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Dôvodová správa 
 
 Informácia o plnení zámerov koncepcie bola spracovaná na základe uznesenia č. 
594/2008, odsek D 1 rokovania Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 
15.12.2008.  

 Materiál je doplnený o realizačný plán zámerov vyplývajúcich z koncepcie 
rozvoja telesnej kultúry na rok 2012 na základe uznesenie operatívnej porady primátora zo 
dňa 23.1.2012, bod 8b.  
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Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej 

kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 - 2015 
 

1. Plnenie krátkodobých zámerov, časovo ohraničených do roku 2010 
 

1.1. Zabezpečiť rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu za účelom splnenia záväzných 
 technických podmienok pre usporiadanie Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 
2011 
Stav plnenia:  úloha splnená 

Rekonštrukciu zabezpečoval Generálny investor Bratislavy a vnútorné vybavenie objektu zabezpečila 
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta (STARZ). Tá následne zabezpečila aj prevádzku 
pre Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v roku 2011. 

 
1.2. Rada Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR 
Bratislave (ďalej len „fond“) vypracuje harmonogram použitia týchto prostriedkov do roku 
2010 na riešenie problémov, uvedených v analýze s nasledovnými prioritami - podpora 
výstavby nových športových hál a športových zariadení na pozemkoch vo vlastníctve mesta, 
rekonštrukcia a modernizácia školských dvorov, rekonštrukcia a budovanie cyklotrás v 
Bratislave, budovanie relaxačných zón v lesoparku, budovanie nenáročných areálov pre 
netradičné športy 
 
Stav plnenia:  úloha sa plní priebežne 

Rada fondu v r. 2010  na svojich zasadnutiach pripravila návrh na použitie jeho 
prostriedkov, ktorý Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len 
„zastupiteľstvo“) schválilo na aprílovom zasadnutí uznesením č. 963/2010 (viď príloha č. 1 – 
tabuľka), navrhla schváliť dodatok č. 2 štatútu (schválený bol na októbrovom zastupiteľstve), 
ktorým sa umožnilo čerpať finančné prostriedky fondu do 30.6.2011 a dodatok č. 3 štatútu 
(schválený bol na júnovom zasadnutí zastupiteľstva), ktorým sa umožnilo čerpať finančné 
prostriedky fondu do 31.12.2011 na nedokončené projekty schválené zastupiteľstvom. 

V roku 2010 boli z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) 
– z prostriedkov fondu, poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1.626.000 € (formou 
projektov) na rekonštrukciu a výstavbu športovísk v šiestich mestských častiach hlavného 
mesta na plochách, ktoré sú v územnom genereli v jeho analytickej časti súčasného stavu, 
lokalizované ako plochy pre výkonnostný a rekreačný šport. Tri projekty boli v roku 2010 
dokončené a dané do prevádzky, v realizácii ďalších štyroch projektov sa pokračovalo aj 
v roku 2011.  

Jedná sa o nasledovné projekty: 
a) Výstavba trávnatého futbalového ihriska na Sklodowskej ulici v Petržalke – 

prostriedky hlavného mesta vo výške 355 000 € boli v roku 2011 vyčerpané, projekt 
bude dokončený v 1. polroku 2012 z prostriedkov realizátora projektu. 

b) Rekonštrukcia šatní Karloveského športového klubu Molecova v Karlovej Novej Vsi - 
prostriedky hlavného mesta vo výške 266 000 € boli v roku 2011 vyčerpané, projekt 
bude dokončený v 1. polroku 2012 z prostriedkov realizátora projektu. 

c) Revitalizácia školského dvora na multifunkčné športové ihrisko so zameraním na 
basseball v Devínskej Novej Vsi - prostriedky hlavného mesta vo výške 100 000 € 
boli v roku 2011 vyčerpané, projekt bude dokončený v 1. polroku 2012 z prostriedkov 
realizátora projektu. 

d) Výstavba prevádzkových priestorov Zimného štadióna Harmincova v Dúbravke (viď 
bod 1.6.).  
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1.3. Vytvoriť viac zdrojové financovanie nosných športových podujatí celomestského, 
národného a medzinárodného  charakteru 
 
Stav plnenia: úloha sa plní priebežne 

Koordinovaný systém viac zdrojového financovania doposiaľ vytvorený nebol. 
Samotný takýto systém financovania však bol v roku 2011 realizovaný pri každom 
významnom športovom podujatí v Bratislave, keď jeho financovanie spravidla zabezpečili 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“), hlavné 
mesto, Bratislavský samosprávny kraj (BSK), príslušná mestská časť, medzinárodný 
a národný športový zväz, príslušná športová organizácia, občianske združenie a sponzori. 
Zoznam podujatí viac zdrojového financovania v roku 2011, ktoré organizovalo hlavné 
mesto, alebo ich podporovalo, je uvedený v bode 2.6. 
 
1.4. K  adresnému a prioritnému smerovaniu finančných prostriedkov určených na 
rekonštrukciu a budovanie športových zariadení využiť návrhovú časť Územného generelu 
športu a rekreácie, vypracovaného v r. 2008/, ktorého účelom je riešenie územného rozvoja  
funkčných zložiek  dotýkajúcich sa športu a rekreácie, stanovených v ÚPN hl. mesta SR 
Bratislavy, ktorý prehlbuje 
 
Stav plnenia:  úloha sa plnení priebežne 

Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta bol spracovaný podľa ustanovení 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) č. 55/2001 
Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a schválený 
v zastupiteľstve v júli 2008. 

Územný generel bol obstaraný s cieľom spodrobniť riešenie tejto funkčnej zložky 
osídlenia (územia s funkciou športu, telovýchovy, voľného času a rekreácie v prírodnom 
prostredí, územia občianskej vybavenosti ako zariadenia, športu a voľného času...) so 
stanovením plošných, funkčných a priestorových zásad rozvoja v lokalitách, ktoré sú v súlade 
s platnou celomestskou územnoplánovacou dokumentáciou. 

Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta, júl 2008, vo svojej návrhovej časti 
rieši: 
� návrh lokalizácie plôch a zariadení športu a rekreácie: 

• pre výkonnostný a rekreačný šport (funkcia č. 401) – v počte navrhovaných lokalít 53 
• pre rekreáciu v prírodnom prostredí (funkcia č. 1003) – v počte navrhovaných lokalít 57 

� návrh zásad rozvoja športu a rekreácie na iných funkčných plochách a to v rámci 
navrhovaných území občianskej vybavenosti ako zariadenia športu v polyfunkcii, prípadne 
v lokalitách funkčnej zložky bývania ako zariadenia základnej vybavenosti viazané na 
obyvateľstvo, 

� návrh rozvoja kapacít základných druhov zariadení športu a rekreácie – haly a telocvične, 
zimné štadióny a ľadové plochy, kryté plavárne, kúpaliská s bazénmi, veľkoplošné ihriská, 
športové štadióny, atď. v zmysle zadanej štruktúry s popisom ich lokalizácie. 

 

1.5. Dobudovať vonkajšie ihriská v Športovo-rekreačnom areáli Harmincova ul.  

Stav plnenia: úloha splnená 

STARZ v roku 2011 zabezpečil rekonštrukciu areálu o výmere 5 800 m² v celkových 
nákladoch 328 384,67 Eur, ktoré boli poskytnuté z fondu. Predmetom rekonštrukcie bolo 
spevnenie plôch, vybudovanie vonkajších ihrísk, osvetlenie areálu a realizácia sadových 
úprav. Nosnú časť areálu tvorí viacúčelové ihrisko rozmerov 40 x 20 m s umelým trávnikom 
a osvetlením. Ďalej bolo vybudované streetbalové ihrisko rozmerov 23,20 x 13 m, petanquové 
ihrisko rozmerov 18 x 15 m, detské ihrisko a prvky pre cvičenie jednotlivcov. 
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1.6. Dobudovať prevádzkové priestory na Zimnom štadióne Harmincova ul.  

Stav plnenia: úloha sa plní priebežne 
V roku 2009 zabezpečil STARZ vypracovanie projektovej dokumentácie dobudovania 

prevádzkových priestorov na Zimnom štadióne (ZŠ) Harmincova. Projektová dokumentácia 
rieši rozšírenie šatňových priestorov pre športovcov, vylepšuje prevádzkové priestory 
a rozširuje poskytované služby o viacúčelovú telocvičňu a bufetové zariadenie.  

V roku 2010 STARZ pokračoval v príprave predmetnej akcie s tým, že v roku 2010 
zabezpečil stavebné povolenie a  podklady k verejnému obstarávaniu dodávateľa stavebných 
prác. Dobudovanie ZŠ je od roku 2010 financované z prostriedkov peňažného fondu. 
Z dôvodov nepriaznivej finančnej situácie hlavného mesta boli v roku 2010 práce aj na tomto 
projekte pozastavené.  

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.5/2010 zo dňa 28.05.2010 a dodatku č. 2 
Štatútu peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste Slovenskej 
republiky v Bratislave (ďalej len „štatút“), schváleného uznesením zastupiteľstva č.1216/2010 
zo dňa 4.11.2010 sa predĺžil termín plnenia na dokončenie diela do 30.06.2011. Podľa 
dodatku č. 3 štatútu, schváleného uznesením zastupiteľstva č. 181/2011 zo dňa 30.6.2011 sa 
predĺžil termín plnenia na dokončenie diela do 31.12.2011. 

V roku 2011 STARZ zabezpečil realizáciu zemných prác a založil celú stavbu formou 
mikropilotáže v nákladoch vo výške 109 207,86 € (STARZ nedočerpal čiastku vo výške 
90 792,14 €). Dokončenie projektu je plánované v roku 2012, alebo neskôr, a to podľa 
finančnej situácie hlavného mesta. 
 

1.7. Postaviť viacdráhovú šmykľavku na Kúpalisku Rosnička  

Stav plnenia: úloha splnená v roku 2009  

 

1.8. Zrekonštruovať prevádzkovú budovu sauny a kúpaliska Delfín a vybudovať wellnes 
centrum 

Stav plnenia: úloha nesplnená 
V roku 2009 bola vypracovaná projektová dokumentácia a získané stavebné 

povolenie. Realizácia rekonštrukčných prác bola plánovaná na rok 2011. Vysoké 
predpokladané rozpočtové náklady na predmetnú rekonštrukciu a nepriaznivá finančná 
situácia hlavného mesta a STARZ-u neumožnili začať plánovanú rekonštrukciu. 
 

1.9. Vyriešiť náhradné administratívne priestory pre riaditeľstvo STARZu vybudovaním  
nadstavby nad výukovým bazénom Plavárne Pasienky  
 

Stav plnenia: úloha splnená v roku 2010 

 

1.10. Vyriešiť rekonštrukciu kúpalísk v MČ Bratislava – Rača 

Stav plnenia: úloha splnená v roku 2009 
V letnej sezóne 2009 boli zrealizované rekonštrukčné práce na kúpaliskách Rača a Krasňany.  

Na Kúpalisku Rača bolo opravené bazénové teleso, brodítka okolo bazéna, 
zrealizovaná bola výstelka bazénov a brodítok bazénovou fóliu, zrekonštruoval sa detský 
bazén s inštaláciou vodnej atrakcie a ohrevom vody v bazéne, zabezpečené boli nové 
prezliekacie kabíny pre návštevníkov kúpaliska.  
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Na Kúpalisku Krasňany bolo opravené bazénové teleso detského a veľkého bazéna, 
brodítka oboch bazénov a zrealizovaná bola výstelka bazénov a brodítok bazénovou fóliou. 
Okrem opravy bazénov boli zrekonštruované aj hygienické zariadenia a vybudované nové 
prístupové chodníky k bazénom z vymývanej dlažby. 
 

1.11. Zrealizovať cyklistický chodník Moravská cesta,  úsek Devínska cesta – 1. etapa  

Stav plnenia: úloha splnená v roku 2010 
V roku 2010 STARZ zrealizoval ďalšie úseky cyklistického chodníka na Devínskej 

ceste v rámci protipovodňovej ochrannej hrádzi Dunaja v rámci tzv. Aktivita č.4, ktorý 
nadväzuje na už vybudovaný cyklistický chodník konzolovite umiestnený na protipovodňovej 
hrádzi s pokračovaním po komunikácii pod Devínskym bralom. 
Ďalší úsek bol zrealizovaný v rámci tzv. Aktivity č.5, tento úsek začína pri Devínskej bráne, 
pokračuje cez parkovisko na korunu hrádze, ďalej pozdĺž brehovej línie chráneného územia 
s napojením sa na už existujúci cyklistický chodník. 
 

1.12. Zabezpečiť rozvoj a výstavbu hlavných cyklistických trás (v časovom horizonte do 5  
 rokov) : 

- Dokončiť Medzinárodnú dunajskú cyklistickú cestu, úsek Viedenskej cesty 
Stav plnenia: úloha splnená čiastočne 

STARZ v minulosti zahájil práce na výstavbe cyklistického chodníka na Viedenskej 
ceste. Práce musel prerušiť z dôvodu  realizácie protipovodňovej ochrany Bratislavy . 

V roku 2011 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a vytvorením komisie 
mesta pre cyklistickú dopravu, kde boli prijaté nové úlohy, týkajúce sa rozvoja cyklistickej 
dopravy, zabezpečil STARZ realizáciu prvej etapy cyklistickej trasy na Viedenskej ceste. Išlo 
o projekt, ktorý si vyžadoval relatívne nízke náklady formou novej organizácie dopravy na 
existujúcej komunikácii a zjednosmernením tohto úseku. Trasa začína na konci ochrannej 
hrádzi Dunaja a pokračuje po Viedenskej ceste po Nový most. V prácach na dokončení celého 
úseku na Viedenskej ceste plánuje STARZ pokračovať v roku 2012.  
Cyklistická trasa na Viedenskej ceste je súčasťou medzinárodnej magistrály Eurovelo 6.   
 
- Zrealizovať Južnú radiálu – úsek Antolská – Medzinárodná dunajská cyklistická cesta 
(MDCC) 
Stav plnenia: úloha splnená čiastočne 

Cyklistický chodník Antolská po areál SVP bol daný do užívania verejnosti v rámci 
Európskeho týždňa mobility v roku 2009. 

Vzhľadom na nevyjasnené vlastnícke vzťahy na úseku areál SVP – MDCC nebolo 
možné pokračovať v realizácii cyklistického chodníka na MDCC. Po vysporiadaní 
vlastníckych vzťahov a priaznivej finančnej situácii plánuje STARZ pokračovať v naplnení 
tejto úlohy. 
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- Zrealizovať cyklistický chodník Ružinovská radiála, úsek Košická – Páričkova 
Stav plnenia: úloha nesplnená, pozastavená 

Vzhľadom na nevyjasnené investičné zámery v danej lokalite - objekt bývalej budovy 
MDŽ a neujasnený investičný zámer tzv. TwinCity nie je možné pokračovať v  projektovej 
dokumentácii. Po vyjasnení investičných zámerov dotknutých subjektov, bude STARZ na 
tejto akcii pokračovať. 
 
- Zrealizovať cyklistický chodník Botanická – Areál UK – Slávičie údolie, Mlynská dolina, 
úsek Tunel Sitina – Patrónka – Lesopark a Moravský cyklistický chodník v Devíne 
Stav plnenia: úloha nesplnená, pozastavená 

STARZ zabezpečil vypracovanie prípravnej dokumentácie cyklistického chodníka, 
ktorý nadväzuje na už vybudovaný chodník vedený mostom Lafranconi. Predmetný 
cyklistický chodník je situovaný cez Mlynskú dolinu s využitím už vybudovanej účelovej 
cesty pre údržbu potoka Vydrica s križovaním vetvy križovatky Mlynská dolina - Staré 
Grunty s pokračovaním cez križovatku Patrónka do lesoparku, kde sa napája na už 
vybudovaný cyklistický chodník. Pre nedostatok finančných prostriedkov STARZ 
nepokračuje v prípravných prácach pre jednotlivé úseky cyklistického chodníka, 

 

- Zrealizovať cyklistický chodník Ružinovská radiála, úsek Podunajské Biskupice – Vrakuňa 

Stav plnenia: úloha splnená v roku 2010 
V roku 2010  STARZ na základe vypracovanej projektovej dokumentácie zabezpečil 

stavebné povolenie, ktoré vydal príslušný špeciálny stavebný úrad a následne sa začali práce 
na výstavbe. Predmetný cyklistický chodník je súčasťou tzv. Ružinovskej radiály. 
Umiestnenie chodníka v danej lokalite z priestorových a dopravných obmedzení bolo 
pomerne zložité. Cyklotrasa začína v predstaničnom priestore železničnej stanice v mestskej 
časti (MČ) Podunajské Biskupice a jej umiestnenie z hore uvedených dôvodov je atypické. 
Cyklotrasa je na začiatku umiestnená v dopravnom priestore Dvojkrížnej, z ktorej je 
vyčlenený obojsmerný pás pre cyklistov v šírke 2,5m s pokračovaním do zeleného pásu vedľa 
cesty, ďalej je cyklotrasa umiestnená na vlastnom telese šírky 2,5m s  pokračovaním na 
jestvujúcom málo využívanom chodníku do aleje stromov , kde sú vytvorené dva samostatné 
jednosmerné pruhy šírky 1,5 m s maximálnym rešpektovaním jestvujúcej zelene. Ďalej 
cyklotrasa vedie po jestvujúcom chodníku s pokračovaním vo vozovke Dvojkrížna, kde sú pri 
krajnici vytvorené dva samostatné chodníky pre cyklistov  šírky 1,5 m a v tomto mieste je 
zvýraznená náterom aplikovaným na povrch vozovky. Končí v nadväznosti na cyklotrasu 
v rámci okružnej križovatky v MČ Vrakuňa. 

Umiestnenie cyklotrasy bolo ovplyvnené zložitými majetkovo-právnymi pomermi a 
stanoviskami MČ Podunajské Biskupice, MČ Vrakuňa a predovšetkým podmienkami 
Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave. Celková dĺžka : 2086 m. 
 

1.13 . V rámci skvalitnenia a rozšírenia rozvoja športových aktivít a podpory a rozširovania 
funkcií rekreácie a športu v Bratislavskom lesoparku (v časovom horizonte do 3 rokov) 
vybudovať: 

 
  -Chodník zdravia a bežeckú dráhu na Kamzíku  (2 bežecké okruhy a dráha s 12 fitness 
zastávkami) 
Stav plnenia: úloha splnená 

Na trase 1900 m v lokalite Kamzík bola upravená jedna bežecká dráha a v roku 2011 
bolo na trase bežeckého chodníka osadených osem fitness prvkov na precvičenie rôznych 
partií tela. Bežecký chodník bol zrealizovaný prevažne prostredníctvom finančnej pomoci 
darcov a čiastočne z rozpočtu organizácie Mestské lesy Bratislava. Bežecký chodník zdravia 
na Kamzíku bol oficiálne odovzdaný verejnosti 19.10.2011. Projekt je tým ukončený. 
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- Multifunkčné ihriská na Drieňovských lúkach pre futbal, volejbal, basketbal a lezenie 
Stav plnenia: úloha nesplnená, pozastavená 

Projekt je z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pozastavený a presunutý do 
aktivít MLB v ďalších rokoch, 
 
- Výhliadkovú vežu – rozhľadňu na Výhliadkovej lúke pod Kamzíkom s lezeckou stenou 
Stav plnenia: úloha nesplnená, pozastavená 

Projekt je z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pozastavený, 
 
- Obnoviť označenia siete turistických chodníkov v Bratislavskom lesoparku, ich doplnenie 
orientačnými smerníkmi, mapkami a odpočívadlami, či občerstvovacími zariadeniami 
Stav plnenia: úloha sa rieši a plní priebežne podľa potreby 

Turistické značenie v teréne na stromoch a stĺpoch zabezpečuje turistický zväz. MLB ho 
na nedostatky upozorňujú, ale údržbu riešia aj vlastnými silami a prostriedkami (oprava 
vyvalených smerovníkov, odstraňovanie zapadaných a zarastených ciest, výmena, oprava 
a aktualizácia máp lesoparku, kde sú vyznačené cyklotrasy, turistické trasy a ďalšie lokality 
na šport a rekreáciu, budovanie a údržba oddychových lavičiek, studničiek nachádzajúcich sa 
na turistických a cyklistických trasách). 
 

2. Plnenie dlhodobých zámerov, časovo ohraničených do roku 2015  
 

2.1. Zrevitalizovať Areál zdravia Zlaté piesky  

Stav plnenia: úloha nesplnená 
Vzhľadom na nevyhovujúci stavebno-technický stav a stagnujúcu úlohu poskytovania 

rekreačno-oddychových funkcií areálu Zlaté piesky poverilo hlavné mesto STARZ 
obstaraním koncepcie rozvoja tohto areálu. Predmetná koncepcia vychádzala z aktualizácie 
územného plánu Bratislavy z roku 1993 a konceptu územného plánu Bratislavy z roku 2003 
a odsúhlasenej urbanistickej štúdie zóny – Severozápadný okraj Zlatých Pieskov. Cieľom 
štúdie bolo navrhnúť nové funkčno-priestorové riešenie , ktoré zabezpečí areálu celoročnú 
návštevnosť. Návrh nového funkčno-prevádzkového riešenia areálu vychádzal 
z rešpektovania pôvodných prírodných daností ako aj novovzniknutých aktivít. 

Štúdia bola konzultovaná so zástupcami hlavného mesta, ktoré si neskôr objednalo 
u Fakulty architektúry STU vypracovanie ďalšej štúdie. Táto bola aj vypracovaná a v januári 
2009 ju prerokovalo  zastupiteľstvo (táto štúdia získala cenu za urbanizmus v r. 2009). 
Uznesením zastupiteľstva č. 629/2009 súhlasilo s urbanistickou štúdiou zóny Zlaté Piesky, 
Bratislava, ako podkladom pre spracovanie zmien a doplnkov územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy a ako prehlbujúcim územnoplánovacím podkladom na zonálnej úrovni 
pre usmerňovanie využitia územia a spracovanie územných plánov zón. 

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a nevyjasnenej koncepcie rozvoja 
areálu Zlaté piesky nebolo možné zahájiť prípravné práce na revitalizáciu areálu. 
 

2.2. Podieľať sa na výstavbe oddychovej relaxačnej zóny na nábreží Dunaja na petržalskej 
strane 

Stav plnenia: úloha sa plní čiastočne a priebežne 

V rokoch 2008, 2009, 2010 a 2011 bola na petržalskej strane Dunaja vybudovaná T-
com pláž, resp. Magio pláž, ktorá slúžila občanom Bratislavy ako oddychová a relaxačná zóna 
v letnom období.   

V roku 2010 mesto riešilo možnosť umiestnenia Big Air Jump parku (veľký vzduchový 
vankúš s nájazdovými mostíkmi pre trénovanie trikov vo vzduchu pre snowboardistov, 
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lyžiarov, skateboardistov, cyklistov a inline korčuliarov) s celoročnou prevádzkou na 
Tyršovom nábreží za Magio plážou smerom k Starému mostu. Big Air Jump s.r.o po 
predchádzajúcich konzultáciách s vedením mesta, mu v októbri zaslala žiadosť o prenájom 
plochy pre potreby parku, ktorá bola spracovaná na magistráte a pripravená na prerokovanie 
v zastupiteľstve v r. 2011. Žiadosť sa napokon v zastupiteľstve neprerokovala, nakoľko MČ 
Petržalka dala k realizácii projektu nesúhlasné stanovisko. 

Občianske združenie HK Kosohity Devínska Nová Ves v r. 2010 konzultovalo 
s vedením mesta postavenie prírodnej horolezeckej steny v blízkosti Magio pláže na 
pozemku, ktorý doposiaľ nie je využitý. Svoju žiadosť na prenájom tohto pozemku podalo na 
magistrát v januári 2011, ale napokon od realizácie projektu na Tyršovom nábreží odstúpilo. 

 

2.3. Vytvárať podmienky pre budovanie siete telovýchovných zariadení, prístupných širokej 
verejnosti aj s príslušnou komercionalizáciou a dotvárať športovo-rekreačné zariadenia pre 
zábavu, obchod, služby verejné stravovanie, ako komplexné areály voľného času, so 
zapojením súkromného sektoru 

Stav plnenia: úloha sa plní čiastočne a priebežne 
V r. 2011 bola ukončená rekonštrukcia zimného štadióna O. Nepelu a pokračovalo sa 

v realizácii štyroch projektov, ktoré boli finančne podporené z Peňažného fondu na podporu 
rozvoja telesnej kultúry v Bratislave.  
 
2.4. Pre rozvoj športu a rekreácie zabezpečiť, alebo sa podieľať na zabezpečení a na 
optimálnom využití potenciálu prírodného zázemia mesta a jeho okolia, vybudovaním, resp. 
dobudovaním zodpovedajúcich zariadení v Malých Karpatoch (napr. prírodné relaxačné 
zóny, občerstvovacie zariadenia pre turistov) pri vodných tokoch a vodnom diele na Dunaji 
(napr. rekonštrukcia areálu vodných športov v Čunove, vybudovanie prístavu s príslušným 
občerstvovacím, stravovacím a ubytovacím zariadením na Dunaji pre vodných športovcov – 
motorové člny, kanoistika, využitie potenciálu Chorvátskeho ramena, jazera Draždiak 
a jazier vo Vajnoroch) 

Stav plnenia: úloha sa plní iba čiastočne 
Úloha sa čiastočne plní v oblasti Bratislavského lesoparku (viď bod 1.13). V ostatných 

oblastiach úloha realizovaná nebola. 
 
2.5. Naďalej morálne a finančne oceňovať úspechy a výsledky najlepších športovcov 
Bratislavy a podieľať sa na organizovaní ankety a vyhlásenia najúspešnejších športovcov 
a športových kolektívov Bratislavy a Bratislavského kraja. Priebežne oceňovať vynikajúce 
výsledky bratislavských športovcov, trénerov, funkcionárov alebo klubov (písomne, 
návrhom na mestské vyznamenanie, prijatím u primátora)/. 
 
Stav plnenia: úloha sa plní priebežne 

Úloha sa plní každoročne udelením ceny primátora významnému súčasnému, resp. 
bývalému úspešnému športovcovi, prijatiami a poďakovaním primátora úspešným 
športovcom, ktorí úspešne reprezentovali Bratislavu  a odovzdaním ocenení najúspešnejším 
športovcom Bratislavy a Bratislavského kraja. 

Cena primátora v roku 2011 žiadnemu športovcovi ani športovému funkcionárovi 
nebola udelená.  

22.12.2011 sa v Primaciálnom paláci konalo vyhlásenie najúspešnejšieho športovca 
a športového kolektívu Bratislavy a Bratislavského kraja za rok 2011, v ktorom už ôsme 
víťazstvo získali súrodenci Pavol a Peter Hochschornerovci.  
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2.6. Naďalej podporovať a podieľať sa na realizácii významných tradičných 
medzinárodných športových podujatí konaných v Bratislave a podporovať účasť mladých 
reprezentantov Bratislavy na medzinárodných športových podujatiach ako sú najmä – City 
Maratón, Národný beh Devín – Bratislava, Supermaratón Viedeň – Bratislava – Budapešť, 
Bratislavský cross – memoriál Juraja Nagya, Silvestrovský beh cez bratislavské mosty, 
Medzinárodná cyklotúra – cesta priateľstva, Manifestačná cyklojazda Praha – Viedeň – 
Bratislava, Turnaj 5-miest Budapešť – Viedeň - Bratislava – Ľubľana – Záhreb /športovci 
do 17 rokov, športy – futbal – basketbal, volejbal, hádzaná, atletika, stolný tenis/, 
Medzinárodné hry žiakov /športovci do 15 rokov, rôzne športy/.  

Stav plnenia: úloha splnená 
Všetky uvedené športové podujatia boli zrealizované a to za podpory hlavného mesta 

Bratislavy, resp. bola na nich zabezpečená účasť športovcov a reprezentantov Bratislavy. 16. 
ročník Turnaja 5-miest, ktorý sa konal v Bratislave, pripravilo a organizovalo hlavné mesto. 
V roku 2011 sa s jeho podporou  konali nasledovné podujatia: 

� 64. ročník medzinárodného behu Devín – Bratislava,  
� 6. ročník ČSOB Bratislava Marathon 2011,  
� Národný maratón Bratislava – Devín – Bratislava,  
� 21. ročník Supermaratónu Viedeň – Bratislava – Budapešť,  
� 22. ročník medzinárodnej cyklotúry Cesta priateľstva,  
� 12. ročník Slovak Florbal Open,  
� 20. ročník Medzinárodného hokejbalového turnaja Mamut Cup 2011,  
� 13. ročník medzinárodných pretekov v plávaní Orca Cup,   
� 12. ročník horského behu Baba – Kamzík, Rača - Kamzík,   
� 12. ročník cyklistických pretekov Bratislava – Bradlo,  
� Majstrovstvá Bratislavy v časovke neregistrovaných cyklistov,  
� 12. ročník atletickej olympiády žiakov,  
�  9. ročník Bratislavského polmaratónu,  
� 4. ročník Kellys Greenbike Tour Bratislava 2011,  
� 2. ročník Sky Run behu 2011,  
� Bratislava inline 2011,  
� Bratislava Open 2011 v športovom tanci,  
� Memoriál Ondreja Nepelu v krasokorčuľovaní,  
� Zimný halový turnaj žiakov Bratislavy vo futbale o pohár primátora,  
� Medzinárodný futbalový turnaj 10 ročnej mládeže,  
� 19. ročník medzinárodného turnaja v zápasení žiakov,   
� 12. ročník Bratislavského crosu,   
� 12. ročník futbalového turnaja prípravkárov „Stop faj čeniu“,  
� 3. ročník ligy športových prípraviek v basketbale o pohár primátora,  
� 12. ročník lezeckých pretekov Bratislava dobýja Everest,  
� Orientačné preteky obyvateľov Bratislavy,  
� Bratislavský aerobic maratón študentov,  
� Tenisový turnaj neregistrovanej mládeže,   
� 4. ročník medzinárodného turnaja mládeže v basketbale – SBA Inter Cup,  
�  Kamo relly,   
� 5. ročník  Game of Skate snowboard-skateboard,  
� Bratislavská škola mládeže v skateboardingu,  
� 23. ročník Silvestrovského behu cez bratislavské mosty,  
� 16. ročník Turnaja 5-miest Budapešť – Viedeň – Bratislava – Ľubľana – Záhreb 

v Bratislave,  
� X. ročník Cyklojazdy histórie Strasbourg – Zvolen,  
� 40. ročník Štafetového behu vďaky, mieru a svornosti,  
� Pevné svaly tour 2011,  
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� Československý Pony Expres 2011,  
� Európsky šampionát v rugby v Čunove. 

 

2.7. Zrealizovať cyklistický chodník Moravská cesta – Devínska cesta – 2. etapa   

Stav plnenia: úloha neukončená, splnená čiastočne 
V roku 2009 bola vypracovaná prípravná dokumentácia pre územné rozhodnutie 

ďalšieho úseku cyklistického chodníka na Devínskej ceste. Začiatok cyklistického chodníka 
nadväzuje na už vybudovaný úsek na konzolovitej časti zrealizovanej v rámci 
protipovodňovej ochrany Bratislavy, tzv. Aktivita č.4. Koniec riešeného úseku je za 
kameňolomom na Devínskej ceste smerom na Bratislavu. 

V roku 2010 sa konalo pripomienkové konanie, ktoré bolo, vzhľadom na vysokú 
technickú náročnosť, majetkové problémy a zložité územie z hľadiska posudzovania vplyvov 
na životné prostredie, problematické. 

V roku 2011 STARZ zabezpečil prerokovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie 
cyklotrasy na Devínskej ceste, úsek - premostenie na Sihoť po už vybudovaný úsek na 
Devínskej ceste. Slovenský pozemkový fond (SPF) požadoval, aby pozemky o výmere spolu 
12 253 m² , ktoré sú vo vlastníctve SR , v správe Slovenskej republiky v k. ú. Devín, boli 
vysporiadané. Nakoľko však SPF upozornil, že pozemky predáva za trhové ceny, boli 
prípravné práce na akcii pozastavené. 
 

2.8. Zrealizovať cyklistický chodník Dúbravská radiála, Dunajská cesta úsek nábrežie 
Dunaja  a úsek Slovnaft – Tomášikova – Zátišie  

Stav plnenia: úloha neukončená, splnená čiastočne 

Cyklistický chodník Dúbravská radiála - úloha sa plní priebežne. V roku 2010 sa zabezpečila 
dokumentácia pre územné rozhodnutie, v tom istom roku STARZ toto územné rozhodnutie aj 
prijal, avšak z dôvodov podaného odvolania obyvateľky na Lipského ulici, ktorá s výstavbou 
nesúhlasila v celom rozsahu a tvrdila, že rozhodnutím môže byť dotknuté nielen jej právo na 
zdravé životné prostredie, právoplatnosť rozhodnutia nebola potvrdená. 
Cyklistický chodník Nábrežie Dunaja - predmetný chodník mal byť riešený v rámci úprav 
nábrežia Dunaja, architektonickú štúdiu zabezpečoval Magistrát hlavného mesta SR 
Bratislavy, STARZ bol účastníkom tejto prípravnej dokumentácie z hľadiska umiestnenia 
cyklistického chodníka. 
Cyklistický chodník Slovnaft - Zátišie – práce neboli začaté 
 

V roku 2011 neboli začaté žiadne práce na predmetných projektoch z dôvodov 
nedostatku finančných prostriedkov a iných vybraných projektov, súvisiacich s rozvojom 
cyklotrás v Bratislave 
 

2.9. Podporovať zvyšovanie kvality a zapojenia čo najväčšieho počtu aktívnych 
a rekreačných športovcov do vybraných podujatí organizovaných pre bratislavskú verejnosť 

Stav plnenia: úloha splnená 

Hlavné mesto každoročne podporou vybraných športových podujatí pre verejnosť, ale 
aj významných medzinárodných športových podujatí, ktoré sa konajú v Bratislave, skvalitňuje 
ich prípravu, realizáciu, medializáciu, skvalitňuje ich materiálne, organizačné zabezpečenie 
a ocenenie. Tieto skutočnosti sa prejavili aj v roku 2011 oveľa väčším záujmom verejnosti 
o aktívnu účasť na takýchto podujatiach a aj v časoch krízy pritiahli účasť nielen športovcov 
a divákov, ale aj podporovateľov a významných sponzorov. Medzi najvýznamnejšie 
a najmasovejšie podujatia v roku 2011, ktoré napĺňali tieto atribúty, zaznamenali rekordnú 
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účasť, kvalitnú realizáciu a ktoré organizovalo hlavné mesto, STARZ, alebo sa hlavné mesto 
na nich podieľalo, patrili: 

� ČSOB City Marathon 2011,  
� Národný beh Devín – Bratislava,  
� Bratislavský polmaratón, Horský beh Baba – Kamzík, Rača – Kamzík,  
� Silvestrovský beh cez bratislavské mosty,  
� Baba Cup v slope style snowboardingu,   
� Skateboardová škola 2010,  
� Orca Cup v plávaní,  
� Kellys Greenbike Tour. 
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Realizačný plán zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej 
kultúry na rok 2012 

       
1. V oblasti výstavby, rekonštrukcie a údržby hlavných cyklotrás v Bratislave 
 
1.1 Dokončiť 2. etapu výstavby Medzinárodnej dunajskej cyklistickej cesty na úseku 
Viedenskej cesty 
Termín začatia prác:   máj 2012 
Termín ukončenia prác:  jún  2012 
Predpokladané náklady:  25 000 € 
Zodpovedný:    STARZ (Ing. arch. Szabová) 
 
1.2 Zrealizovať cyklistický chodník Ružinovská radiála na úseku Košická – od križovatky 
Prievozská po most Apollo 
Z dôvodu technickej náročnosti na základe podmienok Krajského dopravného inšpektorátu 
v Bratislave  sa odporúča riešiť  cyklotrasu spolu s  investormi v rámci  jednotlivých aktivít 
v tomto území. 
Termín začatia prác:   september 2012 (plán) 
Termín ukončenia prác:  ešte nie je určený 
Predpokladané náklady:  nie sú známe, nakoľko nie sú ujasnené názory na  
     vedenie trasy v priestore Košickej, z rozpočtu STARZ-u 
Zodpovedný:    STARZ (Ing. arch. Szabová) 
 
1.3 Zrealizovať prvý historický okruh v centre Bratislavy -  Nový most – Hviezdoslavovo 
námestie – Rybné námestie – Nový most 
Termín začatia prác:   jún 2012 
Termín ukončenia prác:  august 2012 
Predpokladané náklady:  15 000 € 
Zodpovedný:    STARZ (Ing. arch. Szabová) 
 
1.4 Na úseku Medzinárodnej dunajskej cyklistickej cesty prepojiť Európsku 
cyklomagistrálu na území Bratislavy (spoločný projekt s Nadáciou Poštovej banky) – 
projekt revitalizácie cyklotrás 
Termín začatia prác:   apríl 2012 
Termín ukončenia prác:  30.6.2012 
Predpokladané náklady:  Nadácia PB nezverejňuje náklady 
Zodpovedný:    Nadácia PB (Mgr. Pažitná), STARZ (Ing. arch. Szabová) 
 
1.5 V dopravnom priestore v Bratislave vybudovať ďalšie cyklotrasy  zmenou organizácie 
dopravy  
Termín začatia prác:   máj 2012 
Termín ukončenia prác:  december 2012 
Predpokladané náklady:  20 000 € 
Zodpovedný:    STARZ (Ing. arch. Szabová) 
 
1.6 Osadzovanie cyklostojanov na území Bratislavy 
Termín začatia prác:   máj 2012 
Termín ukončenia prác:  v priebehu roka 2012 
Zodpovedný:    STARZ (Ing. arch. Szabová), financované STARZ-om 
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2. V rámci skvalitnenia a rozšírenia rozvoja športových aktivít a podpory a rozširovania 
funkcií rekreácie a športu v Bratislavskom lesoparku: 
 
2.1 Vybudovať multifunkčné ihrisko s umelou trávou so sedením vo svahu v novom areáli 
Pod horárňou Krasňany.  
Areál v r.2012 prejde rekonštrukciou a bude odovzdaný verejnosti v septembri 2012. Na 
ploche cca 1,2 ha bude zrenovované existujúce alebo umiestnené nové lesoparkové zariadenie 
na krátkodobú rekreáciu v prírode (prístrešky, ohniská, gril, súpravy na sedenie, detské 
ihriská, ihrisko s umelým povrchom). Rekonštrukcia prebieha v rámci projektu „Urbannatur - 
rozvoj rekreačných aktivít v prírodne chránenom území“ ktorý je spolufinancovaný v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007-2013 Európskym fondom 
regionálneho rozvoja a zo svojich prostriedkov ho podporujú Mestské lesy v Bratislave 
a Mestské lesy Viedeň. Celkové náklady na projekt sú v rozsahu cca 600 tis €. Z dôvodu 
nedostatku financií na realizáciu projektu z rozpočtu organizácie Mestské lesy bude 
rekonštrukcia areálu rozdelená na etapy. V r. 2012 bude realizovaná a odovzdaná verejnosti 
pravdepodobne len časť financovaná z „eurofondov“ v rozsahu 150 tis €, ktorá sa týka 
hlavných prístreškov. Výstavba multifunkčného ihriska je plánovaná  v roku 2012 (alebo 
v nastávajúcich rokoch) z prostriedkov hlavného mesta. 
Termín začatia prác:   1.5.2012 
Termín ukončenia prác:  30.8.2012 
Predpokladané náklady:  55 000 € prostredníctvom dotácie hlavného mesta 
     (cenový odhad zahŕňa zarovnanie terénu, vybudovanie 
ihriska,     osadenie sedenia vo svahu) 
Zodpovedný:    Mestské lesy v Bratislave (Ing. arch. Holčíková) 
 
2.2 Vybudovať multifunkčné ihrisko s umelou trávou na Drieňovských lúkach.  
Lúky sú v súčasnosti využívané hlavne na loptové hry, pôjde o stavebne nenáročný projekt 
vybudovania ihriska s umelým povrchom na už existujúcom prírodnom ihrisku, ktoré je vo 
vlhkých mesiacoch nepoužiteľné.   
Termín začatia prác:   1.5.2012 
Termín ukončenia prác:  30.8.2012 
Predpokladané náklady:  45 000 € prostredníctvom dotácie hlavného mesta 
     (základové vrstvy terénu, vybudovanie ihriska) 
Zodpovedný:    Mestské lesy v Bratislave (Ing. arch. Holčíková) 
 
3. Vytvoriť podmienky k príprave a výstavbe mestskej  krytej plavárne (účasť mesta). 
Príprava a výstavba mestskej krytej plavárne by sa mala začať  v roku 2012 na úrovni výberu 
a prípravy územia. 
Termín začatia prác:   rok 2012  
Termín ukončenia prác:  nie je známy 
Predpokladané náklady:  30 000 € (schválené náklady na prípravu územia) 
Zodpovedný:    Hlavné mesto SR Bratislava – Generálny investor  
     Bratislavy 
 
4. Výstavba futbalového štadióna 
Predpokladané náklady v roku 2012:    0 € 
 
5. Výstavba nenáročných športovísk 
Predpokladané náklady v roku 2012:    0 € 
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6. Naďalej podporovať športové akcie organizované hlavným mestom a športové 
podujatia pre verejnosť, ktoré majú celomestský charakter, významné športové 
podujatia a medzinárodné športové podujatia a aktivity, ktoré sa konajú v Bratislave.          
Termín:    1.1. – 31. 12. 2012 
Predpokladané náklady:  60 000,00 € prostredníctvom oddelenia kultúry, školstva 
     a športu magistrátu 
Zodpovedný:    OKŠŠ  
Predpokladané náklady:  22 900,00, € prostredníctvom transferu na podporu  
     športových aktivít 
Zodpovedný:    OKŠŠ 
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      Tabuľka č. 1 

 Peňažný fond na podporu rozvoja telesnej kultúry v hla vnom meste SR Bratislava 
 Žiadosti v 1. kole podané k 31. marcu 2010 a schvál ené v mestskom zastupite ľstve 
       

  Žiadateľ - názov projektu 
Celková výška 

projektu 
Požadovaná 

dotácia 
Schválená 
dotácia Čerpanie Stav projektu 

1. STARZ - výstavba prevádzkových priestorov ZŠ Harmincova 1 364 415,90 1 227 974,31 200 000,00 109 207,86 trvá do 2012 
2. STARZ - Rekonštrukcia ŠRA Harmincova 506 105,80 455 495,22 455 000,00 328 384,67 ukončený 2011 

3. 
Basebalový klub žiaci Tupolevova - revitalizácia školského dvora  
na multifunkčné športové ihrisko v MČ Devínska Nová Ves 216 368,98 181 823,00 100 000,00 100 000,00 trvá do 2012 

4. 
4. Karloveský športový klub - rekonštrukcia šatní KŠK na 
Molecovej ulici 360 000,00 266 000,00 266 000,00 266 000,00 trvá do 2012 

5. 
TJ Polygraf Venglošova akadémia Bratislava - výstavba 
trávnatého futbalového ihriska na Sklodowskej ulici 397 000,00 357 300,00 355 000,00 355 000,00 trvá do 2012 

6. 
MČ Vajnory - revitalizácia verejného priestranstva MČ Vajnory na 
bežeckú dráhu a viacúčelové ihrisko 248 481,17 198 784,94 100 000,00 100 000,00 ukončený 2010 

7. Modernizácia, revitalizácia a rozšírenie ihriska pri ZŠ Mudroňova  277 436,74 249 693,06 150 000,00 150 000,00 ukončený 2010 
              
  Spolu 3 369 808,59 2 937 070,53 1 626 000,00 1 408 592,43   
 
 


