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Koncepcia rozvoja športu 

mesta Dunajská Streda na roky 2020 až 2024 
 

Šport plní výchovnú, vzdelávaciu a sociálnu úlohu. Je atribútom rozvoja osobnosti, 

ovplyvňuje zdravý vývoj jedinca, vedie k vytváraniu fyzickej zdatnosti a výkonnosti, 

uspokojovaniu osobných záujmov a potrieb. Je nástrojom boja proti drogám, rasizmu a 

intolerancie, umožňuje zmysluplné trávenie voľného času nielen deťom, ale i dospelým. Je 

nositeľom časti kultúrneho dedičstva, národnej identity. Má také významné postavenie v 

spoločnosti, že vo väčšine krajín EU má šport oporu v ústave a je v nej zakotvený. 

Prostredníctvom reprezentantov športu je prostriedkom propagácie mesta tak na Slovensku 

ako aj v zahraničí a je tiež prostriedkom segmentu v cestovnom ruchu ‐ športového turizmu. 

Význam pohybu je mimoriadny a nedá sa ničím nahradiť. Absencia pravidelnosti pohybu 

spôsobuje nárast civilizačných chorôb, následne zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť a 

znižovanie výkonnosti jednotlivca. Našou povinnosťou je preto vytvárať podmienky na 

športovanie pre občanov mesta, venovať mimoriadnu pozornosť športu, rozvoju všetkých jeho 

pozitívnych stránok.  

 

Obec podľa § 64 zákona NR SR č. 440/2015 Z. z. o športe vypracúva koncepciu rozvoja 

športu podľa vlastných podmienok, podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu a 

prevádzkovanie športovej infraštruktúry v spolupráci so športovými organizáciami. 

Zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je 

zriaďovateľom a tiež infraštruktúry vo vlastníctve alebo správe obce na šport pre všetkých so 

zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené. Povinnosť obci vytvárať občanom 

mesta adekvátne podmienky vyplýva aj z § 4 ods. 3 pís. h zákona NR SR č. 369/1990 Zb. z. o 

obecnom zriadení.  

Účelom koncepcie rozvoja športu mesta Dunajská Streda na roky 2020 - 2024 je plniť prijaté 

špecifické ciele, z nich odvodené opatrenia a príslušné akčné plány stanovené v strategických 

dokumentoch mesta.   

 

I. Legislatívny rámec  

Oblasť športu upravuje niekoľko právnych predpisov v Slovenskej republike, ale aj niekoľko 

európskych dokumentov.  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo v spolupráci so Slovenským 

olympijským výborom, Slovenským paralympijským výborom, zástupcami vybraných 

športových zväzov a Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave materiál Koncepcia 

štátnej politiky v oblasti športu -  Slovenský šport 2020, ktorý predpokladá jeho realizáciu 

v rokoch 2013 - 2020. Koncepcia športu bola vypracovaná v súlade s Bielou knihou 

o športe, Oznámením Európskej komisie Európskemu parlamentu, Rade Európskej únie, 
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Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Rozvíjanie 

európskeho rozmeru v športe a ďalšími významnými dokumentmi v oblasti športu. 

Koncepcia športu sa zameriava na tieto hlavné priority: 

• Podpora športu ako odporúčaného spôsobu aktívneho trávenia voľného času širokej 

verejnosti, najmä detí a mládeže, 

• Podpora športovej reprezentácie a prípravy športovo talentovanej mládeže, 

• Boj proti negatívnym javom v športe, vrátane boja proti dopingu, ochrany zdravia 

športovcov a harmonizácie antidopingovej regulácie, 

• Zabezpečenie transparentného a efektívneho financovania športu, 

• Vytvorenie zodpovedajúceho legislatívneho rámca v športe. 

 

V Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 sa školám a školským 

zariadeniam sa odporúča:  

a) aktívne zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku 

zdraviu a zdravý životný štýl,  

b) realizovať aktivity a programy na podporu telesného a duševného zdravia, 

c) zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, rozšíriť vyučovanie telesnej a 

športovej výchovy v ŠkVP,  

d) podľa možností školy vytvoriť podmienky na vyučovanie voliteľného predmetu 

výchova k zdraviu,  

e) venovať v školách zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku,  

f) informovať žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových 

látok.  

  

Európsky rámec podpory a úpravy športu pre členské štáty Európskej únie ( ďalej len „EÚ“) 

upravuje najmä Lisabonská zmluva, ktorá síce nedáva Európskej únii žiadne zvláštne 

právomoci v oblasti športu, ale jej všeobecné prijatie môže významne zvýrazniť úlohu športu 

v Európe a utvoriť nové nástroje na jeho podporu i celkové ovplyvňovanie. Šport rozvíja 

podobné hodnoty aké potrebuje európska spoločnosť a je veľmi cenným komponentom pre 

formovanie demokratickej spoločnosti. Biela kniha o športe podporuje toto tvrdenie a je 

významným dokumentom, ktorý prijala EÚ v júli 2007. Je to prvý komplexný dokument o 

postavení športu v EÚ. Šport a športové aktivity majú také významné postavenie v 

spoločnosti, že vo väčšine krajín EU má šport oporu v ústave a je v nej zakotvený. Slovensko 

sa medzi tieto krajiny zatiaľ nezaradilo. 

V zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 

doplnkov obec vykonáva okrem iného výstavbu, údržbu a správu športových zariadení, utvára 

podmienky pre telesnú kultúru a šport.  

1. Programové vyhlásenie vlády   

Šport je fenomén, ktorý nemožno podceniť a jeho význam celosvetovo stále rastie. 

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020 uvádza:  

„ Vláda zabezpečí posilnenie výchovy detí a žiakov k zdravému životnému štýlu najmä:  
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- podporou telesnej výchovy a športu a iných žiaducich voľnočasových aktivít detí a 

žiakov;  

- podporou zamerania obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti smerom k zdravému 

životnému štýlu;  

- vytvorením finančných a legislatívnych podmienok na podporu využívania priestorov 

škôl na pohybové, umelecké a iné tvorivé aktivity aj v čase mimo vyučovania.“ 

 

Vláda si predsavzala, že vytvorí prostredie, v ktorom bude šport vnímaný ako významná 

spoločenská činnosť, ktorá zvyšuje kvalitu života každého obyvateľa Slovenskej republiky. 

V programovom vyhlásení sa uvádza:  

„Vláda podporí šport na Slovensku tým, že:  

- zabezpečí systémovú, dlhodobú a transparentnú podporu štátnej športovej 

reprezentácie, vrcholového športu, športu detí a mládeže, športu pre všetkých a športu 

zdravotne postihnutých športovcov;  

- vytvorí spravodlivý a motivačný systém, v ktorom bude na slovenský šport okrem 

zdrojov zo štátneho rozpočtu prispievať vo zvýšenej miere súkromný sektor; vláda 

bude preto okrem zdrojov štátneho rozpočtu hľadať (cez motivačné opatrenia) nové 

zdroje financovania športu prostredníctvom aktivovania súkromných zdrojov; vláda 

vytvorí podmienky na to, aby finančné prostriedky z verejných zdrojov na šport boli 

poskytované a vykazované cez jeden informačný a finančný uzol;  

- sa zameria na zvýšenie pohybovej aktivity detí a mládeže, najmä skvalitní obsah hodín 

telesnej výchovy a športu, a v spolupráci so spolkovou sférou zabezpečí užšie 

prepojenie a koordináciu voľnočasových športových aktivít na všetkých typoch škôl s 

činnosťou športových klubov za efektívneho využitia systému školských súťaží a 

zdieľania športových odborníkov medzi školským a klubovým športom;  

- podporí Národný program pre šport a ďalšie národné projekty, ktoré sa budú týkať 

telesnej kultúry a zdravého životného štýlu obyvateľov Slovenskej republiky;  

- zriadi Radu vlády Slovenskej republiky pre šport. V kompetencii Rady budú 

prierezové oblasti športu;  

- podporí výstavbu športovej infraštruktúry národného významu;  

- účelne podporí výstavbu Národného futbalového štadióna, ktorého súčasťou bude 

Národné centrum športu;  

- prijme jasné pravidlá systémového financovania športovej infraštruktúry národného 

významu. Po vykonaní pasportizácie športových zariadení vytvorí podmienky pre ich 

budovanie, prevádzkovanie a údržbu v súčinnosti s územnou samosprávou, 

športovými organizáciami a súkromným sektorom;  

- podporí kandidatúru a organizovanie vrcholových medzinárodných športových 

podujatí na Slovensku, okrem iných MS v ľadovom hokeji v roku 2019, kandidatúru  

- mesta Košice na usporiadanie Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF 

2021 a pod., a prijme jasné pravidlá systémového spolufinancovania významných 

súťaží medzinárodného významu na území SR v kategóriách dospelých i mládeže;  

- na základe výsledkov projektu optimalizácie činnosti rezortných stredísk vrcholovej 

športovej prípravy zefektívni ich činnosť a vykoná opatrenia na posilnenie úloh 

národného športového centra ako špecializovaného diagnostického a výživového 
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centra pre vrcholový šport a pre prípravu juniorských aj seniorských športových 

reprezentácií Slovenskej republiky;  

- zriadi verejnoprávny Fond na podporu športu (podľa vzoru Fondu na podporu umenia) 

ako nástroj na centralizáciu zdrojov a kontrolu financovania športu na centrálnej 

úrovni (rezortné strediská, národné športové projekty vlády/ministerstva školstva, 

dotácie ministerstiev/vlády určené na športovú činnosť, príspevky na športový poukaz, 

stredné športové školy, odvody z lotérií a podobne);  

- v záujme podpory národného povedomia a národnej hrdosti prijme opatrenia na 

vytvorenie marketingovej značky reprezentácie SR, ktorú bude rozvíjať v spolupráci s 

podnikmi s majetkovou účasťou štátu a RTVS.  

 

Vláda bude presadzovať zlepšovanie podmienok pre kvalitný život mladých ľudí a rozvoj ich 

potenciálu, bude vychádzať z partnerského prístupu k mladým ľuďom a bude podporovať 

zlepšenie ponuky výchovno-vzdelávacích príležitostí v čase mimo školského vyučovania. 

Vláda uznáva význam práce s mládežou a neformálneho vzdelávania pre hodnotový rast 

mladých ľudí, zvyšovanie ich osobnostných, sociálnych a pracovných zručností a 

obmedzovanie extrémizmu či myšlienok totalitných režimov v spoločnosti. V tejto oblasti 

oceňuje prínos organizácií občianskej spoločnosti, pre činnosť ktorých bude vytvárať 

primerané podmienky.  

Vychádzajúc z uvedeného, vláda:  

- predloží nové znenie Zákona o podpore práce s mládežou, ktoré zosúladí ciele, 

legislatívne podmienky a pravidlá financovania výchovno-vzdelávacích aktivít v čase 

mimo vyučovania s potrebami mladých ľudí a spoločnosti;  

- podporí dialóg s regionálnou a miestnou samosprávou o strategickej podpore práce s 

mládežou;  

- v rámci možností zvýši objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na 

rozšírenie ponuky a zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania v čase mimo 

vyučovania.“ 

 

 

2. Rozvoj športu v rámci Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len TTSK) 

V Koncepcii a programe rozvoja telesnej kultúry v Trnavskom samosprávnom kraji sa ako 

strategický cieľ uvádza vybudovanie kraja, ktorého obyvateľstvo sa bude v prevažnej väčšine 

prejavovať, resp. bude ašpirovať k zdravému životnému štýlu, ktorý bude viditeľný 

predovšetkým v kvalitnejšom zdravotnom stave, vo zvýšenej fyzickej zdatnosti jeho občanov 

a zvýšeným záujmom vykonávať pohybové aktivity rozmanitého druhu, pre ktoré budú mať 

dostatočne vybudované podmienky. 

 

Za účelom naplnenia strategického cieľa koncepcie TTSK môže priamo pôsobiť v 

nasledujúcich oblastiach: 

- organizácia športových a telovýchovných podujatí a aktivít, 

- podpora aktivít iných subjektov zameraných na šport a telesnú kultúru (formou 

finančnej a inej materiálnej podpory), 
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- podpora aktivít iných subjektov zameraných na šport a telesnú kultúru (formou 

nemateriálnej podpory – komunikácia, propagácia a iné), 

- usmerňovanie činnosti subjektov zameraných na šport a telesnú kultúru podľa 

definovaných priorít politiky TTSK, 

- usmerňovanie činnosti subjektov zameraných na deti a mládež za účelom podpory 

telesnej kultúry a športu podľa definovaných priorít politiky TTSK, 

- získavanie a analýza informácií o stave športu a telesnej kultúry, 

- zabezpečiť možnosť odborného a metodického usmerňovania rozvoja športu a telesnej 

kultúry. 

 

V Koncepcii a programe rozvoja telesnej kultúry v Trnavskom samosprávnom kraji sa 

uvádzajú nasledovné ciele a s nimi spojené opatrenia: 

 

Cieľ 1 - Podpora telesnej kultúry a športu v regióne  

Cieľ je zameraný na zabezpečenie vhodných podmienok pre rozvoj aktivít podporujúcich 

pestovanie telesnej kultúry a športu, integráciu myšlienok zdravého životného štýlu a potreby 

pohybových aktivít do života každodennosti občanov Trnavského kraja. Cieľ sa zameriava 

primárne na oblasť športu pre všetkých a školského športu.  

Prioritami sú: 

- podpora športu pre všetkých, 

- podpora školského športu, 

- podpora rozvoja športovej infraštruktúry, 

- podpora budovania pozitívneho vzťahu k športu vo všetkých vekových kategóriách, s 

primárnym zameraním na deti a mládež, 

- podpora rozvoja profesionálnych zručností a zvyšovania kvalifikácie a odbornej 

spôsobilosti športových trénerov a učiteľov telesnej výchovy. 

 

TTSK môže zabezpečiť naplnenie cieľa implementáciou nasledujúcich opatrení: 

1. Organizácia športových podujatí a podujatí zameraných na zdravý životný štýl  

TTSK, obce a mestá pravidelne organizujú športové podujatia a podujatia zamerané na zdravý 

životný štýl. Podujatia majú formu športových súťaží a informačných seminárov, za 

prítomnosti odborných trénerov a odborníkov na zdravú životosprávu a životný štýl (lekári, 

psychológovia, odborníci na výživu, tréneri, aktívni športovci a iní). Cieľom podujatí je 

pritiahnuť väčší podiel občanov Trnavského kraja a najmä detí a mládeže k pravidelnému 

športovaniu ako aktivite podporujúcej zdravý vývoj mladého človeka. Podujatia sú zamerané 

na pokrytie požiadaviek širokého spektra obyvateľov a vzbudenie záujmu o šport a zdravý 

životný štýl. Z tohto dôvodu môžu byť podujatia tematicky rozdelené (deti, deti z detských 

domovov, mládež, zdravotne postihnutí, dospelí, seniori, osoby so sedavým spôsobom práce a 

iné). 

2. Sprístupnenie športových zariadení a športových plôch širokej verejnosti  

TTSK, obce a mestá zabezpečujú sprístupnenie športových zariadení a športových plôch pre 

širokú verejnosť a súčasne zabezpečujú využívanie školských športovísk verejnosťou v mimo 

vyučovacom procese. 

3. Inovatívny prístup k vyučovaniu školskej telesnej výchovy  
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Úrad TTSK zabezpečuje zvýšenie dotácie hodín telesnej výchovy podľa možností strednej 

školy v zmysle zostavovania školských vzdelávacích programov pre všetky ročníky stredných 

škôl a súčasne vytvorí podmienky pre zvýšenie kvality výučby telesnej výchovy na školách a 

zníženie absencií na hodinách telesnej výchovy.  

4. Finančná podpora športových podujatí a podujatí zameraných na podporu zdravého 

životného štýlu 

Úrad TTSK prednostne podporuje prostredníctvom grantovej a priamej finančnej podpory 

aktivity iných subjektov, zameraných na telovýchovu a šport, ktoré sú pre obyvateľov 

Trnavského kraja a najmä deti a mládež atraktívne a podnetné.  

5. Finančná podpora modernizácie materiálno-technického vybavenia pre telesnú kultúru a 

športové aktivity 

Úrad TTSK finančne podporuje prostredníctvom grantovej podpory projekty zamerané na 

modernizáciu materiálno-technického vybavenia športových objektov a subjektov. Sústreďuje 

sa na efektívne projekty, ktoré majú prínos pre čo najširší okruh obyvateľov a podporujú 

dostupnosť možnosti pre športové vyžitie a iné pohybové aktivity. 

6. Priama materiálna podpora vybraných subjektov 

TTSK, obce a mestá priamou materiálnou podporou (zakúpením pomôcok pre bezpečné 

vykonávanie pohybovej aktivity) zabezpečujú priblíženie možnosti vykonávať pohybové 

aktivity deťom v materských školách, školských kluboch detí a detských domovoch. 

Pomôckami pre bezpečné vykonávanie nenáročnej pohybovej aktivity sa rozumejú gumené 

trampolíny, bazény, lopty, švihadlá a iné vybavenie. 

7. Propagácia telesnej kultúry, športu a zdravého životného štýlu 

TTSK, obce a mestá prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov podporujú a 

propagujú význam telesnej kultúry, športu a iných pohybových aktivít a možnosti zapájať sa 

do organizovaných aktivít.  

TTSK, obce a mestá prostredníctvom komunikačných kanálov utvárajú pozitívny vzťah 

mládeže a ostatnej verejnosti k aktívnemu pohybu, pestovaniu telesnej kultúry a športu a 

zdravému životnému štýlu. 

TTSK, obce a mestá ďalej formou výchovy a vzdelávania na školách vplývajú na zmenu 

hodnotovej orientácie v prospech zdravého životného štýlu formou pohybových aktivít. 

8. Osvetová činnosť v oblasti potreby pestovania telesnej kultúry, športu a zdravého 

životného štýlu 

TTSK, obce a mestá zabezpečujú osvetu v oblasti významu pestovania telesnej kultúry, športu 

a zdravého životného štýlu prostredníctvom účelovo zameraných podujatí a aktivít. K tomuto 

účelu využívajú dostupné formy osvetovej činnosti (letáky, brožúry, informácie na web 

stránke, športové dni, diskusné fóra, účasť relevantných odborníkov na rodičovských 

združeniach, aktívne pôsobenie zo strany pedagógov a vychovávateľov a pod.). 

9. Systematické a cielené monitorovanie a usmerňovanie činností subjektov zameraných 

na telesnú kultúru a šport 

Úrad TTSK monitoruje situáciu a potreby jednotlivých okresov v oblasti telesnej kultúry a 

športu a na základe ich vyhodnotenia modifikuje svoju grantovú politiku.  

 

Cieľ 2 – Optimálne nastavenie politiky systematického rozvoja a podpory telesnej kultúry a 

športu 
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Cieľ je zameraný na vytvorenie jednoznačnej, systematickej a prehľadnej štruktúry subjektov 

vstupujúcich do problematiky telesnej kultúry, športu a podporných subjektov k vymedzenej 

oblasti, vymedzenie oblastí pôsobnosti, jednoznačné definovanie kompetencií, vzájomných 

vzťahov a formu ich vzájomnej spolupráce. 

 

Opatrenia: 

1. Vypracovanie zásad fungovania telovýchovno-medicínsko-metodického centra 

Úrad TTSK utvára podmienky pre fungovanie telovýchovno-medicínsko-metodického centra, 

ktorého cieľom je zabezpečenie odborného dohľadu nad rozvojom telesnej kultúry a športu v 

Trnavskom kraji. 

2. Vytvorenie systému optimálnej komunikácie subjektov venujúcich sa problematike 

telesnej kultúry, športu a zdravému životnému štýlu 

Úrad TTSK utvorí a nastaví systém aktívnej komunikácie medzi subjektmi, ktoré sú zamerané 

na telesnú kultúru, šport a zdravý životný štýl, prostredníctvom zhromažďovania informácií o 

týchto subjektoch, ich aktivitách, záujmoch a návrhoch a tieto informácie ďalej sprístupňuje 

iným subjektom s rovnakým zameraním. Úrad TTSK súčasne archivuje všetky dokumenty 

týkajúce sa rozvoja telesnej kultúry a športu a utvára centrálny archív dát prístupný pre 

subjekty, ktoré majú záujem sa podieľať na rozvoji telesnej kultúry a športu. 

3. Podpora a rozvoj profesionálnych zručností osôb venujúcich sa telesnej kultúre a športu 

TTSK, obce a mestá podporujú a utvárajú priestor na rozvoj profesionálnych zručností a 

schopností osôb venujúcich sa telesnej kultúre a športu, prostredníctvom organizácie 

prednášok, seminárov, príspevkov, konferencií, besied a diskusných fór zameraných na rozvoj 

telesnej kultúry, športu a pestovanie zdravého životného štýlu pre vychovávateľov, 

pedagógov, trénerov, cvičiteľov a iných osôb venujúcich sa telesnej kultúre, telesnej výchove, 

športu a zdravému životnému štýlu. Na tento účel TTSK, obce a mestá prednostne využívajú 

interné zdroje. 

4. Medzinárodná spolupráca v oblasti telesnej kultúry a športu 

TTSK, obce a mestá podporujú medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom usporiadania 

podujatí s medzinárodnou účasťou a medzinárodných športových podujatí (využitie vhodného 

geografického rozloženia kraja). 

5. Podpora vzájomnej spolupráce subjektov zaoberajúcich sa problematikou telesnej 

kultúry a športu 

TTSK, obce a mestá pôsobia ako stmeľovací a koordinujúci prvok vzájomnej spolupráce 

zainteresovaných subjektov za účelom zvyšovania efektivity projektov, vzájomnej podpory a 

budovania vzťahov medzi subjektmi, odovzdávaním informácií a skúseností a budovaním 

tvorivého prostredia s možnosťami realizácie rôznorodých projektov. 

6. Aplikácia zásad efektívneho financovania projektov zameraných na pestovanie telesnej 

kultúry a športu a materiálno-technického zabezpečenia pre túto oblasť 

TTSK, obce a mestá zabezpečujú aplikáciu nasledujúcich zásad v oblasti financovania 

projektov zameraných na podporu a rozvoj telesnej kultúry a športu: 

• efektívnosť (hospodárnosť) - posudzovanie prínosu poskytnutej dotácie z rozpočtu. 

Posúdenie prínosu by malo dať odpoveď na otázku, či vynaložené náklady boli adekvátne 

dosiahnutému cieľu, 
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• transparentnosť - jednoznačne definované kritériá systému podpory, eliminácia konfliktu 

záujmov, dostupný zoznam členov schvaľovacej komisie, oznámenie dôvodov 

neposkytnutia dotácie, 

• adresnosť - cieľovo orientovaná podpora projektov predstavuje podporu poskytnutú za 

účelom dosiahnutia vopred stanoveného cieľa bez ohľadu na subjekt, ktorý tento cieľ 

bude napĺňať, 

• užitočnosť - porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu stanovených cieľov s 

potrebami a záujmami cieľovej skupiny, 

• kontrola - kontrola sa zameria na zhodnotenie dosiahnutia cieľa, na mieru splnenia cieľa, 

účelnosť vynaložených prostriedkov. 

Primárnym cieľom tohto opatrenia je posilniť projektové financovanie (financovanie na 

základe dosiahnutých, resp. predpokladaných výsledkov projektov) na úkor inštitucionálneho 

financovania. 

 

3. Základné úlohy samosprávy v oblasti športu  

Obec v zmysle § 4 písm. h) zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce 

obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie 

zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú 

činnosť, telesnú kultúru a šport. 

Snahou je predovšetkým podporiť a rozvíjať aktivity športových klubov hlavne so zameraním 

na mládež, šport v školách v rámci vyučovania a krúžkovej činnosti pre deti v predškolskom 

veku, na základných a stredných školách, v športových aktivitách centier voľného času, ale aj 

podpora organizovania masových podujatí pre všetky vekové kategórie. 

 

II. Šport v Dunajskej Strede 

 

1. Šport v školách a školských zariadeniach  

Na Slovensku si mnohí začínajú uvedomovať zodpovednosť za vývoj mladej generácie a aj 

to, že bez aktívneho športovania nebude tento vývoj plnohodnotný. Základom všetkého sú 

školy. V nich je sústredená takmer celá populácia príslušných ročníkov, sú v nich vytvorené 

základné organizačné, personálne a niekde aj materiálne podmienky a sú tu aj najväčšie 

záruky, že organizované podujatia nebudú jednostranné, ale budú plniť aj širšie výchovno-

kultúrne ciele.  

 

Materské školy 

Predškolská výchova zohráva mimoriadne dôležitú úlohu pri formovaní osobnosti dieťaťa. 

Súčasne zapája dieťa i rodinu do sociálnych štruktúr spoločnosti už v ranom detstve. 

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, 

intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na 

ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými 

osobitosťami detí.  
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V školskom roku 2019/2020 sa v meste Dunajská Streda nachádza 10 materských škôl. Počet 

detí v 9 materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda k 15.9.2019 

bol 830, v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi 16. 

V rámci výchovy a vzdelávania sú realizované dlhodobé a krátkodobé úlohy v oblasti 

otužovania, telovýchovných činností, pobytu v prírode a správnej životosprávy. Pohybové a 

relaxačné cvičenia sa realizujú ako prirodzená a neoddeliteľná súčasť denného poriadku. 

Pohyb dieťaťu spôsobuje radosť, pretože túži po činnosti. Pohybom dieťa skúša svoju 

odolnosť, vytrvalosť, obratnosť. Dieťa v predškolskom veku je aktívne, rado behá, skáče, 

hádže loptou, hojdá sa a pod. Deti síce majú rady spontánny pohyb, ale je dôležité ho dopĺňať 

i pohybom riadeným, organizovaným a cieleným na precvičovanie jednotlivých svalových 

skupín. Telesná výchova a pohybové aktivity sú neoddeliteľnou súčasťou života detí 

v materskej škole. 

V záujme zdravého vývinu detí materské školy pravidelne organizujú aktivity a činnosti 

určitého špecifického zamerania nad rámec priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. K 

uvedeným činnostiam športu a telesnej výchovy v materských školách sú zabezpečené 

materiálové a priestorové podmienky.  

Materská škola Eleka Benedeka s VJM - Benedek Elek Óvoda ročne dvakrát organizuje 

športové predpoludnie a popoludnie s názvom V zdravom tele zdravý duch. Pravidelnou 

realizáciou pohybových aktivít (aj počas pobytu vonku) vytvárajú pozitívny vzťah k športu a 

ku zdraviu. Týždenne 2x sa v materskej škole realizuje športový krúžok pod vedením Gábora 

Straku. Každoročne organizujú aj celodenný Športový deň spojený s osvetovou činnosťou v 

spolupráci s rôznymi inštitúciami.  

Materská škola na Jesenského ulici sa v rámci športových dní zameriava na propagáciu športu 

detí predškolského veku. Oslava Dňa detí je spojená s programom Športom ku zdraviu. 

Materská škola – Óvoda  na Komenského ulici každoročne organizuje „|Športový deň“, 

celodennú akciu  spojená s rodinným dňom. Zábavnou formou deti zdolávajú súťaživé 

a športové hry. V rámci predškolskej výchovy deti  majú možnosť navštevovať týždenne  

plavecký výcvik a športový krúžok. 

Materská škola – Óvoda na Námestí priateľstva organizuje jarné športové dni a súťaže medzi 

triedami na školskom dvore. 

Materská škola-Óvoda na Námestí SNP v rámci športových dní organizuje súťaživé a 

pohybové hry na školskom dvore. 

Materská škola s VJM – Óvoda na Októbrovej ulici pravidelnou realizáciou pohybových 

a relaxačných cvičení ako aj pobytu vonku utvára pozitívny postoj detí k svojmu zdraviu i 

zdraviu iných. 

Materská škola - Óvoda na Ružovom háji dbá o ochranu zdravia detí realizáciou pohybových 

a relaxačných cvičení a pobytov vonku. Predškoláci materskej školy sa zapájajú do projektu 

Dajme spolu gól, organizovaného Slovenským futbalovým zväzom. 

Materská škola – Óvoda na Rybnom trhu počas celého školského roka uskutočňuje športové 

aktivity podľa plánu práce MŠ a ŠKVP a organizuje aj rodinný športový deň.  

Materská škola - Óvoda na Széchenyiho ulici uskutočňuje aktivitu Športuje celá rodina – 

športové popoludnie s rodičmi na školskom dvore. V rámci predškolskej výchovy majú deti 

možnosť zúčastniť sa plaveckého výcviku. 
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V mestskej športovej hale sa už druhý rok usporiadala olympiáda detí materských škôl, ako 

vyvrcholenie série športových dní materských škôl. V roku 2019 sa do spoločného turnaja 

Futbalového klubu DAC, Strediska služieb škole mesta Dunajská Streda a Občianskeho 

združenia Kukkonia zapojilo všetkých 9 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

Cirkevná materská škola sv. Jána apoštola s VJM – Szent János Egyházi Óvoda dbá 

o ochranu zdravia detí realizáciou pohybových a relaxačných cvičení a pobytov vonku.  

 

Základné školy  

Povinná školská telesná výchova má mimoriadny výchovný význam, je základom osvojenia si 

pohybových schopností, zručností, návykov, ale hlavne v období rozvoja osobnosti dieťaťa 

formuje jeho vzťah k zdravému životnému štýlu a pozitívnemu vzťahu k celoživotnej 

pohybovej aktivite. Záujmová činnosť na školách rozvíja záujmy dieťaťa v oblasti športu, 

uspokojuje jeho emocionálne športové využitie a kompenzuje duševné zaťaženie detí a 

mládeže po vyučovaní. Kvalita tejto časti výchovno-vzdelávacieho procesu tvorí základ 

všetkých športov a bez tejto oblasti sa nedá budovať rozvoj športu na Slovensku. Predmet 

telesná výchova má na školách okrem iného zohrávať aj kompenzačnú úlohu pri zaťažení 

žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese.  

 

Školy 

počet 

pedagogických 

zamestnancov 

(fyzických) 

počet pedagogických zamestnancov 

vyučujúcich predmet telesná a športová výchova 

x 

z toho počet kvalifikovaných 

pedagógov na vyučovanie telesnej 

a športovej výchovy  

Základná škola Zoltána Kodálya s VJM – 

Kodály Zoltán Alapiskola 40 11 9 

Základná škola Gyulu Szabóa s VJM – 

Szabó Gyula Alapiskola 61 14 3 

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM 

– Vámbéry Ármin Alapiskola 62 18 16 

Základná škola Jilemnického ul. 59 12 12 

Základná škola Smetanov háj 28 9 9 

Cirkevná základná škola sv. Jána apoštola 

s VJM – Szent János Egyházi Alapiskola 13 5 3 

Špeciálna základná škola 10 7 7 

Špeciálna základná škola s vyučovacím 

jazykom maďarským - Speciális Alapiskola 7 7 7 

Spojená škola s organizačnými zložkami: 

Špeciálna základná škola s vyučovacím 

jazykom maďarským a Praktická škola s 

VJM 16 8 8 

 

Telesná výchova je na základných školách povinným predmetom v rozsahu 2 vyučovacích 

hodín týždenne. Jej súčasťou je aj základný plavecký výcvik, ktorý sa realizuje na základe 

dobrovoľného záujmu detí. Lyžiarske kurzy organizujú všetky základné školy, v závislosti od 

záujmu. Lyžiarske kurzy a školy v prírode pred rokom 2016 v plnej miere financovali rodičia. 
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Od roku 2016 prispieva na uvedené aktivity štát zo štátneho rozpočtu. Organizácia 

lyžiarskeho výcviku pri dodržaní všetkých platných predpisov je v kompetencii školy. Výška 

štátneho príspevku je na úrovni 150 eur na žiaka na lyžiarsky výcvik, 100 eur na žiaka 

v prípade účasti na škole v prírode. 

Školy počet žiakov školy z toho oslobodení od telesnej výchovy 

Základná škola Zoltána Kodálya s VJM – 

Kodály Zoltán Alapiskola 358 6 

Základná škola Gyulu Szabóa s VJM – Szabó 

Gyula Alapiskola 710 10 

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM – 

Vámbéry Ármin Alapiskola 618 2 

Základná škola Jilemnického ul. 654 12 

Základná škola Smetanov háj 326 1 

Cirkevná základná škola sv. Jána apoštola 

s VJM – Szent János Egyházi Alapiskola 131 0 

Špeciálna základná škola 54 1 

Špeciálna základná škola s vyučovacím 

jazykom maďarským - Speciális Alapiskola 54 0 

Spojená škola s organizačnými zložkami: 

Špeciálna základná škola s vyučovacím 

jazykom maďarským a Praktická škola s VJM 54 0 

   
Záujmová športová činnosť sa uskutočňuje v športových krúžkoch.  

 

Školy počet športových krúžkov 

Počet žiakov v športových 

krúžkoch 

Základná škola Zoltána Kodálya s VJM – 

Kodály Zoltán Alapiskola 3 80 

Základná škola Gyulu Szabóa s VJM – Szabó 

Gyula Alapiskola 8 144 

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM – 

Vámbéry Ármin Alapiskola 10 224 

Základná škola Jilemnického ul. 9 135 

Základná škola Smetanov háj 3 60 

Cirkevná základná škola sv. Jána apoštola 

s VJM – Szent János Egyházi Alapiskola 0 0 

Špeciálna základná škola 0 0 

Špeciálna základná škola s vyučovacím 

jazykom maďarským - Speciális Alapiskola 0 0 

Spojená škola s organizačnými zložkami: 

Špeciálna základná škola s vyučovacím 

jazykom maďarským a Praktická škola s VJM 1 10 

 

Mesto Dunajská Streda postupne, v rámci finančných možností, rekonštruuje školy a školské 

zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Postupne sa vykonáva výmena okien a dverí, 

oprava striech, zatepľovanie, modernizujú sa kotolne. Výmenu interiérového i materiálno - 

technického vybavenia realizujú školy. V roku 2018 boli v spolupráci so základnými školami 
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v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vybudované a obnovené bežecké dráhy s umelým 

gumeným povrchom v školských areáloch.  

 

Rekonštrukciu budovy Cirkevnej základnej školy sv. Jána apoštola s VJM – Szent János 

Egyházi Alapiskola zrealizoval jej zriaďovateľ, ale škola nedisponuje telocvičňou. 

 

Stredné školy  

Stredoškolské vzdelávanie je nevyhnutnou podmienkou na rozvoj intelektuálneho potenciálu 

a všeobecnú kultivovanosť osobnosti, potrebnú na adaptabilitu a na získanie príslušnej 

kvalifikácie.  

Na území mesta sa nachádzajú 3 gymnáziá (Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM, 

Súkromné gymnázium s VJM a Gymnázium Ladislava Dúbravu), ktoré poskytujú úplné 

stredné vzdelanie všeobecného zamerania. Stredné odborné školstvo v meste Dunajská Streda 

je historicky vyprofilované, úzko prepojené na výrobnú sféru a sféru služieb. Mesto Dunajská 

Streda má veľmi dobrú štruktúru stredných odborných škôl: v meste sa nachádza 8 stredných 

odborných škôl, a to: Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola, 

Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM – Informatikai és Szolgáltatóipari 

Szakközépiskola, Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Stredná 

odborná škola rozvoja vidieka s VJM - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Súkromná stredná 

odborná škola s VJM - Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Stredná zdravotnícka 

škola - Egészségügyi Középiskola, Stredná športová škola s VJM – Középfokú Sportiskola 

a Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM – Magán Szakközépiskola ADVENTIM. 

 

  

Školy 

počet 

pedagogických 

zamestnancov 

(fyzických) 

počet pedagogických zamestnancov vyučujúcich 

predmet telesná a športová výchova 

x 

z toho počet kvalifikovaných 

pedagógov na vyučovanie tel. a 

športovej výchovy  

Stredná odborná škola informatiky 

a služieb s VJM – Informatikai és 

Szolgáltatóipari Szakközépiskola  42  3 

Súkromná stredná odborná škola s VJM - 

Magyar Tannyelvű Magán 

Szakközépiskola  50 2 1 

Súkromná stredná odborná škola 

ADVENTIM – Magán Szakközépiskola 

ADVENTIM 12 1 1 

Súkromné gymnázium s VJM - 

Magángimnázium 17 2 2 

Stredná športová škola s VJM – Középfokú 

Sportiskola 29 5 5 

Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM – 

Vámbéry Ármin Gimnázium 22 2 2 

Stredná odborná škola rozvoja vidieka 55 6 6 
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s VJM - Vidékfejlesztési Szakközépiskola  

Gymnázium L. Dúbravu 20 2 2 

Stredná odborná škola stavebná s VJM - 

Építészeti Szakközépiskola 20 1 1 

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi 

Középiskola 39 1 1 

Stredná odborná škola technická - Műszaki 

Szakközépiskola  17 2 0 

 

 

 

Školy počet žiakov školy z toho oslobodení od tel. výchovy 

Stredná odborná škola informatiky a služieb 

s VJM – Informatikai és Szolgáltatóipari 

Szakközépiskola 409 37 

Súkromná stredná odborná škola s VJM - 

Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola  457 32 

Súkromná stredná odborná škola 

ADVENTIM – Magán Szakközépiskola 

ADVENTIM 97 0 

Súkromné gymnázium s VJM - 

Magángimnázium 214 6 

Stredná športová škola s VJM – Középfokú 

Sportiskola 76 2 

Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM – 

Vámbéry Ármin Gimnázium 257 22 

Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM 

- Vidékfejlesztési Szakközépiskola  307 48 

Gymnázium L. Dúbravu 222 12 

Stredná odborná škola stavebná s VJM - 

Építészeti Szakközépiskola 131 6 

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi 

Középiskola 222 10 

Stredná odborná škola technická - Műszaki 

Szakközépiskola  134 1 

   
Nedostatočná je materiálno-technická vybavenosť telocviční škôl. Väčšina škôl potrebuje 

zlepšiť materiálno-technické a priestorové vybavenie týchto objektov, čím by sa dosiahol 

vyšší štandard týchto zariadení a zabezpečila by sa efektívnejšia využiteľnosť vyučovacieho a 

tréningového procesu na týchto školách.  
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V roku 2019 Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským – 

Vidékfejlesztési Szakközépiskola začala riešiť obnovu technologických zariadení školského 

bazéna, umelého vetrania v plavárni a v posilňovni, elektroinštaláciu pre plaváreň, MaR a 

elektroinštaláciu NN v rozsahu potrebnom pre napojenie technologických zariadení bazéna na 

systém riadenia. V rámci rekonštrukcie budovy krytej plavárne budú vymenené všetky 

vonkajšie okná a dvere za plastové s izolačným trojsklom. Vymenené budú aj vonkajšie a 

vnútorné parapety. Tepelná izolácia obvodových múrov a plochej strechy bude riešená v 

ďalšej etape rekonštrukcie.  

 

Centrum voľného času a Súkromné centrum voľného času (ďalej len CVČ) 

Cieľom činností CVČ v oblasti športu je vytvoriť podmienky k možnosti komplexného 

vplyvu športu na rozvoj osobnosti človeka v každom vekovom období, sociálnom postavení 

či zdravotnej spôsobilosti a prostredníctvom športových aktivít pôsobiť v rámci voľného času 

preventívne voči sociálno-patologickým javom u detí a mládeže so zameraním na zníženie 

rizika vzniku drogových závislostí. V zmysle vytvárania pozitívnych zdravotných 

hygienických a sociálnych návykov, ktoré vedú k zdravému životnému štýlu, vyššej fyzickej 

zdatnosti a výkonnosti je nevyhnutné, aby sa športu i vytváraniu vhodných podmienok pre 

jeho realizáciu venovala mimoriadna pozornosť.  

 

Školské zariadenie počet žiakov navštevujúcich športový krúžok 

Centrum voľného času 170 

Súkromné centrum voľného času  392 

 

Úsek školských športových súťaží  

Pozitívnym prvkom na úseku školského športu je systém školských športových súťaží, ktoré 

sa už vyše desaťročie uskutočňujú na základných školách a stredných školách. Súťaže majú 

postupový charakter a medzinárodné pokračovanie. Všetky školské športové súťaže 

prebiehajú v rámci vyučovacieho procesu, finančne sú zabezpečované prostredníctvom 

ministerstva školstva SR. Šport na základných školách je väčšinou orientovaný na súťaže 

usporadúvané Slovenskou asociáciou športu na školách (ďalej len SAŠŠ). Tieto súťaže majú 

postupový charakter. Začína sa od okresných kôl, z ktorých sa postupuje na krajské kolá, z 

nich na regionálne a potom na celoslovenské.  

 

 

III. Dunajská Streda – mesto s dlhoročnými športovými tradíciami  

 

Začiatky organizovaného športového života v Dunajskej Strede sa podľa tradície viažu k roku 

1904, kedy mestské zastupiteľstvo vyčlenilo územie v lokalite dnešného sídliska Sever I. na 

športové účely.  

Futbalový spolok vznikol až o štyri roky neskôr, v roku 1908. V rokovacej sále 

dunajskostredského obecného domu sa 22. mája uskutočnila ustanovujúca schôdza, na ktorej 

bol odsúhlasený aj prvý názov klubu - Dunaszerdahelyi Sport Egylet (DSE - 

Dunajskostredský športový spolok). DSE o niekoľko mesiacov požiadal vedenie mesta o 

pridelenie pozemku, vyčleneného mestským zastupiteľstvom v roku 1904 na športové účely. 
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Žiadosť bola zamietnutá. Rozbeh klubu bol v začiatkoch ťažkopádnejší, pričom v rokoch 

1909 až 1914 boli okrem futbalu zaznamenané aj aktivity v oblasti šachu a tenisu. Prvá 

svetová vojna a Trianonská zmluva však športový život v meste a klube utlmila. V roku 1919 

DSE svoju činnosť oživil, ale iba v rámci priateľských zápasov. V roku 1920 sa klub 

premenoval na DAC - Dunajskostredský Atletický Club. V máji 2008 prevzal klub nový 

majiteľ a po fúzii so seneckým FC sa DAC vrátil do najvyššej súťaže Corgoň ligy. Po štyroch 

sezónach v roku 2012 mužstvo vypadlo z Corgoň ligy, avšak na konci ďalšej sezóny znova 

oslavovalo víťazstvo v II. lige. Počas zimnej prestávky sezóny 2013/14 došlo opäť k zmene 

majiteľa klubu, ktorý má nemalé zásluhy na prestavbe štadiónu.  Najznámejší športový klub v 

meste je Futbalový klub FC DAC 1904 Dunajská Streda (Športová 4744, 929 01 Dunajská 

Streda), ktorý v roku 2020 oslavuje 116. výročie. 

MOL Football Academy je domovom futbalového klubu FC DAC 1904 a tréningovým 

centrom tímov mladších vekových kategórií. Cieľom akadémie je vychovať profesionálnych 

futbalistov, ktorí sa časom stotožnia s duchom a s cieľmi klubu. Na akadémií je momentálne 

300 mladých hráčov, ktorí hrávajú v 14 tímoch (z toho 2 ženské tímy). Tréningové centrum 

poskytuje vynikajúce, nadpriemerné podmienky – vďaka progresívnym tréningovým plánom, 

moderným zariadeniam a podmienkam poskytuje futbalistom možnosť neustáleho rozvoja.  

V meste Dunajská Streda fungovali za posledné obdobie dva mládežnícke hádzanárske kluby, 

v lete roku 2016 však došlo k ich fúzii a vznikol jeden ženský hádzanársky klub Mestský 

športový klub Dunajská Streda. Mesto Dunajská Streda podporuje rozvoj ženskej hádzanej, 

od žiackych ročníkov až po dospelých. Mesto v roku 2017 uzavrelo so Slovenským zväzom 

hádzanej, so sídlom Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava a Mestským športovým klubom 

Dunajská Streda, so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda partnerskú 

zmluvu o spolupráci, ktorej predmetom je podpora regionálnej hádzanárskej akadémie 

v Dunajskej Strede pre región Žitného ostrova. Mestský športový klub DAC Dunajská Streda 

v ročníku 2018/2019 vybojoval postup do extra ligy v hádzanej. Mestský športový klub sa 

premenoval na HC DAC Dunajská Streda. 

Organizovaný šachový život v Dunajskej Strede začal v 50-tych rokoch minulého storočia. V 

sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa začal zaoberať s výchovou mládeže dodnes pracuje 

s ňou. Šachový klub sa postupne rozrastal a prepracoval z okresnej súťaže až po extraligu v 

dnešných dňoch. V súčasnosti má klub 29 členov s veľkou prevahou mládeže. V ligových 

súťažiach má klub päť družstiev. Momentálne patrí klub medzi popredné na Slovensku čo sa 

týka práce s mládežou a všetci členovia klubu pracujú na tom, aby sa tento trend nezmenil. 

História Zápasníckeho klubu Dunajská Streda siaha až po rok 1970. V roku 1977 vyhral klub 

Slovenskú národnú ligu a v roku 1978 postúpil do I. Československej ligy. Na majstrovstvách 

sveta juniorov v zápasení vo voľnom štýle v Los Angeles v roku 1983 získal titul majstra 

sveta Jozef Schwendner. Klub triumfoval v roku 1985, keď na majstrovstvách ČSSR starších 

žiakov v zápasení vo voľnom štýle získal 1. miesto. Na M-ČSSR v zápasení vo voľnom štýle 

v roku 1986 získali ich zverenci sedem majstrovských titulov. V roku 1991 v Prievidzi na 

majstrovstvách sveta juniorov v zápasení vo voľnom štýle zo štyroch reprezentantov jeden 
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získal bronzovú medailu. Ešte v tom istom roku na majstrovstvách Európy v Istanbule získali 

titul majstra Európy a striebornú medailu. Doposiaľ posledný titul majstra Slovenska medzi 

seniormi získali v roku 2005. V roku 2011 sa v klube založilo ženské zápasenie. Po dvoch 

desaťročiach sa v roku 2014 klubu podarilo vybojovať znova účasť na svetovom 

šampionáte. V roku 2015 získali ich dorastenci bronzovú medailu v I. Slovenskej 

dorasteneckej lige. V roku 2019 v Slovenskej lige v rôznych vekových kategóriách získali 32 

medailí, z toho 19 majstrovských titulov, 6 strieborných a 7 bronzových medailí. Ich 

zápasníci v rôznych súťažiach (Slovensko, Maďarsko, Česko, Rakúsko, Chorvátsko, 

Rumunsko, Nemecko, Španielsko) získali spolu 169 medailí, z toho 83 zlatých, 45 

strieborných a 41 bronzových.  

Stolnotenisový klub v Dunajskej Strede bol založený 5. júla 1936 pod názvom LASZ. 

Postupne sa z neho vyvinul jeden z najúspešnejších klubov Československej republiky, 

neskôr samostatného Slovenska. Najväčšie úspechy začali hráči klubu dosahovať po roku 

1978. Ženy postúpili do najvyššej celoštátnej súťaže, niekoľko sezón štartovali aj 

v medzinárodnej Superlige a dodnes patria medzi popredné družstvá Slovenska. 

Z mládežníckej základne klubu vzišlo viacero medailistov významných medzinárodných 

podujatí: Roland Vími vybojoval na MS 1991 v japonskej Čibe bronz v družstvách, na ME 

juniorov a kadetov sa presadili Tibor Nagy, Szilárd Csölle, Zuzana Šándorová, Viera 

Marčeková, a Dajana Filistovová, Výraznou postavou klubu je Viera Majerčíková-

Marčeková, ktorá je dlhoročnou reprezentantkou klubu a Slovenskej republiky, držiteľka 

troch titulov majsterky SR v dvojhre žien. Okrem hráčskych úspechov na vysokej úrovni 

reprezentovali klub i jeho funkcionári. Dlhoročný predseda klubu Štefan Horváth zastával 

dokonca v rokoch 1980 – 1983 a 1986 – 1989 funkciu predsedu Slovenského 

stolnotenisového zväzu. Od roku 1990 na čele klubu stojí Vladislav Kmeť, ktorý je zároveň 

i aktívnym medzinárodným rozhodcom. Tréner družstva žien Richard Kmeť bol istý čas 

i reprezentačným trénerom kadetiek SR. V súčasnosti klub pôsobí pod názvom Stredisko 

stolného tenisu (SST) Euromilk Dunajská Streda. V roku 2018 ženské družstvo Strediska 

stolného tenisu Euromilk získalo štvrtý majstrovský titul v extralige, v roku 2019 sa 

umiestnili na 5.mieste. 

Atletický klub DAC Dunajská Streda vznikol v roku 1904. Jeho pokračovateľom boli žiaci 

v športových triedach na Základnej škole na Hviezdoslavovej ul. s vyučovacím jazykom 

maďarským v Dunajskej Strede. Žiaci trénovali pod vedením učiteľov telesnej výchovy 

Michala Pogányho a Csilly Nagyovej. Neskôr ich trénovali aj Zuzana Ballová a Arpád Csölle. 

V roku 1986 bol predsedom klubu Andrej Bartoš. Spolu s ním vo výbore pracovali Pavel 

Banák (bol majstrom ČSSR v trojskoku) a Lorant Sidó. Medzi odchovancov patrili 

Keszegová – päťboj, Farkašová – 5. miesto na EYOD-e v Kodani, hýrová, Medgyesová 

(výška), Kovačiková (výška), Szmuda (diaľka a trojskok), Méhes (desaťboj), Hajnalka 

Véghová a ďalší. Športové triedy odchodom trénerov Pogányho a Nagyovej zanikli v roku 

2003. 
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Najaktívnejšie športové kluby v Dunajskej Strede 

Aeroclub Ikaros Dunajská Streda 

Agility klub All For Dog Dunajská Streda 

Csallóközi Marathon Klub Žitný Ostrov 

FK 2007 Dunajská Streda 

Florbalový klub Rumba 

Hádzanársky klub DAC Dunajská Streda 

Klub rekreačnej TV a Š Dunajská Streda 

Klub slovenských turistov Dunaj Dunajská Streda 

Klub turistov RODINA Dunajská Streda 

Letecko-modelársky klub Dunajská Streda 

Maloblahovský tenisový klub Dunajská Streda 

Olympijský klub ŽO 

Seishin Karate Klub  Dunajská Streda 

Slovenská federácia Kempo 

Sportfanatic 

Stolnotenisový klub PP 

Stredisko stolného tenisu Euromilk Dunajská Streda 

Šachový klub Dunajská Streda 

ŠC Internacionál Dunajská Streda 

ŠK DAC Dunajská  Streda 

Športové gymnázium DAC OZ – športový klub 

Športový klub DAC Dunajská Streda 

Športový klub Strongman Klub Dunajská Streda 

Športový klub Talent  Dunajská Streda 

TJ Slávia Dunajská Streda 

Zápasnícky klub Dunajská Streda 

ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých 

 

 

IV. Športoviská na území mesta a ich pasportizácia  

 

Vybavenosť mesta športovými plochami je relatívne dobrá, športovej činnosti dopomáhajú 

popri školských športových zariadeniach (ihriská a telocvične) aj zariadenia ako je termálne 

kúpalisko, viacúčelové športové ihriská, športová hala atď. Územím s najväčšou 

koncentráciou zariadení slúžiacich telovýchove a športu je športovo-rekreačný areál v okolí 

športovej haly.  

Stav telocviční 

V meste Dunajská Streda je niekoľko desiatok športovísk, vrátane školských.  

Mesto Dunajská Streda má svoje športoviská väčšinou v správe Municipal Real Estate, s.r.o., 

ktorá zabezpečuje :  

a) prevádzku športovísk v majetku mesta Dunajská Streda a vytvorenie priestoru pre 

vhodné aktivity rôzneho charakteru  
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b) bezpečnostné prehliadky a revízie potrebné na prevádzku jednotlivých zariadení 

c) reprezentáciu mesta prostredníctvom športových, kultúrnych a iných aktivít  

d) vytváranie podmienok pre športové aktivity občanov mesta Dunajská Streda  

e) poskytovanie spravovaných športovísk klubom reprezentujúcich mesto Dunajská 

Streda,  

f) spoluprácu so školami na území mesta Dunajská Streda na rozvoj schopnosti 

talentovanej mládeže  

g) postupne vykonávať správu ďalších športových zariadení,  

h) údržbu, rekonštrukciu a opravy spravovaných športových zariadení. 

 

Športoviská patriace mestu majú v správe aj školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.                    

V školách prebieha na týchto športoviskách povinná výuka žiakov, ale tieto športoviská sú 

poskytované aj verejnosti v čase mimo vyučovania. Okrem mestských športovísk sa v meste 

nachádzajú aj športoviská v súkromnom alebo inom vlastníctve. Popri vyššie spomenutých 

zariadeniach v športovom živote riešeného územia majú veľký význam aj menšie zariadenia 

športu, ako tenisové ihriská, fitnes centrá, posilňovne atď.  
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Školy - areály, športoviská 

Veľká 

telocvičňa  

Malá 

telocvičňa  

Školské  

ihrisko 

Sauna Iné vonkajšie ihriská (vybrať: basketbal, 

hádzaná, futbal, viacúčelové)  

Atletická 

dráha 

Posilňovne Iné - špecifikovať    

Základná škola Zoltána Kodálya s VJM – 

Kodály Zoltán Alapiskola 

2 2 3 0 Viacúčelové 3 1 0 0 

Základná škola Gyulu Szabóa s VJM – 

Szabó Gyula Alapiskola 

2 2 2 - Viacúčelové 1 

Hádzaná 5 (betónový povrch) 

2 - - 

Základná škola Ármina Vámbéryho 

s VJM – Vámbéry Ármin Alapiskola 

2 x 3  0 2 0 
2 

1 0 0 

Základná škola Jilemnického ul. 1 2 4 0 2 1 0 0 

Základná škola Smetanov háj 

4 4 2 0 Basketbalové 3 

Hádzaná 3 

Futbalové 3 

1 0 Gymnast.2 

Cirkevná základná škola sv. Jána apoštola 

s VJM – Szent János Egyházi Alapiskola 

nemajú 

Špeciálna základná škola nemajú 

Špeciálna základná škola s vyučovacím 

jazykom maďarským - Speciális 

Alapiskola 

        

Spojená škola s organizačnými zložkami: 

Špeciálna základná škola s vyučovacím 

jazykom maďarským a Praktická škola s 

VJM 

0 0 Využívajú 

ihrisko SOŠ 

stavebnej 

0 0 0 0 Časť chodby 

využívajú na 

pohybovú terapiu 

Stredná odborná škola informatiky 

a služieb s VJM – Informatikai és 

Szolgáltatóipari Szakközépiskola 

nemajú 

Súkromná stredná odborná škola s VJM - 

Magyar Tannyelvű Magán 

Szakközépiskola  

1 1 1 0 1 0 1 0 

Súkromná stredná odborná škola 

ADVENTIM – Magán Szakközépiskola 

ADVENTIM 

nemajú 
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Súkromné gymnázium s VJM - 

Magángimnázium 

nemajú 

Stredná športová škola s VJM – 

Középfokú Sportiskola 

2 2 0 5 Futbal 2 

Multifunkčné 2 

0 0 Krytá plaváreň 5 

Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM – 

Vámbéry Ármin Gimnázium 

1 1 5 0 0 5 5 0 

Stredná odborná škola rozvoja vidieka 

s VJM - Vidékfejlesztési Szakközépiskola  

2 2 0 5 Futbal 2 

Multifunkčné 2 

0 0 Krytá plaváreň 5 

Gymnázium L. Dúbravu nemajú 

Stredná odborná škola stavebná s VJM - 

Építészeti Szakközépiskola 

3 0 5 0 0 0 3 0 

Stredná zdravotnícka škola - 

Egészségügyi Középiskola 

0 0 3 0 2 0 0 0 

Stredná odborná škola technická - 

Műszaki Szakközépiskola  

0 0 0 0 0 0 4 0 

 

 

1 -  vo výbornom technickom stave 

2 -  funkčné s malými technickými nedostatkami 

3 -  zastarané, ale funkčné, oprava potrebná 

4 -  poškodené s obmedzením cvičenia, oprava nutná 

5 -  nefunkčné, málo alebo vôbec nevyužívané, oprava nevyhnutná 
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Pre širokú verejnosť sú sprístupnené viacúčelové športoviská v areáloch základných škôl. 

Základná športová vybavenosť je súčasťou areálov škôl a voľných priestranstiev obytných 

súborov, technický stav a údržba týchto zariadení sú však nevyhovujúce a spôsob ich využitia 

občanmi nedostatočný. Zámerom mesta je rozšíriť ich počet, zmodernizovať ich a zabezpečiť 

ich údržbu a financovanie. 

 

Mestský futbalový štadión bol postavený v roku 1953. Štadión prešiel v 80. rokoch 20. 

storočia prestavbou, kedy pre účely spartakiády v roku 1985 pribudla aj nová tribúna. Na 

mieste pôvodného štadióna postupne, počas prevádzky, vznikol nový štadión s kapacitou 12 

700 divákov, čím MOL Aréna spĺňa kritériá kategórie 3 UEFA.  

Dunajskostredská umelá ľadová plocha je otvorená nielen pre profesionálnych hokejistov či 

krasokorčuliarov, ale aj pre rodiny s deťmi, mládež, školy a širokú verejnosť. Sezóna sa 

každoročne začína koncom novembra alebo začiatkom decembra v závislosti od počasia. 

Mestská športová hala otvorená od februára 2009 je viacúčelovým zariadením slúžiacim tak 

vrcholovým ako aj rekreačným športovcom. Športová plocha s viacúčelovým ihriskom pre 

potreby sálových športov (basketbal, volejbal, hádzaná, florbal a pod.) je obklopená tribúnou 

so 464 miestami na sedenie. Športová hala disponuje kapacitou 600 divákov. Rozmery 

ihriska: 40 x 20 m. 

MOL Football Academy je najmodernejším tréningovým centrom na Slovensku. Akadémia 

bola postavená na Viedenskej ceste, v juhozápadnej časti Dunajskej Stredy. Toto tréningové a 

športové centrum poskytuje priestor pre 14 mužstiev, 30 trénerov a pre kompletný technický 

personál. Akadémia je k dispozícii pre A-tím DAC-u a taktiež pre mládežnícke reprezentačné 

tímy. Má 10 ihrísk a 3 špeciálne ihriská s celkovou rozlohou 10 hektárov, budovy s rozlohou 

8.000 m2, cesty a chodníky 26.000 m2.  

V. Spôsob financovania športu  

 

Mesto Dunajská Streda každoročne sa v rozpočte mesta Dunajská Streda vyčleňuje značnú 

sumu finančných prostriedkov pre oblasť športu, a to nasledovne:   

- Mesto Dunajská Streda a futbalový klub DAC 1904 v roku 2014 uzavreli ďalšiu 

zmluvu o spolupráci pri financovaní klubu. Pôvodnú zmluvu medzi mestom a 

futbalovým klubom DAC uzavreli v roku 2008 na dobu 50 rokov. Nová dohoda platí 

na 15 rokov s opciou na ďalších 5 rokov, finančný príspevok mesta v roku 2020 činí 

426 750 eur.  

- Z bežných výdavkov mestského rozpočtu sa financujú  výdavky na umelú ľadovú 

plochu, športovú halu, motokárovú dráhu a na údržbu ďalších mestských verejných 

športovísk.  

- V rámci mestských ocenení sa každoročne vytvára možnosť ocenenia osôb, resp. 

kolektívov, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju mesta Dunajská 

Streda a za významné výsledky v oblasti športu, a to formou udelenia Ceny mesta 
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Dunajská Streda Pro Urbe, Ceny mesta Dunajská Streda Pro Urbe Juvenis alebo Ceny 

primátora mesta Dunajská Streda. Mestským oceneniam prináleží aj finančná čiastka 

v závislosti od druhu ocenenia. 

- Ocenenie a finančné ohodnotenie športovcov a ich trénerov sa odovzdáva aj v zmysle 

Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda. 

- V zmysle VZN mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu mesta právnickým osobám a  fyzickým osobám – podnikateľom 

pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda sa poskytuje príležitosť financovania, 

resp. spolufinancovania športových aktivít, resp. činnosti klubu so športovým 

zameraním.  

VI. Informačný systém a propagácia v oblasti športu  

 

Šport ako spoločenský fenomén a mesto ako centrum spoločenského života spolu navzájom 

veľmi úzko súvisia. Všeobecne zjavný a nezanedbateľný je predovšetkým pozitívny vplyv 

aktívneho športovania na kvalitu života obyvateľov miest. Kvalitné zabezpečenie a naplnenie 

športovej a rekreačnej funkcie mesta, t.j. vytvorenie kvalitnej športovej ponuky, predstavuje 

pre mestá nezanedbateľnú výhodu v ich konkurenčnom boji o spotrebiteľa na celosvetovom 

trhu. Prítomnosť športu v marketingových stratégiách miest má preto svoje nespochybniteľné 

opodstatnenie. V tejto súvislosti sa ako najúčinnejší spôsob naplnenia marketingových cieľov 

miest javí organizácia športových podujatí, ktoré sú vnímané ako nositeľ rozvojových efektov 

pre hostiteľské mesto.  

Informovanie verejnosti o športových podujatiach, o dosiahnutých výsledkoch v jednotlivých 

športových disciplínach, zámerov a plánov mesta v tejto oblasti sa realizuje najmä 

prostredníctvom médií. Ide predovšetkým o DSTV, DH a webové portály dunaszerdahelyi.sk 

(dunajskostredsky.sk) a dunstreda.sk.  

Mesto sa snaží o zviditeľňovanie športu aj formou povinnosti prijímateľov dotácií z rozpočtu 

mesta propagovať mesto v zmysle zmluvných podmienok daných v každej uzavretej dohode o 

poskytnutí dotácie. Tento systém zabezpečuje nielen publicitu mesta ale pridáva hodnotu 

dôležitosti a významnosti športového podujatia pre športové subjekty.  

 

 

VII. Strategické ciele koncepcie rozvoja športu mesta Dunajská Streda 

 

Hlavným cieľom koncepcie rozvoja športu je naplnenie strategického cieľa pre oblasť športu 

a to vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj profesionálneho a rekreačného športu a 

telesnej výchovy, ktoré prispievajú k regenerácii telesných a duševných síl človeka, k 

upevneniu jeho zdravia a k zvyšovaniu jeho telesnej zdatnosti. Mesto Dunajská Streda bude 

prispievať k zvyšovaniu pozitívneho obrazu o športe a jeho vplyvoch na zdravie človeka.  

 

Ciele:  

1. Podpora športu na školách 

Naďalej pokračovať v rozširovaní okruhu pohybových aktivít v jednotlivých MŠ s vyústením 

do súťaže Olympiáda detí materských škôl a futbalový turnaj Kukkónia. 
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Vytvoriť podmienky pre aktívnu TV a šport na základných školách, vyhľadávanie športových 

talentov a zvyšovanie telesnej zdatnosti a záujmu o šport u žiakov.  

Podpora základných škôl na území mesta do zapájania sa do športových súťaží - sledovať a 

iniciovať školy k zapojeniu sa do dlhodobých súťaží v rámci SAŠŠ. 

2. Podpora športovo talentovanej mládeže v meste Dunajská Streda  

Vytvorenie podmienok pre aktívnu TV a šport na základných školách, vyhľadávanie 

športových talentov a zvyšovanie telesnej zdatnosti a záujmu o šport u žiakov.  

V spolupráci so športovými klubmi vytvoriť systém vyhľadávania a evidencie športových 

talentov pre jednotlivé druhy športov. 

Materiálne, metodicky a finančne podporovať športovo talentované deti a mládež v školách 

ako aj vytvorenie priaznivých podmienok na rozvoj talentov v športových triedach na 

základných školách. 

3. Rekonštrukcia a modernizácia športových zariadení,  zlepšenie materiálno-technickej 

vybavenosti športovísk. Výstavba nových športových zariadení, rozvoj prímestských 

športovo-rekreačných areálov (cyklotrasy, bežecké trasy, športovo kondičné prírodné 

areály, atď.) 

Výstavba a rekonštrukcia športovísk.  

Rozvoj prímestských športovo-rekreačných areálov (cyklotrasy, bežecké trasy, športovo 

kondičné prírodné areály)  

4. Transparentné poskytovanie finančných prostriedkov pre oblasť športu, efektívna 

podpora subjektov v oblasti športu v závislosti od dosiahnutých výsledkov. Podpora 

športových aktivít s cieľovou skupinou zdravotne postihnutých, mentálne 

postihnutých, resp. zdravotne a mentálne postihnutých. Efektívna podpora subjektov v 

oblasti športu v závislosti od dosiahnutých výsledkov. 

Mesto Dunajská Streda prednostne podporuje prostredníctvom dotácií zo svojho rozpočtu 

aktivity iných subjektov, zameraných na telovýchovu a šport, ktoré sú pre obyvateľov a najmä 

deti a mládež atraktívne a podnetné. Sústreďuje sa na efektívne projekty, ktoré majú prínos 

pre čo najširší okruh obyvateľov a podporujú dostupnosť možnosti pre športové vyžitie a iné 

pohybové aktivity. Vytváranie podmienok na rozvoj športu pre ostatné skupiny obyvateľov so 

zameraním na podporu športu pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vo všetkých 

vekových kategóriách, seniorov a sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov.  

Zásady efektívneho financovania projektov zameraných na pestovanie telesnej kultúry a 

športu a materiálno-technického zabezpečenia pre túto oblasť 

• efektívnosť (hospodárnosť) - posudzovanie prínosu poskytnutej dotácie z rozpočtu. 

Posúdenie prínosu by malo dať odpoveď na otázku, či vynaložené náklady boli 

adekvátne dosiahnutému cieľu, 

• transparentnosť - jednoznačne definované kritériá systému podpory, eliminácia 

konfliktu záujmov, dostupný zoznam členov schvaľovacej komisie, oznámenie 

dôvodov neposkytnutia dotácie, 

• adresnosť - cieľovo orientovaná podpora projektov predstavuje podporu poskytnutú za 

účelom dosiahnutia vopred stanoveného cieľa bez ohľadu na subjekt, ktorý tento cieľ 

bude napĺňať, 

• užitočnosť - porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu stanovených cieľov s 

potrebami a záujmami cieľovej skupiny, 
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• kontrola - kontrola sa zameria na zhodnotenie dosiahnutia cieľa, na mieru splnenia 

cieľa, účelnosť vynaložených prostriedkov. 

Primárnym cieľom tohto opatrenia je posilniť projektové financovanie (financovanie na 

základe dosiahnutých, resp. predpokladaných výsledkov projektov) na úkor inštitucionálneho 

financovania. Podrobnosti prideľovania finančných prostriedkov - dotácií od roku 2021 budú 

obsiahnuté v príslušnom všeobecne záväznom nariadení mesta. 

5. Cielená a systematická propagácia a transparentné poskytovanie informácií z oblasti 

športu v meste Dunajská Streda.  

Mesto Dunajská Streda prostredníctvom portálu dunaszerdahelyi.sk umožní systém 

propagácie subjektov, ktoré sú zamerané na telesnú kultúru, šport a zdravý životný štýl, 

prostredníctvom možnosti zverejnenia informácií o ich športových dianiach a tieto informácie 

ďalej sprístupňuje pre širokú verejnosť. 

Systematická propagácia možností športovania pre verejnosť pomocou DS APP. 

Zverejňovanie výsledkov najúspešnejších športovcov mesta Dunajská Streda.   

6. Prostredníctvom športových aktivít pôsobiť preventívne voči sociálno-patologickým 

javom u detí a mládeže so zameraním na zníženie rizika vzniku drogových závislostí. 

Zapájať mládež do aktívnych foriem využitia voľného času prostredníctvom 

športových krúžkov  

Organizácia športových podujatí a podujatí zameraných na zdravý životný štýl. Cieľom 

podujatí je pritiahnuť väčší podiel detí a mládeže k pravidelnému športovaniu ako aktivite 

podporujúcej zdravý vývoj mladého človeka. Mesto Dunajská Streda umožňuje sprístupnenie 

športových zariadení a športových plôch pre širokú verejnosť a súčasne umožňuje využívanie 

školských športovísk verejnosťou v mimo vyučovacom procese. 

7. Vytvorenie siene slávy najúspešnejších športovcov Hornej zeme 

Zvyšovanie povedomia o profesionálnych zručnostiach osôb Hornej zeme venujúcich sa 

telesnej kultúre a športu prostredníctvom vytvorenia siene športovcov. 

 

Školám a školským zariadeniam sa odporúča:  

a) aktívne zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku 

zdraviu a zdravý životný štýl,  

b) realizovať aktivity a programy na podporu telesného a duševného zdravia, 

c) zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, rozšíriť vyučovanie telesnej a 

športovej výchovy v ŠkVP,  

d) podľa možností školy vytvoriť podmienky na vyučovanie voliteľného predmetu 

výchova k zdraviu,  

e) venovať v školách zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku,  

f) venovať v školách zvýšenú pozornosť protidrogovej prevencii a informovať žiakov o 

škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok.  

 

VIII. Záver 

 

Mesto Dunajská Streda sa rozhodlo vypracovať pre subjekty pôsobiace v oblasti športu - 

školy, športové kluby a oddiely, ako aj občianske, záujmové združenia a verejnosť materiál 

pod názvom Koncepcia rozvoja športu mesta Dunajská Streda na roky 2020 až 2024. Účelom 
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koncepcie a hlavným koncepčným zámerom dokumentu je dosiahnutie vyššej úrovne práce, 

koordinovaného postupu škôl a športových klubov v starostlivosti o talenty, rozvoj športu na 

rekreačnej, výkonnostnej a vrcholovej úrovni s ponukou pre všetky vekové kategórie 

obyvateľov a efektívne financovanie športových činností. Stanovenie priorít, ako aj pravidiel 

poskytovania finančných prostriedkov na podporu rozvoja športu, má vhodným spôsobom 

prispieť k zvýšeniu kvality a vytvoreniu lepších podmienok pre realizáciu vrcholového, 

výkonnostného, ako aj rekreačného športu v meste Dunajská Streda. Realizácia navrhnutých 

opatrení (vrátane financovania) v tomto dokumente má zabezpečiť naplnenie definovaných 

cieľov, ktoré povedú k dosiahnutiu priorít určených na obdobie rokov 2020-2024.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


