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ÚVOD 

 Význam športu ako zložky každodenného života v spoločnosti stále stúpa. Pri 

narastajúcom počte civilizačných ochorení, akými sú napr. obezita, choroby chrbtice a 

problémy s pohybovým ústrojenstvom, sú športové aktivity a cvičenie nielen liekom, ale aj 

prevenciou proti takýmto ochoreniam. Šport zároveň pozitívne pôsobí na psychické zdravie 

ľudí, môže byť prospešnou voľnočasovou aktivitou alebo koníčkom, pomáha pri zdravom 

vývoji detí a mládeže. Je to jednoducho fenomén, ktorý vytvára prostredie pre budovanie 

zdravého sebavedomia a súťaživosti, pomáha pri boji s rasizmom a predsudkami a dokáže 

ľudí spájať. Profesionálny šport je „výkladnou skriňou“ každej krajiny, regiónu či mesta, 

reprezentujúci navonok. Tvorí zázemie pre spoločenské stretávanie ľudí prostredníctvom 

hromadných podujatí a poskytuje zamestnanie nielen profesionálnym športovcom, ale aj 

ľuďom, ktorí fungovanie športovej infraštruktúry, podujatí a starostlivosti o športovcov 

zabezpečujú. Preto je žiadúce a potrebné, aby spoločnosť podmienky pre podporu športu 

vytvárala.  

 Podporu športu determinuje niekoľko skutočností.  Sú to jednak subjekty, ktoré 

podporu zabezpečujú, cieľová skupina, ale aj oblasť podpory, forma podpory a druh športu 

alebo športovej aktivity. 

 Úlohy smerujúce k podpore športu vykonávajú viaceré subjekty - vláda, ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu, vyššie územné celky, obce a mestá, športové zväzy, 

športové kluby, občianske združenia a nadácie, základné, stredné a vysoké školy.  

 Cieľovými skupinami v rámci podpory športu sú v základe profesionálni športovci, 

deti a mládež, ktorá sa aktívne pripravuje pre kariéru profesionálnych športovcov, následne aj 

deti a mládež v rámci ich zdravého vývoja a budovania pozitívneho vzťahu k športu, 

poloprofesionálni alebo amatérski športovci združení v športových kluboch a občianskych 

združeniach, široká verejnosť, či hendikepovaní profesionálni, poloprofesionálni alebo 

amatérski športovci. 

 Forma podpory môže byť materiálna - výstavba športovej infraštruktúry, nákup 

športového vybavenia; finančná - priame financovanie, spolufinancovanie, alebo dotovanie; 

organizačná - organizovanie a spoluorganizovanie športových podujatí a športovej podpory; 

legislatívna - vytváranie právneho rámca a regulatívov pre spravodlivé a fungujúce prostredie 

v oblasti športu; informačno-propagačná a inštitucionálna - vytváranie orgánov a 

organizačných zložiek zastrešujúcich podporu športu. 

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce vykonáva v oblasti športu funkcie v zmysle 

platnej legislatívy. Rámec podpory športu v pôsobnosti mestskej časti Košice–Sídlisko 

Ťahanovce určuje  zákon č. 440/2015 Z. z. o športe, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 369/1990 Z. b. o obecnom zriadení,  zákon č. 

401/1990 Zb. o meste Košice a Štatút mesta Košice.  

Z tohoto legislatívneho rámca  pre mestskú časť vyplývajú základné úlohy, ako je 

správa, údržba a výstavba športovísk (športovej infraštruktúry) miestneho významu a 

organizovanie športových podujatí miestneho významu, čo je základným východiskom aj pre 

spracovanie tejto koncepcie. Mestská časť však okrem podpory športu plní mnoho iných úloh, 
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pričom na ich plnenie má obmedzené zdroje. Preto je potrebné definovať, aká časť z jej 

zdrojov a činnosti bude venovaná športu. 

Určenie  priorít, cieľov a časového rámca na ich plnenie je základným predpokladom 

pre ich dosiahnutie vrátane ich trvalej udržateľnosti. Nie každý zámer, požiadavku alebo 

názor v rámci podpory športu (rovnako ako aj v iných oblastiach) je možné dosiahnuť 

okamžite a nie každý proces, ktorý je rýchly, je aj efektívny. 

Hlavnou úlohou koncepcie rozvoja športu je preto vniesť  strategický a systematický prístup k 

podpore športu na území mestskej časti. Spracovaním koncepcie chce mestská časť jednak 

zabezpečiť návod pre dlhodobé plánovanie financií a kapacít pre napĺňanie jednotlivých 

cieľov v oblasti športu, stanovenie priorít, čo uľahčí celkové a komplexné uvažovanie o 

rozvoji športu v mestskej časti. Zároveň je cieľom koncepcie pripraviť plán, ktorý bude 

spoločným výstupom viacerých aktérov. Právna nezáväznosť a odporúčací charakter 

koncepcie poskytuje priestor pre relatívne rýchlu reakciu na nové okolnosti, ktoré sa podpory 

športu budú dotýkať a následne aj na prípadnú zmenu samotnej koncepcie. Základnými 

atribútmi koncepcie ako rozvojového dokumentu sú odpovede na otázky, v akom stave sa v 

súčasnosti mestská časť v oblasti športu nachádza, čo chce v oblasti športu dosiahnuť a akými 

nástrojmi to dosiahnuť. 
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VÝCHODISKOVÝ STAV  

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MESTSKEJ ČASTI 

Základné štatistické údaje 

Rozloha: 825 742 m2 

Počet obyvateľov: 21 109 

Počet mužov: 10 125 

Počet žien: 10 984 

Vekové zloženie 

počet obyvateľov vo veku do 15 rokov 2 756 

15 – 20 rokov 960 

21 - 30 3 100 

31 - 40 3 885 

41 - 50 2 682 

51 - 60 4 652 

viac ako 60 3 074 

Hustota zaľudnenia 2 556 obyv. / km2 

Počet ulíc 24 

Počet bytových domov 201 

 

 

Súhrnný prehľad športovej infraštruktúry 

Typ športoviska Počet Lokality 

Športoviská v správe mestskej časti * 

tenisové dvorce 1 športový areál Olympia 

petangové ihriská 1 športový areál Olympia 

streetworkout a fitness 2 športový areál Olympia, lokalita Berlínska - 

Budapeštianska 

basketbalové ihriská 4 Aténska – Helsinská, Sofijská – Varšavská, 

Budapeštianska – Sofijská, Európska trieda (bývalý 

skatepark) 

florbalové ihriská 1 Európska trieda (skatepark) 

ihriská pre loptové hry 5 Športový areál Olympia,  Multifunkčné ihrisko Európska 

trieda - Bruselská, areál ZŠ Belehradská, Havanská, 

Bruselská 

Športoviská v správe škôl a mimoškolských zariadení 

veľké futbalové ihriská 1 ZŠ Bruselská 

bežecké ovály 1 ZŠ Belehradská 

 veľké telocvične 3 ZŠ Bruselská, ZŠ Belehradská, CVČ Juhoslovanská 

súkromné športoviská 

Posilňovne a fintess centrá 2 Baddy fitness, Kenko Raifu Fitness 

* športovej infraštruktúre v správe mestskej časti sa venuje podrobnejšie podkapitola „IHRISKÁ V SPRÁVE 

MESTSKEJ ČASTI“  
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IHRISKÁ V SPRÁVE MESTSKEJ ČASTI 

Mini futbalové ihrisko Havanská 

 

 

Stručný opis: Ihrisko situované v zeleni medzi Európskou triedou a Havanskou 1 – 3. Ihrisko 

má tvrdený povrch a stredne vysoké kovové oplotenie, doplnené o lanovú sieť z vnútornej 

strany. Ihrisko je určené predovšetkým pre hranie loptových hier, využívané je prevažne 

deťmi. K ihrisku vedie vyšľapaný chodník.  

Vybavenie: tvrdený povrch, kovové oplotenie so sieťou 

Rozloha (približne): 220 m2 

Stav pozemkov: 

Číslo parcely Počet vlastníkov Vlastníctvo mesta 

C., číslo 3741/25 1 žiadne 

E., číslo: 2671 10 žiadne 

E., číslo: 2668 15 žiadne 
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Basketbalové ihrisko Helsinská-Aténska 

 

 

Stručný opis: Ihrisko je situované v zeleni medzi Helsinskou 10 – 12 a Aténskou 2 - 3. 

Ihrisko má špeciálny povrch z liatej gumy a vysoké kovové oplotenie. Vďaka svojim dvom 

basketbalovým košom je určené pre hranie basketbalu alebo streetbalu, využívané je 

predovšetkým deťmi a mládežou. K ihrisku vedie chodník. Ihrisko je vhodné pre všetky 

vekové kategórie.   

Vybavenie: tvrdený povrch z liatej gumy, kovové oplotenie, 2 basketbalové koše 

Rozloha (približne): 358 m2 

Stav pozemkov: 

 

Číslo parcely Počet vlastníkov Vlastníctvo mesta  

E., číslo 1347 41 žiadne 

E., číslo: 1346/501 2 spoluvlastníctvo 

E., číslo: 1345/501 31 žiadne 

E., číslo: 1263/501 19 žiadne 
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Mini-futbalové ihrisko Aténska-Viedenská 

 

 

Stručný opis: Ihrisko je situované v zeleni medzi Viedenskou 2 – 4 a Aténskou 12 – 13 vedľa 

detského ihriska Agátik. Povrch ihriska tvorí  umelý trávnik v strede a mlat  na okrajoch. Po 

celom obvode je lemované stredne vysokým kovovým oplotením s lanovou sieťou. Ihrisko je 

vďaka minifutbalovým bránkam vhodné pre rôzne loptové hry a využívané je predovšetkým 

deťmi. K ihrisku vedie chodník. 

Vybavenie: pevné kovové oplotenie so sieťou, 2 lavičky, 2 bránky, 1 kôš, umelá tráva 

Rozloha (približne): 220 m2 

Stav pozemkov: 

 

Číslo parcely Počet vlastníkov Vlastníctvo mesta 

E., číslo 1344/2 1 (urbariát) žiadne 

E., číslo: 1365 6 žiadne 

E., číslo: 1364 2 žiadne 

E., číslo: 1363 40 žiadne 

E., číslo: 1362 3 žiadne 
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Mini-futbalové ihrisko Bruselská 

 

 

Stručný opis: Ihrisko je situované vo vnútrobloku (dvore) Bruselskej ulice v blízkosti ZŠ 

Bruselská a v tesnom susedstve s detským ihriskom Bruselský dvor. Ihrisko má povrch 

z umelého trávnika a pevné kovové oplotenie. Ihrisko je vďaka minifutbalovým bránkam 

vhodné pre rôzne loptové hry a využívané je predovšetkým deťmi. K ihrisku vedie chodník. 

Rozloha (približne): 111 m2   

Vybavenie: pevné kovové oplotenie, 2 lavičky, 2 bránky, 1 kôš, umelá tráva 

Stav pozemkov: 

 

Číslo parcely Počet vlastníkov Vlastníctvo mesta 

E., číslo 1374 1 výlučné 

E., číslo: 1373 1 výlučné 

E., číslo: 1372 11 žiadne 

E., číslo: 1371 5 žiadne 
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Multifunkčné ihrisko Bruselská – Európska trieda 

 

 

Stručný opis: Ihrisko je situované v blízkosti športového areálu Bruselská (bývalom 

skateparku). Je v tesnej blízkosti detských ihrísk Malá Agátka a Veľká Agátka a veľkého 

futbalového ihriska v správe ZŠ Bruselská, s ktorým je prepojené kovovou bránou. Ihrisko je 

lemované mantinelmi a vysokým sieťovým oplotením. Je určené predovšetkým na hranie 

futbalu, vhodné pre všetky vekové kategórie (najviac je využívané mládežou). 

Vybavenie: umelý trávnik, 2 bránky, 2 reflektory, sieťkové oplotenie, 2 lavičky mimo areálu 

Rozloha (približne): 822 m2 

Stav pozemkov: 

 

Číslo parcely Počet vlastníkov Vlastníctvo mesta 

E., číslo 1351 11 žiadne 

E., číslo: 2486/2 1 (urbariát) žiadne 

E., číslo: 3346/219 20 spoluvlastníctvo 
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Športový areál Bruselská (bývalý skate park) 

 

 

Stručný opis: Športový areál Bruselská sa nachádza medzi Bruselskou a Európskou triedou. 

Nad ním je umiestnené multifunkčné ihrisko Bruselská – Európska trieda. V minulosti areál 

slúžil ako skatepark, ktorého súčasťou bola rampa a menšie prvky pre skateboarding 

s  plochou z liateho hladeného betónu vhodnou pre skateboarding.   

V súčasnosti je uvedená plocha využívaná pre viacero športov, a to predovšetkým basketbal 

(mobilné basketbalové koše) a florbal (mobilné mantinely). Súčasťou areálu je krytý objekt, 

v ktorom sa nachádza sanita/toalety, priestory  v minulosti využívané ako kancelária správcu 

a v súčasnosti odkladacie priestory mestskej časti, či altánok s lavičkami. V areáli sa 

realizovalo viacero športov – kultúrnych podujatí, slúžil aj ako odberné miesto v rámci akcie 

celoplošného testovania na COVID-19 „Spoločná zodpovednosť“. Areál je oplotený, o jeho 

správu a údržbu sa stará správca určený mestskou časťou (v súčasnosti je to zástupca starostu 

Miroslav Janitor). Ihrisko je vhodné na všestranné využitie pre všetky vekové kategórie. 

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce má spracovaný projekt na prebudovanie areálu na 

multifunkčné ihrisko, ktorého súčasťou by mali byť pingpongové stoly a bežecký areál. 

Vybavenie: 2 mobilné basketbalové koše, 3 lavičky, 2 pivné sety (exteriérový stôl 

s lavicami), 2 koše, 5 cyklostojanov, 2 mini-lezecké steny, 1 altánok, 1 technická budova, 1 

florbalové mobilné ihrisko, oplotenie – pletivo. 

Rozloha (približne): 2194 m2 

Stav pozemkov: 

Číslo parcely Počet vlastníkov Vlastníctvo mesta 

E., číslo 2583 6 spoluvlastníctvo 

E., číslo: 2582 2 spoluvlastníctvo 

C., číslo: 3346/265 2 spoluvlastníctvo 

E., číslo 2575 1 výlučné 

C., číslo: 3346/220 15 žiadne 

E., číslo: 2571 37 žiadne 

E., číslo: 2486/2 1 (urbariát) žiadne 
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Basketbalové ihrisko Sofijská - Varšavská 

 

 

Stručný opis: Ihrisko je situované v zeleni v blízkosti detského ihriska Hrady vo vnútrobloku 

Varšavskej ulice. Ihrisko má starý asfaltový povrch s dvoma basketbalovými košmi v horšom 

technickom stave. V okolí je zeleň s menším kopcom, ktorá má v spojitosti s ihriskom 

potenciál pre vybudovanie modernej oddychovej zóny. Mestská časť má  pre túto lokalitu 

spracovaný projekt na futbalové ihrisko s umelým trávnikom. 

Vybavenie: bez oplotenia, asfaltový povrch, 2 basketbalové koše 

Rozloha (približne): 374 m2 

Stav pozemkov: 

Číslo parcely Počet vlastníkov Vlastníctvo mesta 

E., číslo 2802 3 spoluvlastníctvo 

E., číslo: 2801/501 9 žiadne 

E., číslo: 2800/502 10 žiadne 

E., číslo: 2799/502 1 výlučné 

E., číslo: 2798/502 18 spoluvlastníctvo 
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Basketbalové ihrisko Budapeštianska - Sofijská 

 

 

Stručný opis: Ihrisko je situované v blízkosti asfaltovej plochy Sofijská – Budapeštianska 

(nohejbalové ihrisko) a zelenej plochy s potenciálom oddychovej zóny. Povrch ihriska tvorí 

starý asfaltový povrch a staršie basketbalové koše v horšom technickom stave. Ihrisko nie je 

oplotené. Mestská časť má spracovaný projekt na moderné futbalové ihrisko s umelým 

trávnikom 

Vybavenie: bez oplotenia, asfaltový povrch, 2 basketbalové koše 

Rozloha (približne): 523 m2 

Stav pozemkov: 

Číslo parcely Počet vlastníkov Vlastníctvo mesta 

E., číslo 2918 4 žiadne 

E., číslo: 2818 3 žiadne 

E., číslo: 2817/501 5 spoluvlastníctvo 

E., číslo: 2816/502 1 výlučné 

E., číslo: 2815/1 1 výlučné 
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Fitness ihrisko Berlínska - Budapeštianska 

 

 

Stručný opis: Ihrisko je situované v blízkosti asfaltovej plochy na Berlínskej ulici a detského 

ihriska „Ťahanko“. Ihrisko je oplotené pletivom, jeho povrch tvorí gumová dlažba a 9 fitness 

prvkov. Ihrisko je určené pre posilňovanie v exteriéri. Z hľadiska veku je vhodné 

predovšetkým pre dospelých a seniorov. 

Vybavenie: oplotenie z pletiva, gumová dlažba, 3 lavičky, 1 kôš, 9 fitness prvkov 

Rozloha (približne): 416 m2 

Stav pozemkov: 

Číslo parcely Počet vlastníkov Vlastníctvo mesta 

E., číslo 2564/501 1 výlučné 

E., číslo: 2565 1 výlučné 

E., číslo: 2568 1 výlučné 

E., číslo: 2569 1 žiadne 
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Multifunkčné ihrisko Olympia 

 

 

Stručný opis: Ihrisko je súčasťou športového areálu Olympia. Ihrisko je oplotené, má povrch 

z umelej trávy, 4 basketbalové koše a 2 futbalové brány. Ihrisko je vzhľadom na jeho 

vybavenie vhodné na basketbal, futbal či streetbal. 

Vybavenie: kovové oplotenie, povrch - umelý trávnik, 4 basketbalové koše, 2 futbalové 

brány, mobilná tribúna (mimo ihriska) 

Stav pozemkov: 

Číslo parcely Počet vlastníkov Vlastníctvo mesta 

E., číslo: 2742/501 22 spoluvlastníctvo 

E., číslo: 2743/501 8 žiadne 

E., číslo: 2744/501 21 spoluvlastníctvo 

E., číslo: 2745/501 30 spoluvlastníctvo 

E., číslo: 2746/501 4 spoluvlastníctvo 

E., číslo: 2747/501 2 žiadne 
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Streetworkoutové ihrisko Olympia 

 

 

Stručný opis: Ihrisko je súčasťou športového areálu Olympia. Ihrisko nie je oplotené, povrch 

tvorí štrkopiesok a prírodný trávnik. Ihrisko je tvorené jedným veľkým prvkom a dvoma 

menšími. Ihrisko je určené predovšetkým pre workout alebo exteriérový fitness a využívané je 

predovšetkým mládežou. 

Vybavenie: bez oplotenia, povrch – štrkopiesok a prírodný trávnik, 3  workoutové prvky,  

Stav pozemkov: 

Číslo parcely Počet vlastníkov Vlastníctvo mesta 

E., číslo 2746/501 3 spoluvlastníctvo 

E., číslo: 2747/501 2 žiadne 

E., číslo: 2748/501 7 spoluvlastníctvo 

E., číslo: 2749/501 2 žiadne 
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Petangové ihrisko Olympia 

 

 

Stručný opis: Ihrisko je súčasťou športového areálu Olympia. Ihrisko je tvorené plochou na 

hranie petangu a je využívané prevažne seniormi. Na ihrisku sa počas roka uskutočňuje 

množstvo petangových turnajov. 

Vybavenie: bez oplotenia, hracia plocha na petang, 3 lavičky  

Stav pozemkov: 

Číslo parcely Počet vlastníkov Vlastníctvo mesta 

E., číslo 2746/501 3 spoluvlastníctvo 

E., číslo: 2747/501 2 žiadne 

E., číslo: 2748/501 7 spoluvlastníctvo 

E., číslo: 2749/501 2 žiadne 
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Tenisové dvorce Olympia 

 

 

Stručný opis: Dva tenisové dvorce sú súčasťou športového areálu Olympia. Sú oplotené 

kovovým pletivom, súčasťou oplotenia sú aj mantinely. Povrch kurtov tvorí antuka. Dvorce 

slúžia na organizáciu mnohých tenisových turnajov či iných kultúrno – spoločenských 

podujatí počas roka. 

Vybavenie: oplotenie formou pletiva a mantinelov, tenisové siete, antukový povrch vrátane 

bielych hracích čiar , osvetlenie formou veľkých reflektorov 

Stav pozemkov: 

Číslo parcely Počet vlastníkov Vlastníctvo mesta 

E., číslo: 2735/501 1 výlučné 

E., číslo: 2736/501 31 spoluvlastníctvo 

E., číslo: 2737/1 3 žiadne 

E., číslo: 2737/2 10 žiadne 

E., číslo: 2737/3 1 žiadne 

C., číslo: 3392/90 6 žiadne 

E., číslo: 2740/501 1 výlučné 

E., číslo: 2741/501 1 výlučné 

E., číslo: 2742/501 22 spoluvlastníctvo 

E., číslo: 2743/501 8 žiadne 

E., číslo: 2744/501 21 spoluvlastníctvo 
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Asfaltová plocha (nohejbalové ihrisko) Budapeštianska - Sofijská 

 

 

Stručný opis: Asfaltová plocha (označovaná aj ako nohejbalové ihrisko z dôvodu jeho tvaru 

a pozostatku hracích čiar) sa nachádza medzi Budapeštianskou a Sofijskou ulicou. Projektová 

dokumentácia mestskej časti navrhuje vytvoriť na tejto asfaltovej ploche basketbalové ihrisko 

s povrchom z liateho betónu.  

Stav pozemkov: 

 

 

 

 

 

  

Číslo parcely Počet vlastníkov Vlastníctvo mesta 

C., číslo: 3611/3 1 výlučné 
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Asfaltová plocha  Berlínska 

 

 

Stručný opis: Asfaltová plocha sa nachádza na Berlínskej ulici v blízkosti fitness ihriska 

Berlínska - Budapeštianska. Projektová dokumentácia mestskej časti navrhuje vytvoriť na 

tejto asfaltovej ploche multifunkčné ihrisko so zameraním na futbal. 

Plocha (približne): 595 m2 

Stav pozemkov: 

 

 

 

 

 

  

Číslo parcely Počet vlastníkov Vlastníctvo mesta 

E., číslo: 2569 1 žiadne 

E., číslo: 2572 37 žiadne 

E., číslo: 2573 18 spoluvlastníctvo 

E., číslo: 2576 1 výlučné 
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Asfaltová plocha  Juhoslovanská 

 

 

Stručný opis: Asfaltová plocha sa nachádza na v ukľudnenej zóne za  Juhoslovanskou 1 – 3 

v blízkosti ihriska „Hrady“ na Varšavskej ulici. V blízkosti je taktiež provizórna mini cyklo 

krosová dráha zo železničných podvalov. Projektová dokumentácia mestskej časti navrhuje 

vytvoriť na tejto asfaltovej ploche florbalové / hokejbalové ihrisko s mantinelmi  s možnosťou 

využitia ihriska ako klzisko v zimnom období. 

 

Stav pozemkov: 

 

 

 

 

 

  

Číslo parcely Počet vlastníkov Vlastníctvo mesta 

C., číslo: 3574/1 1 výlučné 

C., číslo: 3574/2 1 výlučné 
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Asfaltová plocha  Pekinská 

 

 

Stručný opis: Asfaltová plocha sa nachádza vo dvore (vnútrobloku) na Pekinskej ulici. 

Ihrisko je v blízkosti detského ihriska „Domček“. Mestská časť získala pozemok pod touto 

plochou do prenájmu z dôvodu jej revitalizácie. 

 

Stav pozemkov: 

 

 

 

 

  

Číslo parcely Počet vlastníkov Vlastníctvo mesta 

C., číslo: 3452 1 výlučné 
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ĎALŠIE IHRISKÁ NA ÚZEMÍ MESTSKEJ ČASTI  

 

Telocvične v správe škôl a školských zariadení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ Bruselská ZŠ Belehradská CVČ Juhoslovanská 

 

 

Súkromné fitness centrá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baddy fitness Kenko Raifu Fitness 

 

 

Ostatné športoviská v správe základných škôl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futbalové ihrisko ZŠ Bruselská Bežecký ovál Belehradská 
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ORGANIZÁCIA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ  

 Športové podujatia v mestskej časti sú organizované v prevažnej miere členmi komisie 

športu pri miestnom zastupiteľstve a záujmovými skupinami, školami, či športovými klubmi. 

Realizované sú predovšetkým v športovom areáli Olympia na Čínskej ulici, Športovom areáli 

na Bruselskej ulici, v telocvičniach základných škôl, ako aj v areáloch školských 

a predškolských zariadení.   O finančnom zabezpečení športových podujatí rozhoduje miestne 

zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu mestskej časti na príslušný rok,  podiel finančného 

krytia v niektorých prípadoch zabezpečujú organizátori sponzorskými zdrojmi (podujatia 

v skateboardingu, futbalové turnaje s účasťou mesta Košice, streetworkout a pod.) 

Mestská časť poskytuje z verejných zdrojov aj dotácie na organizovanie činnosti športových 

klubov a na športové podujatia, ktoré sú organizované inými subjektami. V rokoch 2019 

a 2020 boli v rozpočte mestskej časti naplánované a realizované nasledujúce športové 

podujatia: 

                                                                                                       2019                   2020 

Futsalový turnaj 2. roč. Memoriálu Zdenka Mica 150 150 

Zimný halový tenisový turnaj 170 200 

Šachový turnaj 150 150 

Stolnotenisový turnaj 150 150 

Mariášová liga 170 170 

Verejné orientačné preteky 180 180 

Beh fit 180 180 

Športová olympiáda ZŠ Belehradská   400 

Ťahanovce tenis cup 500 500 

Olympiáda mestských častí  300 

Letná olympiáda seniorov  300 

Olympiáda  materských škôl 300 300 

Petangové turnaje seniorov 300 300 

Behom spoznaj mestskú časť  200 

Futbalový turnaj   -/old boys/Bodnár 150 150 

Futbalový turnaj   - /old boys/ Bosák 150 150 

Futbalový turnaj škôl 300 300 

Ťahanovský lesný beh 200 200 

Súťaž v streľbe zo vzduchovky 100 100 

Ťahanovská minifutbalová liga 700 700 

Uličná stolnotenisová liga 200 200 

Škola zručnosti 500 400 

Tenisová liga 500 500 

Workout - King of Olympia 200 200 

Florbalový turnaj 150 150 

Liga v hode šípkami 170 170 

Body Fit Day 170 170 
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DOTÁCIE MESTSKEJ ČASTI V OBLASTI ŠPORTU 

 

Poskytovanie dotácií upravuje všeobecné záväzné nariadenie číslo o 1/2015 

o poskytovaní dotácií mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce, ktorého úplné znenie bolo 

zverejnené 30.1.2020. 

Dotáciu možno použiť v súlade so zákonom  číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na  konkrétne úlohy a akcie vo verejnom  záujme alebo v prospech rozvoja územia 

mestskej časti a na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo  

verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.  

Pod pojmom „všeobecne prospešná služba“  sa na účely tohto nariadenia  rozumie najmä: 

a) poskytovanie  zdravotnej starostlivosti a ochrana zdravia, 

b)  poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,  

c) tvorba, rozvoj, ochrana  duchovných a kultúrnych hodnôt, 

d) ochrana ľudských práv  a základných slobôd a ochrana  práv detí a mládeže 

e) rozvoj vedy, vzdelania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry, 

f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, 

g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 

h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 

i) v osobitnom prípade aj plnenie individuálnej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo 

skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí 

živelnou pohromou. 

Dotácie sa poskytujú na základe písomnej zmluvy, ktorá musí obsahovať účelové 

vymedzenie použitia dotácie, termín jej použitia, výšku dotácie  a záväzok žiadateľa vrátiť 

dotáciu najneskôr do 30 dní, ak ju nepoužije na účely uvedené v zmluve, ako aj termín 

vyúčtovania použitia poskytnutej dotácie. 

 Písomné žiadosti o poskytnutie dotácie  sa predkladajú nasledovne : 

 na 1. polrok nasledujúceho roka v lehote do 10. 11. bežného roka a  na 2. polrok bežného 

roka v lehote do 10. 5. bežného roka. 

 Písomná žiadosť na poskytnutie dotácie ( jej vzor je prílohou tohto všeobecne 

záväzného nariadenia) má mať tieto náležitosti 

 -  presnú identifikáciu žiadateľa – meno a adresa, prípadne názov a sídlo spoločnosti 

s uvedením štatutárneho  zástupcu,   IČO resp. DIČ, ak ho má žiadateľ pridelené, ako aj 

bankové spojenie.  Žiadateľ o dotáciu musí relevantným dokladom preukázať dĺžku  svojej 

činnosti,  pričom dotácia môže byť poskytnutá iba tomu žiadateľovi, ktorý vyvíja činnosť 

minimálne jeden kalendárny rok pred podaním žiadosti o dotáciu z rozpočtu mestskej časti, 
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 -  čestné vyhlásenie s overeným podpisom žiadateľa o skutočnosti,  že žiadateľ nemá 

nedoplatky voči mestu Košice, mestskej časti, prípadne na žiadateľa nebolo vyhlásené 

konkurzné konanie,   

 -  charakteristiku projektu,   prípadne aktivity, na ktorú má byť dotácia poskytnutá, 

miesto a termín realizácie a zdroje financovania projektu, 

 -  výšku požadovanej dotácie a predbežný rozpočet – údaje o predpokladaných 

nákladoch spojených s realizáciou plánovanej akcie, resp. pripravovaného  projektu,  teda 

vyčíslenie sumy, ktorú žiadateľ o dotáciu doloží z vlastných alebo iných zdrojov. Žiadateľ 

musí preukázať vlastné zdroje na pripravovanú akciu alebo projekt vo výške 20 % 

z predpokladanej sumy, čo pri podávaní žiadosti prehlasuje čestným vyhlásením a skutočne 

preukazuje  pri vyúčtovaní poskytnutej dotácie, v súlade so znením § 4a, odsek 2 tohto 

všeobecne záväzného nariadenia. 

 -  predpokladaný prínos pre mestskú časť a formu účasti mestskej časti na plánovanej 

akcii, resp. projekte. Príjemca dotácie je povinný zverejňovať na všetkých tlačených 

materiáloch súvisiacich s akciou alebo projektom, na ktorý bola poskytnutá dotácia, oznam 

o sponzorstve mestskej časti. Nedodržanie tejto podmienky sa považuje za porušenie 

podmienok poskytovania dotácie. 

 O poskytnutí dotácie  rozhoduje miestne zastupiteľstvo na základe stanoviska  komisií 

miestneho zastupiteľstva a stanoviska miestnej rady.  

V roku 2019 a 2020 boli poskytnuté nasledujúce dotácie: 

 

2019 2020 

žiadateľ účel čiastka žiadateľ účel čiastka 

BK CBK 

Minibus Europa 

MSR 1 000,00 € CBK 

Minibuseuropa 

Ťahanovce 

Košice 

Najvyššia 

Európska 

dievčenská 

basketbalová 

liga (EGBL) 

1500,00 € 

KK Union 

Košice 

4. kolo žiackej 

ligy 

200,00 € Karate klub 

UNION Košice 

3. kolo 

žiackej ligy 

VUKABU 

200,00 € 

KK Union 

Košice 

Majstrovstvá 

VÚKABU 

žiakov 

200,00 € ADIUTOR Letný tábor 

pre deti 2020 

500,00 € 

ADIUTOR - 

občianske 

združenie 

Family Ice 200,00 €    

Gréckokatolícka 

cirkev 

Šport pre 

všetkých 

(prenájom 

telocvične) 

 

 

 

450,00 €    

BK CBK 

Minibus Europa 

Najvyššia 

Európska 

750,00 €    
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dievčenská 

súťaž 

(basketbalová 

liga  EGBL) 

KK Union 

Košice 

I. kolo žiackej 

ligy VUKABU 

200,00 €    

KK Union 

Košice 

II. kolo žiackej 

ligy VUKABU 

200,00 €    

Klub všestrannej 

turistiky 

66. 

celoslovenský 

zraz KST a 50. 

stretnutie 

mládeže 

200,00 €    

Spolu 2019 3400,00 € Spolu 2020 2200,00 € 
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ANALYTICKÁ ČASŤ  

VÝSLEDKY PRACOVNÉHO STRETNUTIA  KU KONCEPCII 

ŠPORTU 

 Na pracovné stretnutia boli okrem poslancov, členov komisie športu a verejnosti 

pozvaní aj zástupcovia 40-tich športových klubov a združení so sídlom na území mestskej 

časti. Na stretnutí sa zúčastnilo 5 z nich. 

 Hlavnými témami pracovného stretnutia boli otázky cyklodopravy a športu v mestskej 

časti. Celý zápis zo stretnutia je prílohou tejto koncepcie. 

Závery stretnutia v oblasti cyklodopravy: 

 V rámci cyklodopravy je hlavnou témou napojenie Sídliska Ťahanovce cyklotrasou na 

cyklotrasu mesta tzv. EUROVELO 11. Pre takéto napojenie už v súčasnosti existuje štúdia, 

ktorá ráta s prepojením popri Americkej triede, Magnezitárskej, Dopravnej, Hlinkovej až po 

Mlynský náhon, pričom problémom je majetkovoprávny stav pozemkov, ktorými by táto 

cyklotrasa mala prechádzať. Tie sú majetkovo rozdrobené a vo vlastníctve rôznych osôb 

a subjektov, čo bráni mestu uvažovať o budovaní tohto napojenia.  

 Pre riešenie situácie je potrebné prvotne spracovať presnú projektovú dokumentáciu 

a na základe nej postupne tieto pozemky usporadúvať. Z hľadiska kompetencií by tieto kroky 

malo primárne riešiť mesto a mestská časť by pri nich mala byť súčinná. 

 Otázne je tiež samotné napojenie na Americkú triedu. Do úvahy prichádzajú dve 

alternatívy, a to buď napojením  na cestu, na ktorej by sa vytvoril samostatný osobitný 

cyklistický pruh, prípadne kombinovaný cyklo – taxi - bus pruh,  alebo dobudovaním 

samostatného cyklochodníka popri už existujúcom pešom chodníku.1 

 

Závery stretnutia v oblasti športu: 

 Mestská časť má z hľadiska budovania nových športovísk a čerpania externých 

finančných prostriedkov zásadný problém, a to vzťah k pozemkom (viď podkapitola). Bez 

vzťahu k pozemkom sú jej možnosti limitované. 

 

 Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce má na rozlohu svojho územia relatívne veľa 

exteriérových športovísk, deficit je však u možností pre interiérové športy. Na území mestskej 

časti neexistuje športová hala a všetky interiérové športové príležitosti poskytujú telocvične 

v správe základných škôl alebo Centra voľného času Juhoslovanská. V súčasnosti sa už 

pracuje na zreálnení plánu pre vybudovanie športovej haly pri ZŠ Bruselská pod oporným 

 
1 Po poslednom pracovnom stretnutí k téme cyklotrasy je zámerom mesta budovanie samostatného 

cyklochodníka popri Americkej triede k Magnezitárskej a Dopravnej s napojením na začiatok Mlynského 

náhonu, ktorý by sa na viacerých miestach prelínal s pešími ťahmi. Prvotnou úlohou by malo byť zakreslenie 

trás inžinierskych sietí, ktoré majú na základe pokynov ÚHA zabezpečiť dotknuté mestské časti. 
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múrom Aténska, najvážnejším problémom sú však pozemky v tejto časti. Starosta je pri 

hľadaní riešenia v tejto veci súčinný. 

 Z diskusie zároveň vyplynulo, že existujú individuálne nedorozumenia pri dohodách 

športových klubov a základných škôl pri využívaní ich športovísk. Mestská časť môže 

vytvoriť priestor na odstránenie týchto komunikačných bariér a nezrovnalostí. 

 Mestská časť môže okrem starostlivosti o už existujúce športoviská využiť aj potenciál 

bývalých športovísk, dnes tzv. asfaltových plôch. Na niektoré z nich už má spracované  

projektové dokumentácie, je teraz  na diskusiu,  ako sa k zveľadeniu týchto plôch postaví. 

 Mestská časť pomerne efektívne komunikuje svoje športové podujatia. Existuje však 

priestor pre zlepšenie aj v tejto činnosti. V oblasti podujatí mestská časť má priestor na 

hľadanie nových atraktívnych podujatí resp. obnovu niektorých pôvodných. Jej výhodou  je aj 

zastrešenie podujatí zo strany súčasného zástupcu starostu,  prípadne poslancov, a to 

predovšetkým členov komisie športu (viď Súčasný stav / Športové podujatia) . 

  

Z diskusie tiež vyplynulo, že mestská časť má zástupcov aj mnohých minoritných športov, 

ako je napr. freesbal či minifutbal, ktorí bojujú o vhodné podmienky pre realizáciu svojho 

športu alebo sa snažia o rozšírenie upadajúcej členskej základne. 
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Súhrn záverov z pracovného stretnutia 

v oblasti cyklodopravy v oblasti športu 

- napojenie sídliska na EUROVELO 11 

 

- využite už spracovanej štúdie v oblasti 

cyklodopravy 

 

- hlavný problém: nevysporiadané pozemky 

 

- potreba spracovania projektovej 

dokumentácie pre územné konanie a výkup 

pozemkov 

 

- úvahy o zriadení cyklistického  pruhu na 

Americkej triede 

 

- koordinácia aktivít mestskej časti s mestom 

Košice 

 

- problém získania externých finančných 

zdrojov z dôvodu nevysporiadaných 

pozemkov pod ihriskami 

 

- vzhľadom na veľkosť sídliska pomerne 

veľký počet exteriérových ihrísk 

 

- minimálne možnosti pre interiérové športy 

– chýbajúca športová hala 

 

- možnosť vybudovania športovej haly pri ZŠ 

Bruselská, nájdenie a podpora investora a s 

tým spojený zlý stav pozemkov  

 

- komunikačné problémy základných škôl 

a športových klubov -  možná koordinácia 

komunikácie zo strany ZŠ 

 

 -rozvojový potenciál pre budovanie či 

revitalizáciu športovísk na asfaltových 

plochách 

 

- efektívna komunikácia v oblasti organizácie 

športových podujatí s priestorom pre stále 

zlepšovanie 

 

-efektívny model organizácie športových 

podujatí a športového života v rámci 

pôsobnosti zástupcu starostu  

 

- vytvorenie priestoru pre organizáciu 

ďalších nových športových podujatí alebo 

obnovu niektorých pôvodných 

 

- existencia viacerých minoritných športov 

hľadajúcich si vhodnú športovú 

infraštruktúru a problémy s ich znižujúcou sa 

členskou základňou 
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ANALÝZA DOTAZNÍKA 

 

 Dotazník bol spracovaný za účelom zistenia záujmu verejnosti o šport na území 

mestskej časti Košice –Sídlisko Ťahanovce. Dotazník pozostával zo 14-tich otázok 

rozdelených do troch tematických častí,  a to: štatistické údaje, športové aktivity respondentov 

a budúcnosť športovísk. Odkaz na dotazník bol distribuovaný elektronicky  prostredníctvom 

webovej stránky mestskej časti, fb stránky mestskej časti a aplikácie mestskej časti. Zároveň 

bol poskytnutý e-mailom na zdieľanie poslancom mestskej časti a členom komisie športu.  

 Do dotazníka sa zapojilo 287 respondentov pričom 184 z nich uviedlo že je priamo 

obyvateľom mestskej časti. Nižšie budú analyzované jednotlivé otázky z dotazníka za účelom 

vyvodenia záverov súvisiacich s cieľmi tejto koncepcie. Všetky odpovede na otázky v 2. a 3. 

časti sú analyzované z pohľadu cieľových skupín v dvoch variantoch, a to: odpovede 

respondentov celkovo, odpovede respondentov – obyvateľov mestskej časti. 

V nasledujúcom texte sú analyzované jednotlivé výsledky prieskumu 

 

Prvá Časť dotazníka: Štatistické otázky 

 

1. Na úvod niekoľko štatistických otázok. Ste: 

Možné odpovede:  muž / žena 

Typ otázky:  povinná, uzavretá / možnosť 1 odpovede 

Výsledky: 

 

Celkový počet: 287 Muž žena 

Počet 214 73 

Percentuálny podiel 74,56 % 25,44 % 
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2. Ste obyvateľom mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce?: 

Možné odpovede:   Áno / Nie, ale bývam v Košiciach (v inej mestskej časti) / Nie, nie som 

   obyvateľom Košíc 

Typ otázky:  povinná / uzavretá / možnosť 1 odpovede 

Výsledky:  

Celkový počet: 287 Bývam na 

Ťahanovciach 

Bývam v meste Bývam mimo mesta 

Počet 184 81 22 

Percentuálny podiel 64,11 % 28,22 % 7,67 % 

 

 

Ženy

Muži

7,67%

Bývam na Ťahanovciach Bývam v Košiciach Nebývam v Košiciach

64,11%
28,22 %

74,56% 

25,44

% 
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3. Koľko máte rokov? 

Možné odpovede:  Menej ako 15 rokov / 15 – 20 rokov / 21 – 30 rokov / 31 – 40 rokov / 41 

   – 50 rokov / 51 – 60 rokov / viac ako 60 rokov 

Typ otázky:  povinná / uzavretá / možnosť 1 odpovede 

Výsledky: 

Celkový 

počet: 287 

Menej 

ako 15 
15 -20 21 -30 31 - 40 41 -50 51 - 60 61 a viac 

počet 14 62 103 63 34 8 3 

Podiel v % 4,88 % 21,60 % 35,89 % 21,95 % 11,85 % 2,79 % 1,05 % 

 

 

Zhodnotenie prvej časti dotazníka „Štatistické údaje“ 

Dotazník vyplnilo výrazne viac mužov ako žien. Tvoria 85,5 % z celkového počtu 

respondentov. 

Väčšina respondentov býva v Košiciach, pričom priamo v mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce žije 64,11 % respondentov. 

Z hľadiska vekovej štruktúry tvoria najpočetnejšiu štruktúru respondenti vo vekovej skupine 

21 – 30 rokov veku (35,89 % z celkového počtu respondentov). Za nimi nasledujú veková 

skupina 31 . 40 rokov (21,95 %) a veková skupina 15 – 20 rokov (21,60 %). Najmenej 

respondentov bolo z vekovej skupiny 61 a viac rokov. Títo respondenti boli len traja, čo 

predstavuje 1,05 % všetkých respondentov.  

35,89

21,95

21,6

11,85

4,88

2,79
1,05

21-30 31-40 15-20 41-50 menej 15 51-60 61 a viac
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Druhá časť dotazníka: Športové aktivity respondentov 

 

4. Akému športu alebo športom sa či už profesionálne alebo rekreačne venujete? 

Možné odpovede:  ľubovoľná odpoveď 

Typ otázky:  nepovinná / otvorená / ľubovoľný počet odpovedí 

Výsledky: 
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korču-
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beh 

 

plávanie 

 

skate 

 

florbal 

 

In line 

 

bedminton 

 

turisitika 

 

fitness 

 

volejbal 

 

12 

 

7 
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14 
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15 
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100 

 

18 
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10 

 

4,18 

 

2,44 

 

16,72 

 

17,07 

 

4,88 

 

2,09 

 

5,2 

 

13,59 

 

4,53 

 

34,84 

 

6,27 

 

2,09 

 

2,79 

 

3,14 

 

3,83 

 

3,48 
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5. Akých športových podujatí na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

ste sa ako športovec zúčastnili? (napr. bežecké podujatia, súťaže a turnaje, 

skupinové cvičenia atď.) 

Možné odpovede:  ľubovoľná odpoveď 

Typ otázky: nepovinná / otvorená / ľubovoľný počet odpovedí 

Výsledky: 

Podujatie Počet Percento 

Beh (beh fit, orientačné 

behy, lesné behy) 

33 11,50 % 

turnaj Olympia 3 1,05 % 

šach 3 1,05 % 

futbal 36 12,54 % 

skupinové cvičenie 16 5,57 % 

tenis 9 3,14 % 

florbal 4 1,39 % 

šípky 3 1,05 % 

basketbal 6 1,05 % 

skate podujatia (skate 

park, inmedia) 

63 21,95 % 

bmx 7 2,44 % 

iné (karate, nohejbal, 

strelecké súťaže,.. ) 

14 4,88 % 

žiadne 56 19,51 % 

neodpovedali 68 23,69 % 
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6. Využívate pri svojich športových aktivitách niektoré z verejne dostupných 

športovísk na území mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce? Ak áno, ktoré? 

Môžete vybrať (označiť) viacero možností.  

Možné odpovede:  Petangové ihrisko v športovom areáli  Olympia / Tenisové kurty v 

športovom areáli Olympia / Multifunkčné ihrisko v areáli Olympia / Multifunkčné ihrisko v 

areáli Olympia / Streetworkoutové ihrisko v športovom areáli Olympia / Fitness ihrisko medzi 

Budapeštianskou a Berlínskou / Basketbalové ihrisko medzi Aténskou a Helsinskou / 

Basketbalové ihrisko vo dvore Sofijská – Varšavská / Basketbalové ihrisko medzi 

Budapeštianskou a Sofijskou / Basketbalové ihrisko na Európskej triede (bývalý skatepark) / 

Florbalové ihrisko na Európskej triede (bývalý skatepark) / Futbalové ihrisko s umelým 

trávnikom na Európskej triede (nad bývalým skateparkom) / Veľké futbalové ihrisko ZŠ 

Bruselská / Multifunkčné ihrisko s umelou trávou v areáli ZŠ Belehradská / Bežecký ovál v 

areáli ZŠ Belehradská / Ihrisko pre loptové hry s bránkami medzi Aténskou a Viedenskou / 

Ihrisko pre loptové hry pri Havanskej 1 / Ihrisko pre loptové hry pri ZŠ Bruselská / Súkromné 

posilňovne a fitness centrá / iné (s možnosťou vyplnenia) 

Typ otázky: nepovinná / otvorená / ľubovoľný počet odpovedí 

 

Ihrisko, športovisko (celkový počet 287) počet       podiel 

neodpovedal 65 22,65 % 
Žiadne  12 4,18 % 
Tenisové kurty Olympia 27 9, 41 % 
Multifunkčné ihrisko Olympia 44 15,33 % 
Street workout Olympia 28 9, 76 % 
Futbalové ihrisko nad skate parkom 36 12,54 % 
Futbalové ihrisko ZŠ Bruselská 25 8,71 % 
Bežecký ovál Belehradská 85 29,62 % 
Ihrisko pre loptové hry 22 7,67 % 
Basketbalové ihrisko medzi Aténskou a Helsinskou 32 11,15 % 
Ihrisko pre loptové hry Aténska - Viedenská 15 5,23 % 
Basketbal Sofijská – Varšavská 21 7,32 % 
Súkromné fitnescentrá 45 15,68 % 
Petangové ihrisko Olympia 4 1,39 % 
Multifunkčné ihrisko Belehradská 20 6,97 % 
Ihrisko pre loptové hry Bruselská 19 6,62 % 
Fitnes ihrisko medzi Budapeštianskou a Berlínskou 21 7,32 % 
Florbalové ihrisko na Európskej triede (bývalý 

skatepark) 
24 8,36 % 

Basketbal medzi Budapeštianskou a Sofijskou 21 7,32 % 
Basketbalové ihrisko na Európskej triede (bývalý 

skatepark) 
22 7,67 % 

Iné: bicykel na Aničke, telocvičňa  Belehradská, 

lesopark, schody a múriky. skatepark 
199 69,34 % 
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Zhodnotenie prvej časti dotazníka „Športové aktivity“ 

 

obľúbenosť 

športov 

Z hľadiska prieskumu sa ukázalo, že najpopulárnejšími športmi, ktorým sa 

respondenti najviac venujú, sú skateboarding, cyklistika a futbal. Tieto čísla 

zároveň vypovedajú o silnej komunite priaznivcov skateboardingu čo 

dokazujú aj odpovede v iných otázkach, a zároveň pravdepodobne 

reflektuje silnú komunitu prívržencov tohto športu, ktorá sa vďaka histórii  

ťahanovského skateparku vytvorila. 4,18 % respondentov sa v tejto otázke 

nevyjadrili a 2,44 % respondentov uviedli, že sa nevenujú žiadnemu športu. 

V otázke boli zverejnené len športy, ktoré boli najfrekventovanejšie. 

obľúbenosť 

športových 

podujatí 

Najpopulárnejšími podujatiami boli z hľadiska realizovaného dotazníka 

podujatia zamerané na skateboarding realizované v bývalom skateparku 

prípadne na plochách pred veľkoskladom INMEDIA. Medzi populárnymi 

podujatiami sa objavili aj rôzne futbalové turnaje a bežecké podujatia 

(Spoznaj behom MČ, fit-behy, orientačné, lesné behy a pod.) 

obľúbenosť 

športovísk 

Najvyužívanejším športoviskom na území MČ je bežecký ovál v areáli 

a správe ZŠ Belehradská, čo čiastočne korešponduje s popularitou behu ako 

športu a bežeckých podujatí. Najvyužívanejším športoviskom v správe MČ 

je multifunkčné ihrisko na Olympii a mini futbalové ihrisko na Bruselskej 

ulici. Tieto ihriská sú určené primárne pre futbal, čo vzhľadom na ostatné 

otázky svedčí o popularite futbalu ako športu. 
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Tretia časť dotazníka: Budúcnosť športovísk 

 

7. Podľa Vášho názoru by sa  basketbalové ihrisko s asfaltovým povrchom s 

basketbalovými košmi vo dvore Sofijskej a Varšavskej ulice malo: 

Možné odpovede:  ponechať ako basketbalové ihrisko a len opraviť súčasný stav / 

prebudovať na oplotené futbalové ihrisko s umelým trávnikom / zmeniť na oddychovú zónu 

(lavičky, zeleň, ...) / neviem / iné (možnosť uvedenia ľubovoľnej odpovede) 

Typ otázky:  povinná / čiastočne otvorená / 1 možná odpoveď 

Výsledky: 

   

Výsledky za celú vzorku: 

Celkový 

počet: 287 

 

Ponechať 

Oddychová 

zóna 

Prebudovať na 

futbal s umelým 

trávnikom 

 

Neviem 

 

Iné: 

 

 

Počet 

 

133 

 

49 

 

26 

 

37 

42 (Skate, 

multifunkčné, 

venčovisko) 

Podiel  46,34 % 17,07 % 9,06 % 12,89 % 14,63 % 

 

 

Výsledky za cieľovú skupinu „Bývam v mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce“: 

Celkový 

počet: 184 

 

Ponechať 

Oddychová 

zóna 

Prebudovať na 

futbal s umelým 

trávnikom 

 

Neviem 

 

Iné: 

 

 

Počet 

 

84 

 

36 

 

21 

 

20 

23 (Skate, 

multifunkčné, 

venčovisko) 

Podiel 45,65 % 19,57 % 11,41 % 10,87 % 12,5 % 
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Vyhodnotenie otázky: 

 Cieľom tejto otázky bolo zistiť, aký zámer by privítali respondenti pri revitalizácii 

basketbalového ihriska vo dvore Sofijskej a Varšavskej ulice, ktoré je v súčasnosti v zlom 

technickom stave. Možnosti odpovedí zahŕňali jednak ponechanie pôvodného účelu ihriska t.j. 

určeného pre basketbal, zmena ihriska na moderné futbalové ihrisko s umelým trávnikom, 

ktoré je spracované v projekte mestskej časti, prípadne ihrisko zrušiť a vytvoriť formu 

oddychovej zóny / mini parku. Zároveň bola ponechaná možnosť navrhnúť iný účel využitia 

plochy alebo zvoliť odpoveď neviem. V rámci oboch sledovaných skupín (celá vzorka / 

obyvatelia MČ) prevažuje pomerne jednoznačne názor za ponechanie basketbalového ihriska 

(46,34 % / 45,65 %).  Druhou možnosťou bolo vybudovanie oddychovej zóny. Za 

vybudovanie futbalového ihriska bolo len 9,06 % z celkového počtu respondentov a 11,41 % 

z cieľovej skupiny „obyvatelia MČ“. Medzi inými návrhmi sa objavilo vybudovanie 

skateparku, multifunkčného ihriska, či venčoviska. V nasledujúcej tabuľke preto uvádzame 

návrhy možného riešenia revitalizácie tohto ihriska v zmysle súčasného stavu, jeho 

umiestnenia a výsledkov prieskumu. 

 

Návrhy riešení 

 

 

 

Ponechanie 

basketbalového 

ihriska 

V prípade ponechania basketbalového ihriska je vzhľadom na jeho 

technický stav potrebné značne rekonštruovať, prípadne kompletne 

vymeniť existujúce basketbalové koše a taktiež opraviť existujúcu plochu. 

Nakoľko sa ihrisko nachádza v tesnej blízkosti blokov, bolo by vhodné 

zakomponovať  do hracích prvkov, ale aj na hraciu plochu odhlučňujúce 

prvky resp. materiály s nižšou hlučnosťou (napr. zmena hracej plochy 

z asfaltovej na liatu gumu a podobne). Zároveň je v tejto súvislosti 

potrebné stanoviť prevádzkový poriadok, aby sa hlučnosť na ihrisku čo 

najmenej obmedzila hlavne vo večerných hodinách. Nakoľko ide o lokalitu 

vnútrobloku, oplotenie ihriska nie je potrebné.  
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Vytvorenie 

oddychovej 

zóny 

Vytvorenie oddychovej zóny je pomerne vhodným riešením uvedenej 

lokality, a to hlavne z dôvodu zníženia hlučnosti vzhľadom na blízkosť 

bytových jednotiek. Zároveň je v tejto lokalite okrem existujúceho ihriska 

k dispozícii aj susediaca zeleň s výrazným prvkom kopčeka. Ten sa dá 

využiť pre zapojenie možných vodných prvkov, vytvorenia mini lezeckého 

detského prvku, či ako prírodný mini amfiteáter. Revitalizácia zelene 

s uplatnením spomenutých prvkov je však možná aj v prípade ponechania 

ihriska pre športové účely. 

 

Iné 

(venčovisko, 

skatepark) 

Vytvorenie venčoviska v tejto lokalite vzhľadom na charakter vnútrobloku 

nie je vhodné. Vo veci skateparku by bolo možné odstránením 

basketbalových košov opraviť existujúcu asfaltovú plochu a osadiť menšie 

skate prvky (zábradlie, mini rampy, debnenie) so zavedením 

prevádzkového poriadku pre reguláciu hluku a združovania sa na ihrisku 

vo večer. hodinách 

 

 

 

8. Podľa Vášho názoru by sa basketbalové ihrisko s asfaltovým povrchom a 

basketbalovými košmi medzi Budapeštianskou a Sofijskou ulicou malo:  

Možné odpovede:  ponechať ako basketbalové ihrisko a len opraviť súčasný stav / 

prebudovať na oplotené futbalové ihrisko s povrchom z gumovej dlažby / zmeniť na 

oddychovú zónu (lavičky, zeleň, ...) / neviem / iné (možnosť uvedenia ľubovoľnej odpovede) 

Typ otázky:  povinná / čiastočne otvorená / 1 možná odpoveď 

Výsledky: 

Výsledky za celú vzorku:   

Celkový 

počet: 287 

 

Ponechať 

Oddychová 

zóna 

Prebudovať na futbal. 

s gumeným povrchom 

 

Neviem 

 

Iné: 

 

Počet 109 47 46 49 36 (Florbal, 

multifunkčné) 

Podiel 37,98 % 16,38 % 16,03 % 17,07 % 12,54 % 

 

Výsledky za cieľovú skupinu „Bývam v mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce“: 

Celkový 

počet: 184 

 

Ponechať 

Oddychová 

zóna 

Prebudovať na futbal. 

s umelým povrchom 

 

Neviem 

 

Iné: 

 

Počet 76 35 24 24 25 (Multifunkčné, 

skate park, florbal) 

Podiel 41,30% 19,02% 13,04% 13,04% 13,59% 
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Vyhodnotenie otázky: 

 Cieľom tejto otázky bolo zistiť, aký zámer by privítali respondenti pri revitalizácii 

basketbalového ihriska v lokalite Sofijská a Budapeštianska ulica, ktoré je v súčasnosti v zlom 

technickom stave. Výber možností odpovedí zahŕňa jednak ponechanie pôvodného účelu 

ihriska, t.j. určeného pre basketbal, zmena ihriska na moderné futbalové ihrisko s umelým 

trávnikom, ktoré je spracované v projekte MČ, prípadne ihrisko zrušiť a vytvoriť formu 

oddychovej zóny / mini parku. Zároveň bola ponechaná možnosť navrhnúť iný účel využitia 

plochy prípadne zvoliť odpoveď neviem. V rámci oboch sledovaných skupín (celá vzorka / 

obyvatelia MČ) prevažuje názor za ponechanie basketbalového ihriska (37,98 % / 41,30 %).  

Druhou možnosťou bolo vybudovanie oddychovej zóny. Za vybudovanie futbalového ihriska 

bolo len 16,03 % z celkového počtu respondentov a 13,04 % z cieľovej skupiny „obyvatelia 

MČ“. Medzi inými návrhmi sa objavilo vybudovanie skateparku, multifunkčného ihriska i 

florbalového ihriska. V nasledujúcej tabuľke preto uvádzame návrhy možného riešenia 

revitalizácie tohto ihriska v zmysle súčasného stavu, jeho umiestnenia a výsledkov prieskumu. 

 

 

 

 

Ponechanie 

basketbalového 

ihriska 

V prípade ponechania basketbalového ihriska je vzhľadom na jeho 

technický stav potrebné značne rekonštruovať prípadne kompletne 

vymeniť existujúce basketbalové koše a taktiež opraviť existujúcu 

plochu. Nakoľko sa ihrisko nachádza v tesnej blízkosti blokov, bolo by 

vhodné zakomponovať do hracích prvkov, ale aj na hraciu plochu 

prvky resp. materiály s nižšou hlučnosťou napr. zmena hracej plochy 

z asfaltovej na liatu gumu a podobne. Zároveň je v tejto súvislosti 

potrebné stanoviť prevádzkový poriadok aby sa hlučnosť na ihrisku čo 

najmenej obmedzila hlavne vo večerných hodinách. Oplotenie 

minimálne zo strany Budapeštianskej ulice je na zaváženie, v prípade 

potreby je vhodné zvoliť sieť, resp. iný -  menej hlučný materiál. 
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Vytvorenie 

oddychovej zóny 

Vytvorenie oddychovej zóny je možným riešením, a to aj zjednotením  

susediacej pomerne veľkej zelenej plochy s lavičkami. V rámci 

oddychovej plochy potom zakomponovať napr. dažďové záhrady 

a ďalšie ekologické riešenia. 

 

 

Prebudovať na 

futbalové ihrisko 

s umelým 

povrchom 

Výhodou tohto riešenia je existencia projektovej dokumentácie. 

V prípade, že by bolo napr. ponechané basketbalové ihrisko vo dvore 

Sofijská – Varšavská, ktoré je v blízkosti predmetného ihriska, v rámci 

širších vzťahov by vybudovanie futbalového ihriska mohlo prospieť 

diverzifikácii športovísk v rámci uvedenej časti sídliska (v tejto lokalite 

aj okolí sa futbalové ihrisko nevyskytuje). Je tiež možnosť s týmto 

zámerom rozšíriť ihrisko o susednú asfaltovú plochu (nohejbalové 

ihrisko). 

 

9. Podľa Vášho názoru by sa  asfaltová plocha medzi Budapeštianskou a Berlínskou 

(nad súčasným fitness ihriskom) mala prebudovať na: 

Možné odpovede:  oplotené futbalové ihrisko s umelým trávnikom / zmeniť na oddychovú 

zónu (lavičky, zeleň, ...) / neviem / iné (možnosť uvedenia ľubovoľnej odpovede) 

Typ otázky:  povinná / čiastočne otvorená / 1 možná odpoveď 

Výsledky: 

Výsledky za celú vzorku: 

Celkový 

počet: 287 

Oplotené 

multifunkčné 

ihrisko 

Oddychová 

zóna 

 

Neviem 

 

Iné: 

Počet 70 119 56 42 (Lezecké steny, volejbal,  

workout) 

Podiel 24,39% 41,46% 19,51% 14,63% 

 

 

Výsledky za cieľovú skupinu „Bývam v mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce“: 

Celkový 

počet: 184 

Oplotené 

multifunkčné 

ihrisko 

Oddychová 

zóna 

 

Neviem 

 

Iné: 

Počet 57 80 25 22 (Lezecké steny, volejbal,  

workout) 

Podiel 30,98% 43,48% 13,59% 11,96% 
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Vyhodnotenie otázky: 

 Cieľom tejto otázky bolo zistiť, aký zámer by privítali respondenti pri revitalizácii 

asfaltovej plochy na Berlínskej ulici. Možnosti výberu odpovedí zahŕňali vybudovanie 

oploteného futbalového ihriska s umelým trávnikom, ktoré je spracované v projekte MČ, 

prípadne ihrisko zrušiť a vytvoriť formu oddychovej zóny / mini parku. Zároveň bola 

ponechaná možnosť navrhnúť iný účel využitia plochy alebo zvoliť odpoveď neviem. V rámci 

oboch sledovaných skupín (celá vzorka / obyvatelia MČ) prevažuje názor za vybudovanie 

oddychovej zóny (41,46% / 43,48 %).  Druhou možnosťou bolo vybudovanie futbalového 

ihriska, ktoré preferuje 24,39 % z celkového počtu respondentov a 30,98 % z cieľovej 

skupiny „obyvatelia MČ“. Medzi inými návrhmi sa objavilo vybudovanie volejbalového 

ihriska, lezeckej steny i priestoru pre workout. 
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Oplotené 

multifunkčné ihrisko 

 

Výhodou alternatívy vybudovania futbalového ihriska je projektová 

dokumentácia k takémuto zámeru. Nevýhodou je naopak blízkosť 

uvedenej asfaltovej plochy pri bytových domoch a stým spojená 

hlučnosť. Z hľadiska priestorového umiestnenia sa relatívne blízko 

od tejto plochy nachádzajú dve ďalšie futbalové plochy na 

Bruselskej ulici. 

 

 

Vytvorenie 

oddychovej zóny 

 

Vytvorenie oddychovej zóny je možným riešením, nakoľko je 

okolie plochy tvorené zeleňou a detskými ihriskami. Zlúčením 

týchto plôch by mohla vzniknúť zaujímavá oddychová zóna. 
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Iné (workoutové 

ihrisko, volejbal 

lezecké steny) 

Profesionálne streetworkoutové ihrisko by  v rámci tejto lokality 

mohlo doplniť koncept územia medzi Berlínskou 

a Budapeštianskou ulicou  ako priestoru pre komplexnú ponuku pre 

exteriérové fitness cvičenie a posilňovanie. Zároveň by sa v rámci 

takejto realizácie dali doplniť ďalšie fitness prvky určené pre 

seniorov, čo sa objavovalo ako poslanecký návrh vo viacerých 

diskusiách. Toto riešenie je v porovnaní s futbalom či volejbalovým 

ihriskom vzhľadom na hluk priaznivejšie riešenie. 

Lezecké steny by sa kvôli zástavbe mohli doplniť len v podobe 

zmenšených detských variant. Vytvorenie volejbalového ihriska je 

z pohľadu diverzifikácie športových možností vhodným riešením, 

nakoľko sa na území MČ volejbalové ihrisko nenachádza. Pri 

zvolení tohto variantu by bolo potrebné osadiť stĺpy pre sieť 

a vyriešiť spravovanie siete. Tiež je potrebné sa zamyslieť nad 

povrchom (piesok / tráva / asfalt / iné). 
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10. Podľa Vášho názoru by sa asfaltová plocha medzi Budapeštianskou a Sofijskou 

ulicou (nohejbalové ihrisko) mala prebudovať na: 

Možné odpovede:  basketbalové ihrisko s povrchom z hladeného betónu / oddychovú zónu 

/ neviem / iné (možnosť uvedenia ľubovoľnej odpovede) 

Typ otázky:  povinná / čiastočne otvorená / 1 možná odpoveď 

Výsledky: 

Výsledky za celú vzorku: 

Celkový 

počet: 287 

Basketbal 

s hladeným 

betónom 

 

Oddychová 

zóna 

 

Neviem 

 

Iné: 

Počet 98 67 69 53 (Skate, multifunkčné, 

nohejbal) 

Podiel 34,15% 23,34% 24,04% 18,47% 

 

 

Výsledky za cieľovú skupinu „Bývam v mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce“: 

Celkový 

počet: 184 

Basketbal 

s hladeným 

betónom 

Oddychová 

zóna 

 

Neviem 

 

Iné: 

Počet 61 48 38 37 (Skate, detské ihrisko, 

nohejbal, multifunkčné ihrisko) 

Podiel 33,15% 26,09% 20,65% 20,11% 
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Vyhodnotenie otázky: 

 Cieľom tejto otázky bolo zistiť, aký zámer by privítali respondenti pri revitalizácii 

asfaltovej plochy (interne tiež nazývanej nohejbalové ihrisko) v lokalite Sofijská 

a Budapeštianska ulica, ktoré je v súčasnosti v zlom technickom stave. Možnosti odpovedí 

zahŕňali vybudovanie basketbalového ihriska z kvalitného povrchu z hladeného betónu, ktoré 

je spracované v projekte MČ a alternatívu -  ihrisko zrušiť a vytvoriť formu oddychovej zóny 

/ mini parku. Zároveň bola ponechaná možnosť navrhnúť iný účel využitia plochy, prípadne 

zvoliť odpoveď neviem. V rámci oboch sledovaných skupín (celá vzorka / obyvatelia MČ) 

prevažuje názor za vybudovanie basketbalového ihriska (34,15 % / 33,15 %).  Druhou 

možnosťou bolo vybudovanie oddychovej zóny, za ktorú bolo 23,34 % z celkového počtu 

respondentov a 26,09 % z cieľovej skupiny „obyvatelia MČ“. Medzi inými návrhmi sa 

objavilo vybudovanie skateparku, detského alebo nohejbalového či multifunkčného ihriska. 

V nasledujúcej tabuľke preto uvádzame návrhy možného riešenia revitalizácie tohto ihriska 

v zmysle súčasného stavu, jeho umiestnenia a výsledkov prieskumu. 

 

 

 

Vybudovanie 

basketbalového ihriska 

 

Prieskum vzhľadom na túto i predošlé otázky týkajúce sa 

basketbalových ihrísk na Sofijskej a Varšavskej ukázal, že je tu 

značný dopyt po zachovaní basketbalového ihriska. Výhodou 

vybudovania ihriska na tejto asfaltovej ploche je, že ide už 

o spracovaný projekt moderného basketbalového ihriska. 

 

 

Vytvorenie oddychovej 

zóny 

 

Vytvorenie oddychovej zóny je možným riešením, a to aj 

vzhľadom na okolité prostredie a už existujúcu menšiu 

oddychovú zónu medzi ihriskom Žihadielkom a touto plochou. 

 

 

 

Iné 

- nohejbalové ihrisko 

- skatepark 

- multifunkčné ihrisko 

 

Vybudovanie nohejbalového resp. volejbalového ihriska by 

mohlo prospieť diverzifikácii, nakoľko takéto športovisko sa na 

území MČ nevyskytuje. Plocha pre skatepark vzhľadom na jej 

rozmery nie je úplne vhodná. Alternatívou by v tomto prípade 

bolo umiestnenie niekoľkých menších skate prvkov na 

existujúcej ploche v kombinácii s ďalšími športovými prvkami 

napr. streetworkout  
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11. Podľa Vášho názoru by sa asfaltová plocha medzi Varšavskou a Sofijskou za 

vežiakmi na Juhoslovanskej ulici  mala prebudovať na:  

Možné odpovede: klzisko / oddychovú zónu / neviem / iné (možnosť uvedenia ľubovoľnej 

odpovede) 

Typ otázky:  povinná / čiastočne otvorená / 1 možná odpoveď 

Výsledky: 

Výsledky za celú vzorku: 

Celkový 

počet: 287 

Klzisko Oddychová 

zóna 

Neviem Iné: 

 

Počet 139 66 48 34 (Skate, multifunkčné, 

venčovisko) 

Podiel 48,43 23% 16,72% 11,85% 

 

Výsledky za cieľovú skupinu „Bývam v mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce“: 

Celkový 

počet: 184 

Klzisko Oddychová 

zóna 

Neviem Iné: 

 

Počet 102 42 24 16 (Minifutbal, florbal) 

Podiel 55,43% 22,83% 13,04% 8,70% 
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Vyhodnotenie otázky: 

 Cieľom tejto otázky bolo zistiť, aký zámer by privítali respondenti pri revitalizácii 

asfaltovej plochy na Juhoslovanskej ulici. Výber možností odpovedí zahŕňal vbudovanie 

klziska, ktoré je spracované v projekte MČ a alternatívu - asfaltovú plochu zrušiť a vytvoriť 

formu oddychovej zóny / mini parku. Zároveň bola ponechaná možnosť navrhnúť iný účel 

využitia plochy, prípadne zvoliť odpoveď neviem. V rámci oboch sledovaných skupín (celá 

vzorka / obyvatelia MČ) výrazne prevažuje názor za vybudovanie klziska (48,43 % / 55,43 

%).  Druhou možnosťou bolo vybudovanie oddychovej zóny, za ktorú bolo 23,00 % 

z celkového počtu respondentov a 22,83 % z cieľovej skupiny „obyvatelia MČ“. Medzi inými 

návrhmi sa objavilo vybudovanie minifutbalového, či florbalového / hokejbalového ihriska. 

 

 

 

 

 

Vybudovanie klziska 

 

Vybudovanie klziska je predkladané v rámci projektu MČ. Toto 

ihrisko by bolo následne možné využívať mimo zimného obdobia  

napr. pre hokejbal alebo florbal. Technológia vytvárania klziska je 

v projekte navrhovaná na základe zamŕzania nastriekanej vody, 

preto je viazaná výlučne na vhodné poveternostné podmienky a je 

značne logisticky náročná. Prichádza preto do úvahy hľadanie 

iných možných riešení tvorby ľadovej plochy, čo ale bude 

znamenať značné navýšenie nákladov na takúto realizáciu.  

 

 

Vytvorenie 

oddychovej zóny 

 

Vytvorenie oddychovej zóny je možným riešením, a to aj 

vzhľadom na okolité prostredie a obklopenie zeleňou. 

  

 

Iné 

- nohejbalové ihrisko 

- skatepark 

 

Vybudovanie florbalového resp. hokejbalového ihriska 

korešponduje so zámerom vybudovania klziska. Zároveň je možné 

takéto ihrisko využívať aj pre iné loptové hry, ako napríklad mini 

futbal a pod. 
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12. Podľa Vášho názoru by sa na asfaltovej ploche na Pekinskej ulici - dvor malo 

vybudovať: 

Možné odpovede:  ľubovoľná odpoveď 

Typ otázky:  otvorená 

Výsledky: 

Výsledky za celú vzorku: 

Celkový 

počet: 287 

Basketbal Dopravné 

ihrisko 

Oddychová 

zóna 

Iné: 

 

 

Počet 

 

7 

 

4 

 

32 

244 (Skate, parkovisko, detské ihrisko, 

hokejbal, workout, futbal,,dažďové 

záhrady, ovocný sad,) 

Podiel 2,44% 1,39% 11,15% 85,02% 

 

Výsledky za cieľovú skupinu „Bývam v mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce“: 

Celkový 

počet:184 

Basketbal Dopravné 

ihrisko 

Oddychová 

zóna 

Iné: 

 

 

Počet 

 

7 

 

4 

 

27 

146 (Skate, parkovisko, detské ihrisko, 

hokejbal, workout, futbal, dažďové 

záhrady, ovocný sad, bazén) 

Podiel 3,80% 2,17% 14,67% 79,35% 

 

 

Vyhodnotenie otázky: 

 Cieľom tejto otázky bolo zistiť, aký zámer by privítali respondenti pri revitalizácii 

asfaltovej plochy na Pekinskej ulici. Metodika vyhodnotenia tejto otázky však bola iná, keďže 

otázka bola otvorená. Sledovala sa preto iba frekvencia najčastejších odpovedí resp. niektoré 

zo zaujímavých návrhov. Najfrekventovanejšie odpovede smerovali k oddychovej zóne, 

basketbalovému ihrisku a dopravnému ihrisku. V roku 2020 sa k revitalizácii tejto plochy 

konalo stretnutie s verejnosťou čoho výsledkom bola zhoda, na tom že asfaltová plocha bude 

dopravným ihriskom iba s vodorovným dopravným značením a jej povrch sa nezmení. 

Zároveň sa v jej blízkosti na zelenej  ploche sa vybuduje jednoduché mini futbalové ihrisko. 

V tejto veci už mestská časť vykonala patričné kroky a dopravné ihrisko je zahrnuté aj 

v návrhu rozpočtu na rok 2021. 
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13. Podľa Vášho názoru by sa mal v areáli na Európskej triede (bývalý skatepark): 

Možné odpovede:  ponechať súčasný stav – florbalové a basketbalové ihrisko / obnoviť 

skatepark / vybudovať multifunkčné ihrisko (v letnom období hokejbal/v zime klzisko) 

s pingpongovými stolmi a bežeckými dráhami / iné (možnosť uvedenia ľubovoľnej odpovede) 

Typ otázky:  povinná / čiastočne otvorená / 1 možná odpoveď 

Výsledky: 

 

Výsledky za celú vzorku: 

Celkový 

počet: 287 

Obnoviť 

skatepark 

Ponechať 

súčasný stav 

Vybudovať 

multifunkčné 

ihrisko 

 

Neviem 

 

Iné: 

 

 

Počet 

 

157 

 

38 

 

79 

 

6 

7  (Inline dráha pre 

korčuľovanie,  viacšportový 

areál, úprava florbalového 

ihriska, lezecká stena) 

Podiel 54,70% 13,24% 27,53% 2,09% 2,44% 

 

 

Výsledky za cieľovú skupinu „Bývam v mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce“: 

Celkový 

počet: 184 

Obnoviť 

skatepark 

Ponechať 

súčasný stav 

Vybudovať 

multifunkčné 

ihrisko 

 

Neviem 

 

Iné: 

 

 

 

Počet 

 

 

68 

 

 

32 

 

 

71 

 

 

5 

8  (Inline dráha pre 

korčuľovanie,  viacšportový 

areál, úprava florbalového 

ihriska, lezecká stena, 

kombinovanie skateparku 

a ihriska) 

Podiel 36,96% 17,39% 38,59% 2,72% 4,35% 
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Vyhodnotenie otázky: 

 Cieľom tejto otázky bolo zistiť, aký zámer by privítali respondenti pri revitalizácii 

športového areálu na Bruselskej ulici. Z hľadiska možností bolo možné vyberať jednak 

z ponechania súčasného účelu areálu, vytvorenie športoviska s pingpongovými stolmi, 

bežeckou dráhou a hokejbalovým ihriskom v zmysle projektu MČ, prípadne obnova pôvodnej 

funkcie areálu skateparku. Z výsledkov prieskumu vyšlo, že najväčšiu podporu má obnova 

skateparku,  čo podporuje konštatovanie, že v rámci prieskumu tvorila značnú skupinu 

respondentov komunita skaterov. V porovnaní celej vzorky s obyvateľmi MČ sa ukazuje, že 

väčšia podpora pre obnovu skateparku je hlavne v skupinách respondentov, ktorí nie sú 

obyvateľmi MČ, príčinou  čoho môže byť fakt, že toto športovisko navštevovali v minulosti aj 

športovci žijúci mimo MČ. Druhá najväčšia skupina respondentov by si želala vybudovanie 

multifunkčného ihriska v zmysle projektu MČ.  

 

 

Obnova skateparku 

 

Areál v minulosti slúžil ako skatepark preto je tento areál 

vhodný na realizáciu uvedeného zámeru. 

 

 

Vybudovať multifunkčné 

ihrisko 

 

Takéto riešenie je   vyprojektované MČ. 

 

 

 

Ponechať súčasný stav 

 

Takáto aktivita si vyžaduje minimálne finančné 

prostriedky. Tie súvisia s iba drobnými opravami či 

investíciami z pohľadu potrieb súčasného stavu. 
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14. Na záver už len posledná otázka. Čo by ste v rámci športu a športových aktivít na 

území MČ Košice- Sídlisko Ťahanovce zmenili, privítali alebo doplnili? Aké športové 

podujatia alebo športová infraštruktúra Vám chýbajú a čo by bolo potrebné zlepšiť? 

Možné odpovede:  ľubovoľná odpoveď 

Typ otázky:  nepovinná / otvorená / ľubovoľná odpoveď 

 

Výsledky: 

 

Ľahší 

prenájom 

telocviční 

Viac šport. 

aktivít pre 

rodiny 

a dôchodcov 

Spokojnosť 

s tým čo je, 

hlavne 

s Olympiou 

 

 

Futbalová 

miniliga, 

 

Tréningové 

a zápasové 

možnosti pre 

americký futbal 

Cyklochodník 

popri Americkej 

triede 

 

Väčšia 

podpora 

športových 

mužstiev 

 

Využitie 

ďalších 

športových 

ihrísk na 

turnaje 

 

Pingpongové 

stoly, 

 

 

Turnaje 

o pohár 

starostu 

 

 

Volejbalové 

ihrisko 

 

 

Plážový volejbal 

 

 

Klzisko 

 

Plochy na 

sánkovanie 

pre deti 

 

Bazén 

 

Viac aktivít 

pre deti 

Obnoviť 

podujatie Ahoj 

prázdniny 

 

Cvičenia v parku 

 

Športová 

hala, klzisko 

 

 

 

Plaváreň 

 

 

Bufety na 

ihriskách 

 

 

Mini 

motokáry 

 

Cyklochodník 

Mier – sídlisko 

a cyklochodník 

Furča – sídlisko 

 

Korčuľovanie 

najviac 

 

Bowling 

 

Turnaje ulíc 

 

Skatepark 
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SWOT ANALÝZA 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- vzhľadom na rozlohu relatívne veľký 

počet exteriérových športovísk 

- existujúce športoviská korešpondujú 

s najpopulárnejšími športmi 

- 2 športové areály 

- dobrý technický stav športovísk 

- početné športové turnaje 

- zriadená komisia športu 

- spôsob organizovania športových 

podujatí so zapojením a gesciou 

poslancov a zástupcu starostu 

- podpora pravidelných športových 

podujatí 

- blízkosť lesa 

- zlý stav v oblasti usporiadanosti 

pozemkových vzťahov 

- chýbajúci priestor pre interiérové 

športy (verejná športová hala) 

- hustá zastavanosť sídliska 

- chýbajúca sieť cyklotrás 

- problém s využívaním školských 

telocviční a športovísk verejnosťou 

- niektoré z pôvodných ihrísk sú 

v zlom technickom stave 

- chýbajúci skatepark 

- chýbajúce možnosti pre zimné športy 

- chýbajúce plánovanie rozvoja športu 

v MČ 

Príležitosti Hrozby 

- možnosti získania finančných 

prostriedkov z externých zdrojov 

(eurofondy, granty, prostriedky 

z mestského rozpočtu) 

-  rozvojový potenciál asfaltových 

plôch 

- väčší záujem o športové aktivity po 

prekonaní pandémie COVID-19 

- angažovanie existujúcej aj novej 

športovej verejnosti 

- voľné plochy pod Americkou triedou, 

Aténskou či plochy budúcej 4 . a 5. 

stavby 

- participatívne prvky v rámci 

samosprávy 

- prvky smart city v oblasti športu 

- rozvoj a popularizácia e-sportu 

- žaloby zo strany vlastníkov pod 

existujúcimi športoviskami 

- znížený príjem vlastných financií 

v dôsledku pandemickej situácie 

a iných opatrení (napr. zákaz 

hazardu) 

- problémy súvisiace s usporadúvaním 

vzťahov k pozemkom pre budúcu 

možnú infraštruktúru 

- stále znižujúci sa záujem o šport 

v dôsledku digitalizácie a zmeny 

priorít u mladých ľudí 

- zhoršujúce sa dopady klímy 

 

 

Vyhodnotenie: 

Silné stránky: Mestská časť Košice–Sídlisko Ťahanovce má vzhľadom na svoju 

veľkosť a zastavanosť relatívne veľký počet exteriérových športovísk, čo typovo 

korešponduje s popularitou jednotlivých športov (napr. futbal, beh, basketbal), pričom väčšina 

športovísk je v dobrom technickom stave. Okrem autonómnych športovísk je výhodou 

prítomnosť dvoch športových areálov, ktoré ponúkajú zázemie, toalety či možnosť posedenia 

si po športových aktivitách. Silnou stránkou je tiež prítomnosť lesoparku, ktorý ponúka  

možnosti pre rôznorodé športové vyžitie. Z pohľadu organizácie športových aktivít, ale aj 

z pohľadu dotácií v oblasti športu je nesporným prínosom zriadenie komisie športu v rámci 

MZ, kde sú všetci členovia športovo angažovaní a viacero športových podujatí je práve pod 
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ich gesciou. To umožňuje tejto komisii mať prehľad o veľkom počte športových podujatí, ale 

aj o väčšine z vynaložených zdrojov v oblasti športu. Umožňuje to zároveň efektívnu kontrolu 

využívania dotácií. Tieto silné stránky je potrebné do budúcnosti udržiavať a zároveň na nich 

stavať pri ďalšom rozvoji športu. 

Slabé stránky:   

Najslabšou stránkou pre rozvojový potenciál MČ v oblasti športu (a nielen v tejto oblasti) je 

zlý stav vzťahov k pozemkom. Pozemky pod väčšinou športovísk nevlastní mestská časť ani 

mesto Košice, ale veľké množstvo súkromných osôb. Ďalším problém je hustá zástavba 

sídliska, čo spôsobuje problém v hľadaní možností pre budovanie nových športovísk 

z hľadiska ich rozlohy, ale aj hluku a pod. no taktiež má vplyv aj na existenciu existujúcich 

športovísk. Jednou z najslabších stránok MČ je chýbajúca športová hala, potrebná pre 

interiérové športy alebo ako alternatíva pre exteriérové športy v zlom  počasí. Túto slabú 

stránku čiastočne kompenzujú existujúce telocvične na základných školách a CVČ, na 

ktorých riadenie však MČ nemá vplyv a nie sú vhodné na každý druh športu. MČ rovnako 

nemá k dispozícii žiadnu infraštruktúra pre plávanie a zimné športy, najmä zimné 

korčuľovanie. Slabou stránkou je aj chýbajúci priestor pre skateboarding, BMX, či inline 

korčuľovanie, ktorý tu v minulosti bol a zanechal silnú komunitu priaznivcov tohto športu.  

Príležitosti:    

Medzi hlavné príležitosti v rámci externého mikro aj makroprostredia je určite možné zariadiť 

možnosti čerpania externých zdrojov a nové technológie v rámci smart cities. Pre ich 

efektívnu aplikáciu je preto potrebné byť pripravený a mať vytvorený „zásobník projektov“ 

spolu s ďalšou dokumentáciou a usporiadanými majetkovoprávnymi vecami. Ako rozvojový 

faktor by mohol pôsobiť možný zvýšený krátkodobý záujem o športové aktivity, ktorý by 

mohol nastať po uvoľnení pandemických opatrení. Príležitosťami pre rozvoj sú i existujúce 

asfaltové plochy a iné voľné plochy na území MČ. Tu je však potrebné v 1. rade zabezpečiť 

usporiadanie ich pozemkových vzťahov. Okrem toho je potrebné naďalej pokračovať 

prípadne zintenzívniť komunikáciu s verejnosťou vo veci ich požiadaviek v oblasti športu. 

Jednou z príležitostí, ktorej by sa mestská časť mohla chopiť je dynamicky rastúca oblasť e-

sportu, o ktorú sa zaujíma čoraz viac mladých ľudí. Mestská časť by sa mohla stať 

propagátorom a podporovateľom týchto aktivít ako nástrojov pre zvyšovanie socializácie 

mladých, budovania ich tímových schopností, zlepšovania jazykových znalostí, reflexov, 

postrehov a pod. a využiť tak tento priestor i na popularizáciu pohybových aktivít v rámci 

dotknutej verejnosti. 

Hrozby:    

Najväčšou hrozbou, ktorá sa postupne stáva realitou, sú neusporiadané vlastnícke vzťahy k 

pozemkom pod existujúcimi športoviskami a z toho vyplývajúce žaloby. Preto je potrebné ich 

urýchlené usporiadanie. Zároveň je potrebné pripravovať podklady pre majetkovoprávne 

usporiadanie nových športovísk, napr. asfaltových plôch. Ďalšie identifikované hrozby súvisia 

so zmenou klimatických zmien a digitalizáciou, ktorá prináša zníženie prirodzeného ľudského 

pohybu a vplýva na znižovanie záujmu o šport. Preto je potrebné vytvoriť atraktívne 

prostredie, motivujúce mladých ľudí k športu a  reagujúce  na dôsledky klimatických zmien,  

ako sú extrémne horúčavy, suchá alebo naopak prívalové dažde. Preto je potrebné športoviská 

budovať a rekonštruovať tak, aby na tieto hrozby reagovali a poskytovali zvýšený komfort pre 

športovcov. 
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VÍZIA, ZÁMERY, CIELE 

Na základe skutočností a zistení uvedených v predošlých kapitolách spolu so zámermi 

mestskej časti si mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce stanovila nasledovnú víziu a k nej 

prispôsobila jednotlivé ciele a aktivity. 

Vízia 

„Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce ako priestor pre všestranné športové vyžitie.“ 

 

ZÁMER Č. 1 

MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE VLASTNÍCKYCH 

VZŤAHOV K POZEMKOM A STAVBÁM PRE ÚČEL ROZVOJA 

ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

 

Cieľ č. 1.1 

Usporiadanie vzťahov k pozemkom pod existujúcimi športoviskami 

Aktivita č. 1.1.1: Usporiadanie vzťahov k  pozemkom pod „Mini futbalové ihrisko  

                                  Havanská“ 

Aktivita č. 1.1.2: Usporiadanie vzťahov k  pozemkom pod „Basketbalové ihrisko Helsinská- 

                              Aténska“ 

Aktivita č. 1.1.3: Usporiadanie vzťahov k  pozemkom pod „Mini-futbalové ihrisko Aténska- 

                              Viedenská“  

Aktivita č. 1.1.4: Usporiadanie vzťahov k  pozemkom pod „Mini-futbalové ihrisko 

                                   Bruselská“ 

Aktivita č. 1.1.5: Usporiadanie vzťahov k  pozemkom pod „Multifunkčné ihrisko Bruselská – 

                             Európska trieda“ 

Aktivita č. 1.1.6: Usporiadanie vzťahov k  pozemkom pod „Športový areál Bruselská (bývalý 

                              skatepark)“ 

Aktivita č. 1.1.7: Usporiadanie vzťahov k  pozemkom pod „Basketbalové ihrisko Sofijská – 

                              Varšavská“ 

Aktivita č. 1.1.8: Usporiadanie vzťahov k  pozemkom pod „Basketbalové ihrisko  

                              Budapeštianska – Sofijská“ 

Aktivita č. 1.1.9: Usporiadanie vzťahov k  pozemkom pod „Multifunkčné ihrisko Olympia“ 
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Aktivita č. 1.1.10: Usporiadanie vzťahov k  pozemkom pod „Streetworkoutové ihrisko  

                                  Olympia“ 

Aktivita č. 1.1.11: Usporiadanie vzťahov k  pozemkom pod „Petangové ihrisko Olympia“ 

Aktivita č. 1.1.12: Usporiadanie vzťahov k  pozemkom pod „Tenisové kurty Olympia“ 

Nástroje: geometrické zameranie pozemkov, výkup pozemkov, nájom pozemkov, určovacie 

žaloby, nájom pozemkov hodný osobitného zreteľa od mesta Košice 

 

 Cieľ č. 1.2 

Usporiadanie vzťahov k pozemkom pod možnými budúcimi športoviskami 

Aktivita č. 1.2.1: Usporiadanie vzťahov k  pozemkom pod „Asfaltová plocha Berlínska“  

Aktivita č.1.2.2: Usporiadanie vzťahov k  pozemkom pod zelenou plochou medzi Sofijskou – 

                            Budapeštianskou 

Aktivita č. 1.2.3: Usporiadanie vzťahov k  pozemkom pod zelenou plochou v areáli Olympia 

Aktivita č.1.2.4: Získanie vzťahu k mestským pozemkom pod „Asfaltová  plocha  

                                Juhoslovanská“, „Asfaltová plocha (nohejbalové ihrisko) 

Budapeštianska“ 

Aktivita č.1.2.5: Súčinnosť pri získaní pozemkov pre krytú športovú halu v jednej z možných 

lokalít (plocha pri ŽŠ Bruselská, ťahanovská lúka, územie pod Americkou triedou, zelená 

plocha pri ZŠ Belehradská a pod.) 

 Nástroje: geometrické zameranie pozemkov, výkup pozemkov, nájom pozemkov, určovacie 

žaloby, nájom pozemkov hodný osobitného zreteľa od mesta Košice 

ZÁMER Č. 2  

REALIZÁCIA NOVÝCH ŠPORTOVÍSK  A REVITALIZÁCIA 

EXISTUJÚCICH 

Cieľ č. 2.1 Prestavba existujúcich nevyužívaných športovísk a asfaltových 

plôch 

Aktivita č.2.1.1: Prebudovanie existujúceho basketbalového ihriska Varšavská-Sofijská na 

oddychovú zónu 

Nástroje: Pre účely zámeru bude potrebné vypracovať realizačný projekt oddychovej zóny 

s urbanistickým prepojením zelene a existujúcej asfaltovej plochy s vhodnou úpravou jej 

povrchu a funkčným využitím priľahlého kopčeka napr. zakomponovaním mini šmýkačiek, 

mini lezeckých prvkov, záhonov príp. mini amfiteátra. 
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Aktivita č. 2.1.2:  Rekonštrukcia existujúceho basketbalového ihriska medzi Sofijskou 

a Budapeštianskou 

Nástroje: Pre účely bude potrebné vypracovať realizačný projekt pre rekonštrukciu 

basketbalového ihriska so zapracovaním povrchu a prvkov s nízkou hlučnosťou 

 

Aktivita č. 2.1.3: Prebudovanie asfaltovej plochy medzi Budapeštianskou a Berlínskou na 

streetworkoutové ihrisko  

Nástroje: Vypracovanie komplexného projektu s prípadným zahrnutím blízkej zelenej plochy 

(tzv. smutná vŕba) s alternatívnymi alebo novými prvkami v porovnaní s Olympiou. 

Aktivita č. 2.1.4: Prebudovanie asfaltovej plochy vo vnútrobloku Pekinská na dopravné 

ihrisko 

Nástroje: Vyznačenie kruhovej križovatky na asfaltovej ploche.  

 

Aktivita č. 2.1.5: Prebudovanie asfaltovej plochy na Juhoslovanskej ulici na 

hokejbalové/florbalové ihrisko 

Nástroje: Využitie, resp. prekreslenie existujúceho projektu mestskej časti na hokejbalové 

ihrisko a následná realizácia. 

 

Aktivita č. 2.1.6: Prebudovanie asfaltovej plochy (nohejbalové ihrisko) Budapeštianska – 

Sofijská na multifunkčné ihrisko s menšími skate a menšími športovými prvkami, 

steeetworkoutom s prirodzeným prepojením na blízku oddychovú zónu pri DI Žihadielko 

Nástroje: Spracovanie projektovej dokumentácie na uvedený zámer, získanie vzťahu 

k pozemku a následná realizácia 

Aktivita č. 2.1.7: Obnova skateparku 

Nástroje: Spracovanie projektovej dokumentácie pre moderný skatepark s certifikovanými 

prvkami s prípadným zakomponovaním existujúcich športových prvkov (basketbalové koše, 

hokejbalové ihrisko.) 

Cieľ 2.2 

Nájdenie možností pre ďalšie športové aktivity 

Aktivita č. 2.2.1: Nájsť vhodné podmienky pre volejbalové ihrisko 

Nástroje: Vyhľadať vhodnú lokalitu pre volejbal, napr. zelená plocha alebo asfaltová plocha 

medzi Sofijskou a Budapeštianskou ulicou 
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Aktivita č.2.2.2: Súčinnosť pri vybudovaní športovej haly 

Nástroje: Nájsť sponzora a vhodnú lokalitu (ťahanovská lúka, zelená plocha pri ZŠ 

Bruselská, územie pod Americkou triedou, zelená plocha pri ZŠ Belehradská) pre 

vybudovanie športovej haly pre interiérové športy /zimný štadión / plaváreň. Pri rokovaniach 

o podobe športovej haly navrhovať technické riešenia, ktoré zároveň čiastočne riešia statickú 

dopravu (napr. budovanie parkovísk ako súčasť multifunkcie budovy haly s parkovaním pre 

parkovanie návštevníkov haly aj obyvateľov MČ). Pri technických prekážkach výstavby haly 

navrhovať alternatívne riešenia výstavby haly (napr. „nafukovacia hala“) tam kde to bude 

možné a vhodné. 

 

Aktivita č. 2.2.3: Nájsť vhodné lokality pre drobnú športovú infraštruktúru 

Nástroje: Hľadanie vhodných lokalít pre osadenie menšej športovej infraštruktúry napr. mini 

trampolíny, pingpongové stoly, stoly na šachy a pod. 

 

Aktivita č.2.2.4: Nájsť vhodné priestory pre realizáciu menších aktivít pre oblasť e-sportu 

Nástroje: Hľadanie vhodných lokalít pre aktivity v oblasti e-sportu napr. pre organizovanie 

menších tréningových či súťažných podujatí (budúca športová hala, kultúrne stredisko) 

 

ZÁMER Č. 3 

ROZVOJ CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY  

Cieľ 3.1 

Napojenie mestskej časti na Eurovelo 11 

Aktivita č. 3.1.1: Poskytnúť súčinnosť mestu Košice a dotknutým mestským častiam pri 

príprave podkladov cyklotrasy pre napojenie na  Eurovelo 11 

Cieľ 3.2 

Prepojenie sídliska so záhradkárskou oblasťou Mončí potok  

Aktivita č. 3.2.1: Poskytnúť súčinnosť mestu Košice a Mestským lesom Košice pri budovaní 

cyklotrasy Olympia – Mončí potok 
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ZÁMER Č. 4 

ÚDRŽBA EXISTUJÚCICH ŠPORTOVÍSK 

Cieľ 4.1 

Monitorovanie technického stavu športovísk 

Aktivita 4.1.1: Pravidelný monitoring technického stavu športovísk 

Aktivita 4.1.2: Odstránenie všetkých nedostatkov zistených monitoringom 

Aktivita 4.1.3: Zabezpečenie ihrísk proti vandalom (náhodné večerné kontroly, kamery,  

                           prevádzkové poriadky a dôraz na ich dodržiavanie) 

Aktivita 4.1.4: Debarierizácia športovej infraštruktúry a hľadanie možností pre znižovanie  

                          dopadov klimatických zmien v rámci športovísk 

 

ZÁMER Č.5 

PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ 

Cieľ 5.1  

Udržanie existujúcich podujatí 

Aktivita 5.1.1: Zachovanie a podpora existujúcich športových podujatí 

 

Cieľ  5.2 

Obnova a zavedenie ďalších športových podujatí 

Aktivita 5.2.1: Obnova podujatia „Ahoj prázdniny“ pre deti 

Aktivita 5.2.2: Zavedenie turnajov o pohár starostu 

Aktivita 5.2.3: Zavedenie turnajov ulíc 

Aktivita 5.2.4: Zvýšenie počtu podujatí zameraných na skupinové cvičenia (aerobik, les mills  

                          a pod.) 

Aktivita 5.2.5: Obnova súťaží  a podujatí v skateboarde (v prípade obnovy skateparku) 
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ZÁMER Č. 6 

PROPAGÁCIA A PODPORA ŠPORTU 

Cieľ č. 6.1 Zlepšenie propagácie športu 

Aktivita 6.1.1: Zachovanie existujúcich informačných kanálov informujúcich o športe 

Aktivita 6.1.2: Zvýšenie informovanosti o existujúcich športových aktivitách a športových 

                           kluboch 

Nástroje: Vytvorenie  priestoru v  komunikačných kanáloch MČ pre  miestne kluby, školy 

a organizátorov športových podujatí  na vlastnú prezentáciu, nábor nových členov a 

informovanie o dôležitých dátumoch 

Aktivita 6.1.3: Hľadanie nových možností a komunikačných kanálov za účelom zvýšenia 

informovanosti v oblasti športu 

Cieľ 6.2 Zlepšenie podpory športu 

Aktivita 6.2.1: Zachovanie dotačného mechanizmu pre športové kluby 

Aktivita 6.2.2: Vyhľadávanie nových možností financovania športu prostredníctvom 

                              externých zdrojov a sponzoringu 

Aktivita 6.2.3: Pravidelná komunikácia  so zástupcami klubov, združení, škôl a škôlok a  

                           organizátorov športových podujatí o ich nápadoch podnetoch  

                           a pripomienkach 

Aktivita 6.2.4: Iniciovanie zavedenia a sprehľadnenia systému a možností prenájmov 

                              telocviční na území MČ a jeho následná propagácia 

Aktivita 6.2.5: Zachovanie Komisie športu ako zastrešujúceho orgánu samosprávy MČ pre 

                          organizáciu športu na jej území 

Aktivita 6.2.6: Zachovanie oceňovania a propagácie významných športovcov, športových 

                           klubov a ich úspechov 

Aktivita 6.2.7: Podpora medzimestskej  spolupráce, spolupráce medzi mestskými časťami 

                          a mestom Košice v oblasti športu 

Aktivita 6.2.8: Vyhľadávanie a využívanie možností externého financovania športu,  

                              športových podujatí a športovej infraštruktúry 

Aktivita 6.2.9: Podpora a propagácia e-sportu ako socializačnej aktivity v spolupráci 

s lokálnymi predstaviteľmi tohto odvetvia 

 

 



64 

 

ZÁMER Č. 7 

DLHODOBÉ EFEKTÍVNE PLÁNOVANIE ROZVOJA ŠPORTU  

Cieľ č. 7.1 

Aktualizácia a monitoring koncepcie rozvoja športu 

Aktivita 7.1.1: Pravidelné vyhodnocovanie plnenia aktivít koncepcie 

Aktivita 7.1.2: Aktualizácia koncepcie na základe vývoja zmien a trendov v budúcnosti 

Cieľ č. 7.2 

Aplikácia záverov koncepcie do politík a činnosti MČ 

 

Aktivita 7.2.1: Zaradenie aktivít koncepcie do programových rozpočtov mestskej časti 

Aktivita 7.2.2: Aplikácia výsledkov koncepcie do strategických dokumentov MČ (akčný  

                           plán, PHSR, ...) 

Aktivita 7.2.3: Uplatnenie záverov koncepcie v rámci pripomienok vyšších strategických  

                           dokumentov (PHSR mesta, politiky mesta, politiky štátu, EÚ a pod.)  
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PRÍLOHY  

PRÍLOHA Č.1: VYBUDOVANIE NOVÉHO ŠPORTOVISKA  

1. Odsúhlasenie zámeru pre určité územie v koncepcii 

2. Vyčlenenie finančných prostriedkov na takýto projektový zámer a celú administratívu 

3. Predstavenie zámeru obyvateľom dotknutej lokality a získanie spätnej väzby 

4. Spracovanie zámeru spolu s pripomienkami obyvateľov do projektovej dokumentácie 

5. Predstavenie projektu obyvateľom, poslancom, členom komisie športu 

6. Úprava projektu na základe pripomienok 

7. Zaslanie projektu na posúdenie ÚHA 

8. Zapracovanie pripomienok k projektu na základe stanoviska ÚHA 

9. Získanie vzťahu k pozemku (geometrické zameranie na základe projektu, výkup, 

nájom) 

10. Stavebné povolenie, ohlásenie, ... 

11. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa 

12. Realizácia 

13. Kolaudácia a uvedenie do prevádzky 

14. Monitoring, správa a údržba 
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PRÍLOHA Č. 2: ZÁPIS Z PRACOVNÉHO STRETNUTIA KU 

„KONCEPCII ROZVOJA ŠPORTU MČ KOŠICE – SÍDLISKO 

ŤAHANOVCE“ 

 Pracovné stretnutie k pripravovanej „koncepcii rozvoja športu MČ Košice – Sídlisko 

Ťahanovce“ sa konalo dňa 16.10 od 16:00 do 18:30. Na stretnutie bolo písomne pozvaných 

40 registrovaných občianskych združení a športových klubov so sídlom na území MČ -Sídlisko 

Ťahanovce, poslanci miestneho zastupiteľstva, členovia komisie športu, základné a materské 

školy formou e-mailu a verejnosť prostredníctvom zverejnenia pozvánky na úradnej tabuli, 

webovom sídle a facebookovom profile mestskej časti. Stretnutia sa zúčastnila aj RNDr. 

Veronika Urbanovičová PhD., projektová manažérka / cyklokoordinátorka mesta Košice zo 

Správy mestskej zelene v Košiciach. 

Zúčastnení:  Tibor Tažej    –  OZ Oldboys Ťahanovce – futbal 

  Ladislav Dovrus    -  OZ Cassovia Petanque Club – petang 

  Lukáš Domonkoš  -  OZ Športový klub SKY UP - ultimate freesbee 

  Peter Sláma   - OZ Klub OB UNION Košice 

  Karol Hudec   - OZ THC BLUE DRAGON Košice 

  Katarína Holováčová  - riaditeľka MŠ Belehradská 6, Košice 

  Miloš Ihnát     - starosta MČ  

  Miroslav Janitor              - zástupca starostu MČ 

  Stanislav Šimko   - poslanec MZ MČ  

  Miroslav Špak    - poslanec MZ MČ 

  Veronika Urbanovičová  - projektová manažérka/cyklokoordinátorka 

  Alica Fedáková   -vedúca odd. rozvoja a životného prostredia 

Jaroslav Žďára  - referent odd. rozvoja a životného prostredia 

zástupca športového klubu CBK Košice Ťahanovce 

zástupcovia verejnosti 

Zoznam skratiek:  MČ – mestská časť 

      MÚ – miestny úrad        

                             ÚHA- útvar hlavného architekta 

       NDS – Národná diaľničná spoločnosť 

   Odd - Oddelenie 

OZ – občianske združenie 
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Program:  1. Prezentácia súčasného stavu a plánov v oblasti cyklodopravy 

  2. Diskusia k téme cyklodopravy 

  3. Prezentácia súčasného stavu MČ v oblasti športu 

  4. Prezentácia činnosti, námetov a plánov  miestnych aktérov v oblasti športu 

  5. Diskusia k 3. A 4. Bodu programu 

 

1. bod programu „Prezentácia súčasného stavu a plánov v oblasti cyklodopravy 

Veronika Urbanovičová: vo svojej prezentácii predstavila činnosť svojho tímu v oblasti 

cyklodopravy. Spomenula pripravované plány a zámery mesta 

pri budovaní cyklistickej infraštruktúry, a to napr. v pokračovaní 

budovania trasy Eurovelo 11 a v lokalitách Nad jazerom, 

Čermeľ,  či rozšírenie pešej zóny v meste (lokalita Fejova). 

Uviedla tiež, že mesto má v pláne vybudovať prístrešky pre 

parkovanie bicyklov  alebo osadenie cyklostojanov.   

K cyklodoprave na území MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce 

spomenula, že v spolupráci s MÚ MČ Košice-Sídlisko 

Ťahanovce určili lokality, kde budú umiestnené cyklostojany.  

K budovaniu cyklotrás a prístreškov pre bicykle mesto Košice 

v blízkej budúcnosti neplánuje  na území  Sídliska Ťahanovce 

budovať cyklochodníky ani prístrešky pre parkovanie bicyklov. 

Ako najväčší problém územia MČ uviedla neusporiadané 

vzťahy k pozemkom. 

 

2. bod programu „ Diskusia k téme cyklodopravy“ 

Miloš Ihnát:  v rámci diskusie sa opýtal, ako to vyzerá s 

cyklistickým prepojením mesta na Americkú triedu. 

Veronika Urbanovičová:  odpovedala, že momentálne existuje štúdia, ktorá hovorí 

o cyklistickom napojení na Eurovelo 11 cez Magnezitársku ulicu 

až po Americkú triedu. V týchto lokalitách sú však problémom 

nevysporiadané pozemky. Preto je jej odporúčaním, aby si 

mestská časť dala spracovať  projekt pre územné rozhodnutie, 

po ktorých parcelách a kde presne pôjde cyklotrasa a následne 

by mesto mohlo tieto pozemky začať usporadúvať. K iným 

v diskusii spomenutým lokalitám, napr. Zelený dvor, dodala, že 

sa ide o cykloturistické trasy, ktoré vedú cez pozemky patriace 

spoločnosti Mestské lesy, ktorá ich má na starosti. 

Jaroslav Žďára: reagoval, že v spomenutej štúdii je projektovaný cyklochodník, 

ako súčasť dnešnej cestnej komunikácie, ktorá v súčasnosti slúži 
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automobilom, čiže v budúcnosti by sa musela táto komunikácia 

zúžiť. Uviedol to v kontexte toho, že po dopoludňajšom 

rokovaní  ÚHA deklaroval vybudovať v tejto lokalite bus pruhy. 

Otázne je teda, či tieto dva zámery nie sú v konflikte. 

Veronika Urbanovičová: reagovala, že tieto zámery sa nevylučujú. Existujú totiž  

vyhradené pruhy určené pre autobusy, taxíky aj bicykle. 

Verejnosť: obyvateľka MČ potvrdila, že riešenie vytvorenia vyhradeného 

pruhu bude veľkým obmedzením pre automobily, čo bude 

spôsobovať ešte väčšie komplikácie a nestretne sa to 

u verejnosti s veľkým nadšením, zároveň vyjadrila kritiku  

k posunutiu pešej zóny po Fejovú. Ďalší zo zúčastnených sa 

opýtal na cyklo prepojenie mesta s U.S. Steel. 

Veronika Urbanovičová: uviedla že lokalita Fejova je ešte v štádiu konceptu a určite ešte 

bude prerokovávaná s verejnosťou, momentálne o takomto 

riešení  nie je záväzne rozhodnuté. K prepojeniu U.S. Steel 

a mesta uviedla, že jej predstava o súčasnom prepojení spočívala 

vo vybudovaní cyklochodníka popri električkovej trati, prípadne 

cez areál letiska, na tieto riešenia chcela obstarať vypracovanie 

štúdie, čo však zabrzdil ÚHA, ktorý prišiel s iným riešením. Ich 

riešenie spočíva v tom, že je potrebné najskôr overiť u NDS, či 

by nebolo na súčasnej komunikácii možné znížiť rýchlosť, zúžiť 

pruhy a vybudovať cyklopruh a tým preklasifikovať 

komunikáciu na cestu 1. triedy, čo je finančne najmenej náročné 

riešenie. Preto už bol NDS v tejto veci zaslaný list. 

Miroslav Špak:  uviedol, že keďže diskusia sa odvracia od koncepcie rozvoja 

športu na našom sídlisku, navrhuje diskusiu ukončiť so záverom, 

že chce pani Urbanovičovú poprosiť, aby poskytla kontakty na 

niekoho, kto by dokázal zmapovať pohyb cyklistov a určil jednu 

max. dve lokality cyklistického  napojenia na sídlisko, následne 

by sa spolu s verejnosťou a v spolupráci s MČ dospelo 

k riešeniu, kadiaľ cyklotrasu na našu MČ viesť a potom by sa 

spolu s právnikmi a odborníkmi na oblasť vykupovania 

pozemkov spracoval záver, ktorý by samospráva MČ adresovala 

Košiciam a mesto by už podniklo ďalšie kroky k výkupu 

pozemkov a budovaniu tejto infraštruktúry. 

Veronika Urbanovičová : reagovala, že tieto trasy sú už zadefinované v stratégii dopravy. 

Trasy už teda vytipované sú, je však potrebné spracovať 

projekty, čo je veľmi náročné a náročný je aj celý 

administratívny proces, keďže územné konanie a následne aj 

stavebné konanie môžu trvať aj pol roka . Zároveň na reakciu 

pána poslanca Špaka o tom, že či by sa táto oblasť nemala riešiť 

komplexne z úrovne mesta a nie MČ dodala, že je potrebná 

koordinácia oboch úrovní a pripomienky jednotlivých  MČ sú 

vítané a potrebné. 
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Jaroslav Žďára: v závere bodu konštatoval, že cyklodopravou sa primárne 

zaoberá mesto a za účastníkov stretnutia poďakoval pani 

Urbanovičovej za príspevok a zodpovedanie všetkých podnetov. 

 

3. bod programu „Prezentácia súčasného stavu MČ v oblasti športu“ 

 Jaroslav Žďára Rozdelil svoju prezentáciu na dve časti. V prvej časti v krátkosti zhrnul 

súčasný stav športu na území MČ. V rámci prezentácie sa venoval 

legislatívnemu rámcu rozvoja športu, úlohám MČ v oblasti športu, kde 

zdôraznil hlavne budovanie infraštruktúry a organizovanie športových 

podujatí miestneho charakteru. Zobrazil súhrn verejne dostupných 

športovísk, či už v správe MČ, ZŠ, alebo súkromných, športových 

podujatí organizovaných priamo MČ alebo inými aktérmi za podpory 

MČ alebo na jej území. Zosumarizoval  aj najväčšie problémy MČ 

v oblasti športu, a to predovšetkým problém s pozemkami a s tým  

súvisiace ťažkosti s   čerpaním financií z externých zdrojov a chýbajúce 

priestory pre interiérové športy. V závere prvej časti predstavil 7 lokalít 

(tzv. asfaltových plôch), kde by mohla mestská časť vybudovať  menšie 

športoviská. V druhej časti prezentácie predstavil priebežné výsledky 

dotazníka, do ktorého sa do toho dňa zapojilo 110 respondentov, a 

ktorého účelom bolo zistiť názory verejnosti na šport na území MČ. 

 

Miroslav Špak: reagoval, že uvedený elektronický dotazník nemá smerodajnú hodnotu, 

nakoľko je v ňom uvedených len 100 respondentov a pre skutočnú 

výpovednú hodnotu je potrebných aspoň 1500 respondentov. Taktiež 

uviedol svoje výhrady k otvorenosti dotazníka, a to v zmysle, že do 

vyplňovania dotazníka by sa mal respondent najprv prihlásiť, aby 

mohol zaslať len jednu odpoveď. V opačnom prípade môže výsledky 

skresliť akýkoľvek športový tím alebo školská trieda, ktorá sa 

rozhodne, že tam nakliká viacero odpovedí. Uviedol, že hlavným 

podkladom by malo byť toto stretnutie so športovou verejnosťou 

a ľuďmi, ktorí sa športu venujú. Podľa jeho názoru bolo však aj 

stretnutie aj dotazník málo propagované. 

Jaroslav Žďára: na margo dotazníka uviedol, že dotazník ešte nie je ukončený, bude len 

jeden z podkladov pre pripravovanú koncepciu, tak ako aj toto 

stretnutie, a slúži hlavne ako jednoduchý a prístupný prostriedok ako 

vyjadriť svoj názor aj pre ľudí, ktorí nemajú čas alebo chuť zúčastňovať 

sa stretnutí, ale zároveň chcú vyjadriť svoj názor. Zároveň súhlasil 

s tvrdením, že tento dotazník nie je profesionálnym štatistickým 

prieskumom, ktorý je však finančne, časovo aj z hľadiska možnosti 

realizácie určite náročnejšou formou zisťovania názoru. Zároveň 

zopakoval, že tento dotazník je len jedným z podkladov a inšpiráciou aj 

pre poslancov, aby  sa mohli k celému dokumentu vyjadriť  

a pripomienkovať ho ešte v jeho pracovnej verzii a v konečnom 

dôsledku o ňom a navrhovaných opatreniach aj hlasovať. 
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4. bod programu „Prezentácia činnosti, námetov a plánov  miestnych aktérov v oblasti 

športu“ 

Tibor Tažej: predstavil svoje občianske združenie Oldboys Ťahanovce. Uviedol, že 

ide o futbalistov nielen z Ťahanoviec ale aj z celých Košíc. Futbalu 

a svojmu klubu sa venujú už 20 rokov. Spomenul, že ich združenie má 

za sebou úspešnú sezónu, pravidelne sa zúčastňujú  medzinárodných 

turnajov, ako napr. Majstrovstiev Európy starších pánov nad 40 rokov 

ako jediný tím zo Slovenska. Z pohľadu problémov v rámci fungovania 

ich OZ podotkol, že celú činnosť si viac menej financujú z vlastných 

zdrojov a ako problém vidia slabú podporu zo strany štátu. V rámci 

mesta istá spolupráca bola aj je, ale mohla by byť vyššia. Z hľadiska 

športovej infraštruktúry uviedol, že využívajú futbalové ihrisko v MČ 

Ťahanovce, kde už aj organizovali turnaj. Z pohľadu cieľov OZ načrtol, 

že by radi pritiahli k futbalu aj mládež a popri turnajoch v ich vekovej 

kategórii by radi organizovali aj mládežnícke turnaje, kde by každé zo 

starších mužstiev zostavilo aj tím zložený z detí a mládeže. Radi by 

taktiež obnovili futbalovú ligu na sídlisku. 

Lukáš Domonkoš:  predstavil svoje OZ Športový klub Sky UP a šport, ktorému sa venuje,  

ultimate freesbee – kolektívny šport s freesbee. Uviedol, že na území 

sídliska Ťahanovce majú problém s miestom na tréningy, keďže by 

potrebovali veľké trávnaté plochy. Ideálnymi priestormi sú v tomto 

prípade ihrisko v areáli ŽŠ Belehradská a ZŠ Bruselská, kde je však 

problém s prístupnosťou. Areál na Belehradskej sa podľa jeho slov 

zatvára a o prenájme a využívaní futbalového ihriska ZŠ Bruselská 

s nimi nebol nikto ochotný rokovať. Zároveň v reakcii na neskoršiu 

diskusiu dodal, že aj v súčasnosti robia osvetu  o ich športe s mladými 

a boli by ochotní v tejto osvete v spolupráci s MČ a školami pokračovať 

aj na území MČ Košice Sídlisko-Ťahanovce.  

CBK  Ťahanovce:      uviedol, že ich športový klub sa venuje basketbalu, kde pracujú s deťmi 

a mládežou. Ako najväčší problém uviedol slabú podporu  športu zo 

strany štátu v porovnaní so zahraničím a nedostatočné priestory pre 

šport. V súčasnosti dlhodobo využívajú telocvičňu na Juhoslovanskej 

ulici, avšak tá kapacitne nepostačuje, keďže na tréningy chodí aj 70 až 

80 detí. Preto by bolo potrebné vybudovať na sídlisku veľkú halu, ktorá 

by bola pre športové OZ cenovo prijateľná, keďže komerčné nájmy by 

boli pre nich likvidačné. K rekonštrukcii asfaltových plôch dodal, že 

akustika pri hraní basketbalu na ihrisku vo vnútro blokových 

priestoroch môže byť naozaj veľmi rušivá.   

Karol Hudec:   predstavil svoje OZ THC BLUE DRAGON Košice, ktoré sa venuje 

stolnému hokeju tzv. „STIGA“, pričom ich klub je najúspešnejší stolno 

- hokejový slovenský klub. Pravidelne sa zúčastňujú medzinárodných 

turnajov, na ktorých dosahujú úspechy. Ako ich dva zásadné problémy 
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uviedol, že nemajú svoje stále tréningové priestory, keďže ide 

o interiérový šport. Pre ich aktivity by potrebovali priestory, kde vedia 

rozložiť približne 20 stolov. Skúšali si  dohodnúť priestory v tzv. 

výmenníkoch, tam ale neuspeli. Druhým problémom jej nízky záujem 

o šport a nábor detí. Skúšali už rôzne spôsoby ako napr. organizovanie 

turnajov pre začiatočníkov na ZŠ Belehradská s atraktívnymi cenami, 

kde sa prihlásilo len jedno domáce dieťa, pričom v zahraničí je to 

naopak.  

Ladislav Dovrus:  po oficiálnom skončení stretnutia, uviedol, že jeho OZ Cassovia 

Petanque Club sa venuje petangu. Nakoľko si na prezentácii všimol, že 

MČ organizuje turnaje v tomto športe, informoval sa, kto je ich 

účastníkom. Uviedol, že o možnostiach podpory a spolupráce zo strany 

MČ nevedel  a doposiaľ o nej ani  neuvažoval, ale nakoľko je v MČ 

vytvorené petangové ihrisko, vedel  by si spoluprácu predstaviť. 

5. bod programu „Diskusia k 3. A 4. bodu programu“ 

Katarína Holováčová: reagovala na diskusiu k spracovaniu dotazníka, kde uviedla, že nízky 

počet respondentov je dôsledok toho, že ľudia sa nechcú zapájať. 

Dôkazom toho je aj hlasovanie ankety „Gesto pre mesto“, kde MČ 

nebola úspešná pri získaní podpory olympiády škôlkarov, pretože mala 

málo hlasov, čo ju ako dlhoročnú organizátorku tohto podujatia veľmi 

mrzí. Je preto potrebné, aby aj zúčastnení tohto stretnutia, ale aj široká 

verejnosť tento dotazník a ďalšie obdobné ankety šírili medzi svojimi 

známymi. Podotkla, že problém športovania mladých je potrebné riešiť, 

aby mladí mali zdravý pohyb a netrávili časť posedávaním na lavičkách 

a konzumovaním alkoholu. Preto je pritiahnutie detí a mládeže k športu 

mimoriadne dôležité 

Miroslav Špak:  reagoval na pána Domonkoša a vysvetlil celú situáciu ohľadom 

fungovania ním spomenutých ihrísk. Uviedol, že futbalové ihrisko ZŠ 

Bruselská je možné si prenajať, je to však potrebné urobiť mesiace 

dopredu, keďže zoznam záujemcov o ihrisko je stále plný.  Taktiež 

vysvetlil problémy spojené s uzamykaním areálu ZŠ Belehradská 

a dodal, že všetko je v riešení a stav by sa mal zlepšiť tak, aby bol areál 

prístupný verejnosti aj mimo vyučovacích hodín v čo najväčšej miere. 

Súhlasil  tiež s tvrdením, že najväčším problémom v oblasti športu je 

pritiahnuť deti a mládež k športovým aktivitám a dostať ich už aj na 

existujúce športoviská. 

Miloš Ihnát:   v reakcii na uvedené príspevky uviedol, že v nedávnej dobe mal 

rokovanie s riaditeľom ZŠ Bruselská Štefanom Fabiánom 

a potenciálnym investorom, kde „oprášili“ starý projekt vybudovania 

športovej haly na území dnešnej trávnatej plochy pod oporným múrom 

na ulici Aténska. Tento projekt by mohol byť úspešný, investor už vraj 

začal v lokalite usporadúvať pozemky a on ako starosta sa bude snažiť 

byť súčinný a vytvárať cesty aj na úrovni  mesta, aby mohol byť projekt 

úspešne realizovaný. Plánovaná hala by mala mať kapacitu zhruba 1500 
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ľudí a nemá ísť o vysokú stavbu, odhaduje možno výšku  ako Aréna 

sršňov (crow arena), všetko sú to však len veľmi hrubé predbežné 

odhady a plány. K téme haly dodal, že aréna by okrem interiérových 

športov mala slúžiť aj na kultúrne podujatia, čo by bolo skvelé, keďže 

v súčasnej dobe priestory na veľké kultúrne podujatia MČ nemá. 

V rámci diskusie tiež zopakoval, že je potrebné sa baviť aj 

o spomenutých asfaltových plochách, na ktorých by MČ mohla 

budovať športoviská prípadne oddychové plochy. 

 

V diskusii sa následne rozoberali čiastkové riešenia pre asfaltové plochy, ako napr. 

budovanie klzísk a riziká s tým spojené, nápad so zriadením dopravného ihriska, obnovu 

basketbalových ihrísk či možnosti ďalšej spolupráce OZ a MČ, ich propagácia a podobne. 

V závere sa zvyšní zúčastnení zhodli, že je potrebné pritiahnuť mladých ľudí k športu, 

propagovať rozličné športové aktivity a že chcú byť v kontakte s MČ a hľadať možnosti 

spolupráce. 

 

Zápis z pracovného stretnutia spracoval: PhDr. Jaroslav Žďára 

V Košiciach dňa 30.10.2019 
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PRÍLOHA Č.3: MAPA ŠPORTOVÍSK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


