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Ciele a vízie rozvoja športu v Piešťanoch



PIEŠŤANY, 27.9.2018

začiatok

rok 2018 – po rokoch zúfania

RE-

 spolupráce

 vzdelávania

 podpory

 ochoty

 počúvania sa navzájom



PIEŠŤANY, 27.9.2018

začiatok



prvé neformálne stretnutie klubov 02/2018

04/2018 pokračovanie rokovaní (ciele, vízie, obsah)

08/2018 KONGRES AŠK PN 2018

memorandum o spolupráci (22 klubov) 04/2018

žiadosť o zaregistrovanie na MV SR 06/2018 

07/2018 schválenie registrácie stanov

05/2018 www.askpn.sk

vývoj



zvýšenie podpory športu zo strany samosprávy 

ciele

údržba, oprava, prevádzka a výstavba športovísk

transparentné pravidlá v športe

vzdelávanie, publikácia, komunikácia

podpora sociálne znevýhodnených detí a mládeže

právna podpora pre členov Asociácie

informačný portál športu pre Piešťany (kalendár, osobnosti a ďalšie)



19 klubov 



partner na 

odbornú 

diskusiu

samospráva

komunity

športové 

kluby

verejnosť

inštitúcie

športoví 

odborníci



garant jednoty 

klubov a 

systematického 

rozvoja športu

http://drazman.net/the-importance-of-understanding-maqasid-shariah-in-the-economic-development-of-a-country/



pomocná ruka 

pre kluby



otázky



šport ľahko 

dostupný pre 

všetkých

chceme šport? 

ako financovať 

šport? 

kde športovať?

rekreačne 

športovať?

podporovať 

profesionálny šport?

klásť dôraz na 

vzdelanie trénerov?

čo je úlohou 

samosprávy?

čo je úlohou štátu?

čo je úlohou rodiča?
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šport? 
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čo je úlohou štátu?

čo je úlohou rodiča?

a ďalšie otázky???



financovanie 

športu

auto vs. motorka

bezpečnosť vs. riziko



financovanie 

športu

70-80% 

rodičia 

20-30% 

zväz / sponzor

súčasný stav  

2 „kolesá“ 



financovanie 

športu

70-80% 

rodičia
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20-30% 
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financovanie 

športu

ne-stabilita

ne-koncepčnosť

ne-udržateľný stav



financovanie 

športu

25% 

rodičia 

25% 

národný zväz (štát)

želený (nevyhnutný) stav  

4 „kolesá“ 
stabilita, koncepčnosť, 

udržateľný stav

25% 

sponzor

25% 

samospráva

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.m
e

rc
e

d
e

s-
b

e
n

z.
sk



financovanie 

športu

25% 

rodičia 

25% 

národný zväz (štát)

želený (nevyhnutný) stav  

4 „kolesá“ 

25% 

sponzor

25% 

samospráva



športovisko

služba, potreba, povinnosť 

alebo presvedčenie?



rozvoj športu

„Šampióni sa nerodia v telocvičniach. 

Šampióni sa rodia z niečoho, čo majú hlboko 

vo svojom vnútri- túžbu, sen, víziu.“

Muhammad Ali



rozvoj športu

„Cesta dlhá tisíc míľ začína 

prvým krokom.“

Konfucius



Ďakujem za pozornosťĎakujem za pozornosť

PIEŠŤANY, 27.9.2018
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