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Návrh na schválenie projektu s názvom „Obnova 

športového areálu pri ZŠ Mátyása Korvína“ vrátane jeho 

spolufinancovania 
 
 

 

Predkladá :  Csaba Orosz, primátor mesta 

 

Spravodajca:  PaedDr. Gábor Veres, predseda komisie školstva a výchovy   

  

Vypracoval:  Ing. Lea Fašangová, projektová manažérka MsÚ Šamorín  

 

Prerokovala:  Komisia finančná a správy majetku mesta    

 

     

Dôvodová správa: 

 

Projekt má prispieť k vytvoreniu podmienok pre plnohodnotný telesný a motorický 

rozvoj detí, prispieť k zabezpečeniu možnosti športových aktivít detí ako aj zabezpečiť 

možnosť zdravo a užitočne využiť voľný čas na športovú aktivitu. 

 

Zámerom projektu je ponúknuť deťom a mládeži mesta širokú škálu športových aktivít 

nie len na hodinách telocviku ale aj v ich voľnom, mimoškolskom čase. Súčasné obdobie je 

charakterizované uponáhľaným, často až psychickým stresovým spôsobom života. Mladý 

človek je po škole unavený a obmedzovaný v prirodzených pohybových činnostiach. V 

protiklade k práci, ktorá zaťažuje nervový systém a zvyšuje psychickú únavu, vystupujú do 

popredia športové aktivity, ako prostriedok regenerácie a aktívneho odpočinku. Realizovaním 

športových aktivít dochádza k obnove fyzických a psychických síl. Pomocou pohybu dochádza 

k upevňovaniu zdravia, zlepšovaniu telesnej zdatnosti a systémov v ľudskom tele. Pohybová 

činnosť prináša nové možnosti v prehĺbenia rozšírení sociálnej aktivity osobnosti spojenej s jej 

harmonickým telesným a duševným rozvojom.   

 

Projekt "Obnova športového areálu pri ZŠ Mátyása Korvína v meste Šamorín je 

zameraný na obnovu a celkovú rekonštrukciu areálu pri základnej škole v meste Šamorín. 

Hlavným cieľom projektu je celkovo zveľadiť vzhľad, zlepšiť pohybovú aktivitu žiakov 

základnej školy, zefektívniť tréningový proces športovcov a doplniť nové športové využitie pre 

obyvateľov mesta Šamorín. V súčasnosti je športová plocha využívaná na výučbu telesnej 

výchovy a je vo veľmi zlom technickom stave prerastená a zničená. Asfaltový povrch je natoľko 

rozpraskaný, že je skoro nebezpečný. V areáli sa momentálne nachádza atletická dráha s 

asfaltovým povrchom, multifunkčné ihrisko. 
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Atletická dráha je v dezolátnom stave a nie je vhodná na výučbu a rozvoj telesných 

športov, preto sa pristúpilo na jej obnovu. Pôvodná dráha nemala presne určené parametre. 

Novo navrhované ihrisko  bude slúžiť na rôzne bežecké aktivity. Rieši viacúčelovú bežeckú 

dráhu s povrchom z tartanu. Na školskom ihrisku sa vybuduje komplexný športový areál, kde 

sa bude nachádzať:  

 

Obnovené,  novo vytvorené: 

 

- atletická dráha z tartanu  

- skok do diaľky (skok do piesku) 

- vrh guľou 

 

V rámci žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu šprotu mesto Šamorín z celkových oprávnených 

výdavkov v zmysle položkovitého rozpočtu v hodnote 152 444,81 Eur žiada príspevok vo 

výške 75 000,00 Eur, čo predstavuje 49,20 % z celkových oprávnených výdavkov ( maximálna 

miera dotácie je 50%). Spolufinancovanie mesta by bolo vo výške maximálne 77 444,81 eur, 

pričom realizácia projektu je do 30.6.2022.  

 

 

Návrh uznesenia :    

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí  dňa 15.06.2021 

prerokovalo Návrh na schválenie projektu s názvom „Obnova športového areálu pri ZŠ 

Mátyása Korvína“ vrátane jeho spolufinancovania a  

 

 

 

 

S c h v a ľ u j e  

 

1)  Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu „Obnova 

športového areálu pri ZŠ Mátyása Korvína“,  

 

2) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

3) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške min. 50 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.  

 

 

 

   

 

 

Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány     

 

 

 

 


