho obutia korčúľ a nasadenia helmy, cez základný postoj na ľade a zvládnutie 
bezpečného pádu. Lekcie prebiehajú zábavnou formou, čo pomáha odbúrať prvotný strach. Počas kurzu sú 
deťom k dispozícii všetci 4 ambasádori.  
 
 
SZĽH prispieva metodikou, výberom a prípravou trénerov cez akreditovaný školiaci program, financovanie 
a zabezpečenie vstupných hodnotovo-postojových testov pre uchádzačov a zabezpečením výstroje 
a občerstvenia pre deti počas týždňa korčuľovania.  
Mesto Nitra sa na projekte podieľa financovaním ambasádorov, HK Nitra vyčlení pre aktivitu ľadovú 
plochu.  
 
 
NITRA: 
Časový harmonogram projektu: 

- predstavenie projektu primátorovi mesta v zastúpení viceprimátorom / február - realizované / 
- predstavenie projektu základným školám / jún- realizované/ - oslovili sme všetky základné školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra. Z oslovených má o program predbežný záujem 6 škôl.  
- stretnutie s predstaviteľmi SZĽH a ambasádorom športu v Trenčíne / jún – realizované/ 
- stretnutie s predstaviteľmi HK Nitra – spolupráca pri zabezpečení ľadovej plochy /jún - realizované/ 
- predstavenie projektu a financovania komisii pre šport MZ v Nitre / júl - realizované/ 
- predstavenie projektu a financovania komisii pre školstvo, mládež a vzdelávanie MZ v Nitre /júl - 

realizované/ 
- výber ambasádorov športu / výber širšej skupiny záujemcov z radov trénerov, absolventov FTVŠ 

a pod. /realizované SZĽH - august/ 
- absolvovanie vstupných hodnotovo-postojových testov / hodnotenie psychológa/ / realizované-

august/ 



- po vyhodnotení testov výber 4 ambasádorov športu pre Nitru absolvovanie školiaceho programu 
v spolupráci so SZĽH / september/ 

- podpora memoranda o spolupráci / september/ 
- schválenie návrhu rozpočtu Mesta Nitra na rok 2021  - Športové centrum pri ZŠ vo výške 40.000,- 

Eur /december/ 
- aplikovanie programu do praxe na 4 vybraných školách v Nitre / október – december 2020/ 

Financovanie na rok 2020 je zabezpečené v rozpočte mesta, v rozpočtovej položke 637 004 - 
Projekt Športové centrum pri ZŠ, vo výške 14.000,- Eur. 

Pilotný projekt v Nitre by mal prebiehať 2 školské roky. Cieľom projektu je kontinuálna a udržateľná práca 
s deťmi. Po prvom školskom roku je cieľom rozširovanie projektu na ďalšie základné školy, rovnako 
ako i rozširovanie aktivít ako je týždeň korčuľovania, napríklad na týždeň tenisu, gymnastiky, 
zápasenia a pod. Pri dobrom nastavení systému je možné rozširovanie do materských škôl.  

 
Projekt ponúka systematickú prácu s mládežou, ktorá má pozitívny dopad ako na ich fyzické, tak 
i duševné zdravie. Preventívne pôsobí pri mnohých negatívnych nástrahách dnešnej doby, ako je 
šikanovanie v školách, závislosť na sociálnych sieťach a elektronike. Dáva priestor na utužovanie 
kolektívu na školách prierezovo medzi triedami, aj ročníkmi. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport p r e r o k o v a l a  predložený materiál a uznesením č. 
56/2020-KŠ  o d p o r ú č a  podporiť predstavený projekt a zároveň hľadať rozpočtové zdroje mimo 
dotačnej schémy pre športové kluby. 

 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie p r e r o k o v a l a  
prezentáciu projektu Športové centrum pre základné školy, uznesením č.14/2020 – KMŠaV ju  b e r i e   n a 
v e d o m i e, podporuje zámer vytvoriť Centrum športu pri základných školách v Nitre, zároveň žiada 
referentov športu OŠMaŠ predložiť podrobnú informáciu o financovaní projektu s presne vyčíslenými 
nákladmi a účasťou základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry. 
 
V prípade podpory projektu je financovanie na rok 2020 zabezpečené v rozpočte mesta v rozpočtovej 
položke 637 004 Projekt Športové centrum pri ZŠ vo výške 14.000,- Eur. 

V návrhu rozpočtu Mesta Nitra na rok 2021 bude navrhnutá položka Športové centrum pri ZŠ vo 
výške 40.000,-. 

Ambasádori športu v iných mestách pracujú spravidla 20 hod. týždenne, buď na základe pracovnej zmluvy 
so ZŠ, mestom, na základe  živnosti a pod.   

Ambasádor športových aktivít (korčuliarske kurzy + školský klub) 
800 EUR/mesiac ( super hrubá mzda = náklad zamestnávateľa) – 20 h/týždeň 
t.j. ročné náklady na 4 ambasádorov predstavujú 38.400,- Eur.  
 
Zvyšná časť rozpočtu je určená na krytie prípadných nákladov spojených s dopravou detí na zimný 
štadión. Cieľom projektu je úplné finančné odbremenenie rodičov detí pri absolvovaní korčuliarskych 
kurzov.  
Horeuvedený model je momentálne aplikovaný v Trenčíne, avšak je možné ho upravovať (reguláciou počtu 
hodín a pod.) na podmienky nášho mesta.  
Predbežný záujem o Športové centrum prejavili nasledovné školy: ZŠ Cabajská, ZŠ Fatranská, ZŠ Nábrežie 
Mládeže, ZŠ Tulipánová, ZŠ na Hôrke, ZŠ Beethovenova. 
 
 

 
 
 



 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRI  ROZVOJI POHYBOVÝCH 
AKTIVÍT ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL  

 Športové centrum pri základnej škole 
(ďalej len „memorandum“) 

 
 

Účastníci memoranda 
 

Mesto Nitra                          Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 
Zastúpené:                              Marekom Hattasom - primátor mesta 
IČO:    00308307 
IČ DPH:   SK2021102853 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu:   SK63 0900 0000 0050 4917 9833 
(ďalej len „Mesto Nitra“) 
a 
 
Slovenský zväz ľadového hokeja, občianske združenie 
Sídlo:    Trnavský cesta 27/B, 831 04 Bratislava 
Zastúpenie:   Miroslav Šatan - prezident  
IČO:    30845386 
DIČ:    2020872799 
IČ DPH:   SK2020872799    
Web: www.hockeyslovakia.sk 
E-mail: szlh@szlh.sk 
(ďalej len „SZĽH“) 
 

Čl. I  
Úvod 

 
Mesto Nitra ako zriaďovateľ základných škôl na území mesta Nitra v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vytvára 
podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov základných škôl. 
SZĽH je občianske združenie založené najmä za účelom rozvíjania a podporovania športu –ľadového 
hokeja.  
Účastníci memoranda majú záujem spolupracovať na rozvoji pohybových aktivít žiakov základných škôl, 
najmä vytvoriť podmienky pre slobodu rozhodovania sa žiakov o popoludňajšom športovom programe 
(vychovávať k zodpovednosti za rozhodnutie), pomôcť základným školám naplniť štátny vzdelávací 
program v oblasti sezónnych pohybových činností v telesnej výchove (korčuľovanie), zlepšiť rozvoj 
poznávacích procesov prostredníctvom pravidelnej pohybovej aktivity a učenia sa novým  pohybovým 
vzorom a pomocou pozitívnych emócií z pohybu. Vzhľadom k tomu sa účastníci memoranda dohodli na 
uzavretí tohto memoranda. 
 

Čl. II  
Všeobecné podmienky pre spoluprácu 

 
     Účastníci memoranda sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie pre realizáciu projektu „Športové centrum 
pri základnej škole“ (ďalej len: „Projekt“). Súčasťou Projektu bude najmä spoločné: 

a) organizovanie školského korčuliarskeho programu pre žiakov 2. ročníka základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra 

b) organizovanie popoludňajšieho športového programu pre žiakov prvého stupňa na 4 základných 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra 



c) zabezpečovanie voľnočasových športových aktivít žiakov základných škôl prostredníctvom odborne 
vyškoleného personálu – ambasádorov športových aktivít. 

 
 

Čl. III  
Obsah spolupráce 

 
Na základe čl. II. účastníci memoranda prejavujú záujem vzájomne spolupracovať s cieľom realizácie 
Projektu v Meste Nitra. 
Účastníci memoranda na dosiahnutie cieľov definovaných týmto Memorandom prejavujú záujem 
zabezpečiť: 
Mesto Nitra prejavuje záujem: 

a) v súčinnosti s HK Nitra, s.r.o. poskytnúť bezodplatne ľadovú plochu na Zimnom štadióne  
b) vytvoriť podmienky pre financovanie 4 ambasádorov športových aktivít  
c) finančne podporiť dopravu žiakov zo ZŠ do miesta konania školského korčuliarskeho programu 

a späť  
d) v rámci programu v školskom klube zabezpečiť základné športové pomôcky a vhodné priestory na 

športovanie (telocvičňa). 
 

SZĽH prejavuje záujem:  
a) bezodplatne poskytnúť zapožičanie výstroje pre účastníkov školského korčuliarskeho programu 

– minimálne prilby, korčule a farebné dresy  
b) zabezpečiť občerstvenie pre účastníkov školského korčuliarskeho programu, 
c) zabezpečiť účastnícke diplomy pre účastníkov školského korčuliarskeho programu, 
d) odporučiť Mestu Nitra odborne vyškolených ambasádorov športových aktivít a pomocných 

trénerov korčuľovania, predložiť Mestu Nitra ich menný zoznam a následne spolupracovať pri 
ďalšom vzdelávaní ambasádorov športových aktivít, 

e) zabezpečiť a financovať psychologické testovanie vybraných adeptov na ambasádorov, 
f) vypracovať a doručiť Mestu Nitra jednu individuálne spracovanú hodnotiacu správu pre každého 

ambasádora športových aktivít.   
 

Čl. IV  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami prijatými účastníkmi memoranda.  
2. Toto memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpisu účastníkmi memoranda a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Mesta Nitry. 
3. Toto memorandum môže byť zrušené písomnou dohodou účastníkov memoranda. Memorandum môže 

ktorýkoľvek z účastníkov memoranda písomne vypovedať, a to aj bez dôvodu výpovede, 
v jednomesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane.    

4. Toto memorandum je vyhotovené v dvoch rovnopisoch, pričom každý účastník memoranda dostane po 
jednom rovnopise.  

5. Účastníci memoranda vyhlasujú, že toto memorandum uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za 
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu 
žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 
 

V Bratislave dňa ................           V Nitre dňa  ..........................                                                            
 
 
.............................................................                          ............................................................                                  
  Miroslav Šatan                                    Marek Hattas 

      prezident                                 primátor mesta Nitra             
       



                          


