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Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej 
kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015  

 
 

Informácia o plnení zámerov koncepcie bola spracovaná na základe uznesenia č. 594/2008, 
odsek D 1 rokovania mestského zastupiteľstva zo dňa 15.12.2008. 
 

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 
Úloha splnená v roku 2011. 

1.2 Rada peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR 
Bratislave(ďalej len „hlavné mesto“) 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 
Úloha realizovaná v rokoch 2010 – 2012 (viď príloha č. 1 – tabuľka). V súčasnosti hlavné 
mesto netvorí peňažný fond.  
 
1.3 Vytvoriť viaczdrojové financovanie nosných športových podujatí celomestského, 
národného a medzinárodného  charakteru. 
 Koordinovaný systém viaczdrojového financovania doposiaľ vytvorený nebol. 
Samotný takýto systém financovania však bol v roku 2012 realizovaný pri každom 
významnom športovom podujatí v Bratislave, keď jeho financovanie spravidla zabezpečili 
MŠVVaŠ SR, hlavné mesto, BSK, príslušná mestská časť, príslušný medzinárodný a národný 
športový zväz, príslušná športová organizácia, občianske združenie a sponzori. V roku 2012 
medzi podujatia viaczdrojového financovania, ktoré sa organizovali za finančnej a inej 
organizačnej súčinnosti hlavného mesta a konali sa v Bratislave, patrili Zimný MTB maratón, 
66. ročník medzinárodného behu Devín – Bratislava, 7. ročník ČSOB Bratislava Marathon 
2012, 24. ročník medzinárodnej cyklotúry Cesta priateľstva, 13. ročník Slovak Florbal Open, 
14. ročník medzinárodných pretekov v plávaní Orca Cup, 13. ročník horského behu Baba – 
Kamzík, Rača - Kamzík, 10. ročník Bratislavského polmaratónu, 5. ročník Kellys Greenbike 
Tour Bratislava 2012, zahájenie projektu World Bike Travel Tour – na bicykli okolo sveta, 
Bratislavská škola skateboardingu, Bratislava inline 2012, Zimný halový turnaj žiakov 
Bratislavy vo futbale, 20. ročník medzinárodného turnaja v zápasení žiakov, 14. ročník 
Bratislavského crosu, 13. ročník lezeckých pretekov Bratislava dobýja Everest, Orientačné 
preteky obyvateľov Bratislavy, Aerobic maratón študentov Bratislavy, Tenisový turnaj 
neregistrovanej mládeže, 4. ročník medzinárodného turnaja mládeže v basketbale – SBA Inter 
Cup,  25. ročník Silvestrovského behu cez bratislavské mosty.  
 Mladí bratislavskí športovci do 15 rokov sa zúčastnili 46. medzinárodných hier žiakov 
v Daegu (Južná Kórea) a športovci do 17 rokov na 17. ročníku Turnaja 5-miest v Ľubľani, 
pričom medailovo boli úspešní na oboch podujatiach. 
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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 roku 2008, ktorého účelom je riešenie územného 
rozvoja funkčných zložiek dotýkajúcich sa športu a rekreácie, stanovených v ÚPN hl. mesta 
SR Bratislavy v roku 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov.  
 Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a schválený v MZ 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 SR Bratislavy, 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.  
Úloha splnená v roku 2011. 
 
1.6 Dobudovať prevádzkové priestory na Zimnom štadióne Harmincova ul.  
Úloha sa plní priebežne.  
 V roku 2012 boli vykonané práce - odvoz sutiny z priestoru, zakladanie stien 
základových nosníkov, ležaté kanalizačné rozvody, úpravy povrchov a izolácie proti tlakovej 
vode. Dobudovanie prevádzkových priestorov je plánované v roku 2013. 
 
1.7 Postaviť viacdráhovú šmykľavku na Kúpalisku Rosnička.  
Úloha splnená v roku 2009. 
 
1.8 Zrekonštruovať prevádzkovú budovu sauny a kúpaliska Delfín a vybudovať wellnes 
centrum 
Úloha nesplnená. 
 Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu práce na rekonštrukcii prevádzkovej 
budovy a kúpaliska neboli realizované. STaRZ zabezpečil nevyhnutné práce pre prevádzku 
tak, aby objekt spĺňal technické a hygienické predpisy. 
 
1.9 Vyriešiť náhradné administratívne priestory pre riaditeľstvo STaRZ-u vybudovaním  
nadstavby nad výukovým bazénom Plavárne Pasienky  
Úloha splnená v  marci 2010. 
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1.10 Vyriešiť rekonštrukciu kúpalísk v MČ Bratislava – Rača 
Úloha splnená v roku 2009. 
 
1.11 Zrealizovať cyklistický chodník Moravská cesta,  úsek Devínska cesta – 1. etapa  
Úloha splnená čiastočne. 
 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 
Úloha splnená.  
 Z dôvodov vysokých nákladov na dokončenie úseku na Viedenskej ceste v zmysle 
schválenej dokumentácie pristúpilo hlavné mesto k jednoduchšej alternatíve, t.j. riešiť 
cyklotrasu formou zmeny organizácie dopravy. Cyklotrasa je umiestnená na jestvujúcej 
komunikácii. Pre cyklistov je vyčlenený jeden pruh šírky 2,5 m, ktorý je určený pre 
obojsmerný pohyb cyklistov. Trasa je značená vodorovným a zvislým dopravným 
orientačným značením a do užívania bola odovzdaná v máji 2012, 
- zrealizovať Južnú radiálu – úsek Antolská – Medzinárodná dunajská cyklistická cesta 
Úloha splnená v roku 2009, 
- zrealizovať cyklistický chodník Ružinovská radiála, úsek Košická – Páričkova 
Úloha nesplnená.  
 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 
Úloha sa plní priebežne.  
 Napriek vypracovanej prípravnej dokumentácii a dokumentácii pre územné 
rozhodnutie sa STaRZ-u nepodarilo pokračovať v ďalších stupňoch. Problémom je stále 
záporné stanovisko Národnej diaľničnej spoločnosti a priestorové problémy.  
 Zhotoviteľ aj napriek tomu rokoval s ďalšími dotknutými subjektmi na tejto trase, t.j. 
investorom obchodného centra Kaufland, ktorého realizácia je v pláne v tesnej blízkosti 
navrhovanej cyklotrasy a územné rozhodnutie na obchodné centrum Kaufland podmienil 
vytvorením priestoru na  umiestnenie cyklotrasy, 
- zrealizovať cyklistický chodník Ružinovská radiála, úsek Podunajské Biskupice – Vrakuňa 
Úloha splnená. 
 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 MČ 
Podunajské Biskupice a jej umiestnenie z hore uvedených dôvodov je atypické. Cyklotrasa je 
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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. Cyklotrasa je v tomto mieste zvýraznená 
červeným náterom aplikovaným na povrch vozovky a 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) 
Úloha bola splnená v roku 2011, 
- vybudovať rekreačný areál, multifunkčné ihrisko s umelou trávou so sedením vo svahu 
a detské ihrisko v novom areáli Pod horárňou Krasňany 
Úloha splnená čiastočne. 
 V roku 2012 Mestské lesy Bratislava (MLB) vybudovali rekreačný areál pozostávajúci 
z dvoch nových prístreškov s kapacitou viac ako 100 ľudí, exteriérového grilu a ohniska, 
petanquového a streetbalového ihriska, skupinovej hojdačky, stolov s lavičkami, výhľadových 
lavičiek, informačných tabúľ, odpadkových košov a suchých toaliet. Rekreačný areál bol 
odovzdaný verejnosti dňa 06.11.2012.  
 MLB nezrealizovali len výstavbu multifunkčného ihriska s umelou trávou so sedením 
vo svahu a  detského ihriska  a ich realizáciu presunuli na ďalšie roky, 
- vybudovať multifunkčné ihriská na Drieňovských lúkach pre futbal, volejbal, basketbal a 
lezenie 
Projekt bol z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pozastavený a presunutý do aktivít 
MLB v ďalších rokoch, 
- vybudovať vyhliadkovú vežu – rozhľadňu na Vyhliadkovej lúke pod Kamzíkom s lezeckou 
stenou 
Projekt bol z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pozastavený, 
- obnoviť označenia siete turistických chodníkov v Bratislavskom lesoparku, ich doplnenie 
orientačnými smerníkmi, mapkami a odpočívadlami, či občerstvovacími zariadeniami 
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. 
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2. Plnenie dlhodobých zámerov, časovo ohraničených do roku 2015  
 
2.1 Zrevitalizovať Areál zdravia Zlaté piesky  
Úloha sa plní priebežne. 
 Vzhľadom na nevyhovujúci stavebno-technický stav a stagnujúcu úlohu poskytovania 
rekreačno-oddychových funkcií areálu zdravia Zlaté Piesky a napriek už vypracovaným 
urbanistickým štúdiám, ktoré si vyžadujú veľmi vysoké náklady, zabezpečil STaRZ v roku 
2012 anonymnú ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž, ktorej úlohou bolo navrhnúť 
optimálne riešenie vymedzeného územia hlavnej pláže za primeraných nákladov a spĺňala by 
súčasné štandardy na relaxáciu a oddych pri vodnej ploche vrátane nových hygienických 
a sociálnych zariadení. 
 
2.2 Podieľať sa na výstavbe oddychovej relaxačnej zóny na nábreží Dunaja na petržalskej 
strane 
Úloha splnená čiastočne.  
 Od roku 2008 je na Petržalskej strane Dunaja každé letné obdobie vybudovaná piesčitá 
pláž so službami, ktorá slúži verejnosti na šport, oddych a relax. 
 Výstavba Big Air Jump parku a prírodnej horolezeckej steny na Tyršovom nábreží 
bližšie k Starému mostu (prvý projekt mala budovať BAJP s r.o., druhý OZ Kosohity 
Devínska Nová Ves) boli, na škodu adrenalínových športovcov a verejnosti,  zamietnuté. 
 
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 
 Úloha sa plní každoročne – pokračovali rekonštrukčné práce ďalších športových 
a rekreačných zariadení v správe hlavného mesta a dokončil sa jeden projekt realizovaný 
z prostriedkov peňažného fondu hlavného mesta (rekonštrukcia šatní Karloveského 
športového klubu) 
 
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) 
Úloha sa plní v oblasti Bratislavského lesoparku, viď bod 1.13. V ostatných oblastiach úloha 
realizovaná nebola. 
 
2.5 Morálne a finančne oceňovať úspechy a výsledky najlepších športovcov Bratislavy 
a podieľať sa na organizovaní ankety a vyhlásení 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). 
 Úloha sa plní každoročne. V roku 2012 primátor ocenil najlepších športovcov 
Bratislavy v kategóriách najlepší jednotlivec, najlepší kolektív, najlepší hendicapovaný 
športovec, talent roka a najlepší športovec 20. ročníkov ankety, ktorými sa stali súrodenci 
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Hochschornerovci. V rámci podujatia „stretnutie primátora s talentovanou mládežou“ ocenil 
talentovanú športovú mládež a ich trénerov. 
 
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 
Úloha splnená, viď bod 1.3. 
 
2.7  Zrealizovať cyklistický chodník Moravská cesta – Devínska cesta – 2. etapa   
Úloha splnená čiastočne.  
 Vzhľadom na potrebu riešiť cyklotrasu na Devínskej ceste, ktorá je súčasťou 
medzinárodnej trasy Eurovelo 13, otvorením cyklomostu Schlosshof - Devínska Nová Ves a 
nedoriešením definitívneho umiestnenia cyklotrasy na Devínskej ceste a závermi analýzy, 
ktorú vypracoval  Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave STaRZ zabezpečil 
vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá riešila dočasné a víkendové opatrenia na 
Devínskej ceste zmenou organizácie dopravy a následne opatrenia aj zrealizoval. 
 Cyklotrasa je riešená aplikovaním cyklopiktokoridorov značením V8c, vodorovným 
a zvislým značením. V hlavnej cyklistickej sezóne bola obmedzená rýchlosť zo 70 km/h na 50 
km/h. Obmedzenie je zvýraznené osadením merača rýchlosti. 
 
2.8 Zrealizovať cyklistický chodník Dúbravská radiála, Dunajská cesta úsek nábrežie 
Dunaja a úsek Slovnaft – Tomášikova – Zátišie  
Cyklistický chodník Dúbravská radiála  
Úloha  sa plní priebežne.  
 STaRZ v minulých rokoch zabezpečil vypracovanie dokumentácie pre územné 
rozhodnutie. Trasa podľa projektovej dokumentácie bola vedená po Lipského ulici 
s vyústením na Drobného ulicu. Práce boli pozastavené z dôvodov nevysporiadaných 
vlastníckych vzťahov. Zástupcovia Cyklokoalície požadujú premiestniť cyklotrasu súbežne 
s ulicou M. Schneidera Trnavského. Umiestnenie bude konzultované s dotknutými 
organizáciami. 
Cyklistický chodník Nábrežie Dunaja  
Úloha sa plní priebežne. 
 V roku 2012  zabezpečil STaRZ vypracovanie prípravnej dokumentácie na predmetnú 
cyklotrasu, ktorá bola rozdelená na tri úseky a zabezpečil k nim aj pripomienkové konanie. 
1. úsek: Most SNP - Propeler 
2. úsek: Propeler - Osobný prístav 
3. úsek: Osobný prístav - Fajnorovo nábrežie - Starý most. 
 Vzhľadom na nejednotnosť na umiestnenie 2. a 3. úseku, predmetné práce boli 
pozastavené. 3. úsek by sa mal realizovať v roku 2013. 
Cyklistický chodník Slovnaft - Zátišie  
Úloha sa plní priebežne. 
 V roku 2012 bolo zahájené výberové konanie na zhotoviteľa overovacej štúdie a 
v roku 2013 by sa mala zabezpečiť realizačná projektová dokumentáciu na tento úsek. 
 
2.9 Podporovať zvyšovanie kvality a zapojenia čo najvyššieho počtu aktívnych 
a rekreačných športovcov do vybraných podujatí organizovaných pre bratislavskú verejnosť 
 Hlavné mesto úzko spolupracuje s Bratislavským samosprávnym krajom v oblasti 
športu, a to podporou vybraných športových podujatí pre verejnosť, ale aj významných 
medzinárodných športových podujatí, ktoré sa konajú v Bratislave. Tým sa zvyšuje ich 
kvalita, medializácia, kvalitnejšie materiálne a organizačné zabezpečenie a ocenenie. Tieto 
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skutočnosti sa prejavili aj v roku 2012 vysokým záujmom verejnosti o aktívnu účasť na 
takýchto podujatiach a súčasne pritiahli aj vyššiu účasť sponzorov. Medzi najvýznamnejšie 
a najmasovejšie podujatia roku 2012, ktoré napĺňali tieto atribúty a zaznamenali rekordnú 
časť a ktoré organizovalo hlavné mesto, STaRZ, alebo sa hlavné mesto na nich podieľalo, 
patrili ČSOB City Marathon 2012, Národný beh Devín – Bratislava,  Horský beh Baba – 
Kamzík, Rača – Kamzík, Silvestrovský beh cez bratislavské mosty, Orca Cup v plávaní, 
Mamut Cup a Slovak Floorbal Open. 
 
3. Vyhodnotenie plnenia realizačného plánu za rok 2012 
(vyplývajúci z koncepcie rozvoja telesnej kultúry)  
 
I. V oblasti výstavby, rekonštrukcie a údržby hlavných cyklotrás v Bratislave 
 
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: 25 000,00 Eur 
Zodpovedný:   STaRZ  
Úloha:    splnená, cyklotrasa bola daná do užívania v máji 2012 
  
 Predmetná cyklotrasa je súčasťou medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 6 a nadväzuje 
na cyklotrasu na hrádzi Dunaja. Je umiestnená na jestvujúcej komunikácii, ktorá má šírku 7,4 
m. Zmenou organizácie dopravy bol vytvorený priestor pre umiestnenie cyklotrasy. 
 Pre cyklistov je vytvorený pruh šírky 2,5 m, ktorý je určený pre obojsmerný pohyb 
cyklistov. Obidva smery sú oddelené prerušovanou čiarou V2b. Súčasťou trasy sú cyklistické 
piktogramy. Trasa je značená vodorovným a  dopravným značením, ktoré je prispôsobené 
novo navrhnutej dopravnej situácii. 
 
2. Zrealizovať cyklistický chodník Ružinovská radiála na úseku Košická od križovatky 
Prievozská po most Apollo 
Termín začatia prác:  september 2012  
Termín ukončenia prác: ešte nie je určený 
Predpokladané náklady:  nie sú známe, nakoľko nie sú ujasnené názory na vedenie 
    trasy v priestore Košickej ulice   
Zodpovedný:   STaRZ  
Úloha:    nesplnená 
 
 Z dôvodov nesúhlasu zástupcov Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave 
s navrhovaným riešením nemohla byť zabezpečená realizácia cyklotrasy na predmetnom 
území. 
 
3. Zrealizovať prvý historický okruh v centre Bratislavy -  Nový most - Hviezdoslavovo 
námestie - Rybné námestie - Nový most 
Termín začatia prác:  jún 2012 
Termín ukončenia prác: 2013 
Predpokladané náklady: 15 000,00 Eur 
Zodpovedný:   STaRZ  
Úloha:    splnená čiastočne 
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 Dôvodom čiastočného splnenia úlohy bol zdĺhavý proces prípravy a neujasnenosti 
dotknutých organizácií, predovšetkým zástupcov Krajského dopravného inšpektorátu a Únie 
slabozrakých a nevidiacich. Po dopracovaní pripomienok bol projekt schválený dňa 
30.10.2012 a následne bolo vyhlásené výberové konanie na zhotoviteľa. 30.11.2012 bola 
podpísaná zmluva na realizáciu predmetných prác. Vzhľadom na nevhodné poveternostné 
podmienky práce nebolo možné zahájiť a realizovať v roku 2012 a preto sa presúvajú na rok 
2013. 
 
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: 17.09. 2012 
Predpokladané náklady: Nadácia Poštovej banky nezverejňuje náklady 
Zodpovední:   Nadácia Poštovej banky, STaRZ 
Úloha:    splnená 
 
 Projekt vznikol v spolupráci hlavného mesta a Nadácie Poštovej banky a bol verejnosti 
odovzdaný 17.09.2012. 
 Mesto participovalo na príprave a pri vypracovaní projektovej dokumentácie. Cieľom 
bolo vylepšiť podmienky pre cyklistov s napojením sa na zrealizovanú cyklotrasu Eurovelo 6 
na Viedenskej ceste, s pokračovaním na ľavú stranu Dunaja. Súčasťou prác bola oprava 
povrchov, výmena asfaltu v kritických miestach, obnova vodorovného a zvislého dopravného 
značenia, realizácia nového turistického a informačného značenia v súlade s platnou 
legislatívou, ďalej oprava dilatácií, ako aj výstavba nových úsekov na korune hrádze vo 
Vlčom hrdle pri Malom Dunaji. 
 
5. V dopravnom priestore v Bratislave vybudovať ďalšie cyklotrasy zmenou organizácie 
dopravy 
Termín začatia prác:  máj 2012 
Termín ukončenia prác: december 2012 
Predpokladané náklady: 20 000,00 Eur  
Zodpovedný:   STaRZ  
Úloha:    splnená 
 
V roku 2012 bolo v dopravnom priestore zrealizované: 
 
5.1 Cyklotrasa na Devínskej ceste 
 Vzhľadom na potrebu riešiť cyklotrasu na Devínskej ceste, ktorá je súčasťou 
medzinárodnej trasy Eurovelo 13, otvorením cyklomostu Schlosshof - Devínska Nová Ves, 
nedoriešením definitívneho umiestnenia cyklotrasy na Devínskej ceste a závermi „Analýzy 
vplyvu vedenia cyklotrasy cez ostrov Sihoť“ - posúdenie alternatívy vedenia cyklotrasy medzi 
Karlovou Vsou a Devínom, ktorú vypracoval Výskumný ústav vodného hospodárstva 
v Bratislave (do doby trvalého riešenia) bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá 
riešila dočasné a víkendové opatrenia zmenou organizácie dopravy a následne bola 
zabezpečená aj jej realizácia. 
 Cyklotrasa je riešená aplikovaním cyklopiktokoridorov značením V8c, vodorovným 
a zvislým značením. V hlavnej cyklistickej sezóne bola obmedzená rýchlosť zo 70 km/h na 50 
km/h. Obmedzenie je zvýraznené osadením merača rýchlosti. Dopravné značky a dopravné 
zariadenia sú zrealizované podľa požiadaviek Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. 
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z. a STN EN 12899-1. Priechody pre cyklistov sú podfarbené zelenou reflexnou nešmykľavou 
farbou. Vodorovné dopravné značenie je realizované reflexným nešmykľavým náterom bielej 
farby. Súčasťou prác bolo aj obnovenie vodiacich čiar a stredovej čiary.  
 
5.2 Cyklotrasa na Špitálskej ulici 
 V roku 2012 boli zahájené a vykonané práce podľa projektovej dokumentácie, ktorá 
bola schválená zástupcami Krajského dopravného inšpektorátu a operatívnou komisiou pri 
oddelení prevádzky dopravy magistrátu. Táto trasa je umiestnená v obslužnej komunikácii 
s električkovou traťou. 
 Trasa vedie samotným centrom mesta a je v prevažnej dĺžke vyznačená značením 
V8c-koridor pre cyklistov podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.9/2009 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cestnej premávke. Vodorovné značenie a dopravné značenie je 
zrealizované podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.9/2009 Z. z. a STN EN 12899-1. 
Vodorovné dopravné značenie je zrealizované v prevedení „termoplastické“ s reflexným 
náterom bielej farby.  
 Okrem predmetnej realizácie bola vypracovaná aj projektová dokumentácia na 
umiestnenie cyklotrasy v dopravnom priestore na Blumentálskej ulici cez Obchodnú ulicu 
s napojením na historický okruh. 
 Vypracovaná bola aj overovacia štúdia na cyklotrasy vedené z mestskej časti 
Bratislava-Rača a z mestskej časti Bratislava-Vajnory do centra a realizačná dokumentácia 
Špitálska ulica a historický okruh. 
 
5.3 Osadzovanie cyklostojanov na území Bratislavy 
Termín začatia prác:  máj 2012 
Termín ukončenia prác: v priebehu roka 2012 
Zodpovedný:   STaRZ 
Úloha:    splnená 
 Cyklostojany boli osadené na 31 miestach v Bratislave, ktoré odporučili zástupcovia 
Cyklokoalície. 
 
II. V oblasti skvalitnenia a rozšírenia rozvoja športových aktivít a podpory a rozširovania 
funkcií rekreácie a športu v Bratislave a Bratislavskom lesoparku: 
 
6. Vybudovať multifunkčné ihrisko s umelou trávou so sedením vo svahu v novom areáli Pod 
horárňou Krasňany  
Termín začatia prác rekonštrukcie areálu:  01.05.2012 
Termín ukončenia prác rekonštrukcie areálu: 06.11.2012 
Zodpovedný:      Mestské lesy v Bratislave  
Úloha:    nesplnená v časti - multifunkčné ihrisko nebolo vybudované 
    splnená v časti - rekonštrukcia areálu bola zrealizovaná 
 
 Rekreačný areál v r. 2012 prešiel kompletnou rekonštrukciou a bol odovzdaný 
verejnosti dňa 06.11.2012. Na ploche cca 1,2 ha boli vybudované dva nové prístrešky 
s originálnym architektonickým vzhľadom s kapacitou viac ako 100 ľudí, exteriérový gril 
a ohnisko, petanquové ihrisko, streetbalové ihrisko, skupinová hojdačka, stoly s lavičkami, 
výhľadové lavičky, informačné tabule, odpadkové koše a suché toalety. Rekonštrukcia 
prebiehala 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, štátnym rozpočtom a zo 
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svojich prostriedkov ho podporili Mestské lesy v Bratislave. Celkové náklady na projekt na 
slovenskej strane boli v rozsahu približne 350  tisíc €. 
 
7. Vybudovať multifunkčné ihrisko s umelou trávou na Drieňovských lúkach  
Termín začatia prác:   01.05.2012 
Termín ukončenia prác:  práce neboli zrealizované 
Predpokladané náklady:  45 000 € prostredníctvom dotácie hlavného mesta 
     (základové vrstvy terénu, vybudovanie ihriska) 
Zodpovedný:    Mestské lesy v Bratislave 
Úloha:     nesplnená pre nedostatok finančných prostriedkov  
 
8. Vytvoriť podmienky k príprave a výstavbe mestskej  krytej plavárne (účasť mesta). 
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 
Úloha:     splnená čiastočne 
 
 V roku 2012 bola vytypovaná lokalizácia krytej plavárne na plochách v súlade 
s funkčným zhodnotením lokality v platnom Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy 
(ÚPN). 
Územný generel športu a rekreácie pre výstavbu krytej plavárne v návrhovej časti uvažuje na 
území mesta s nasledovnými lokalitami v súlade s ÚPN: 
 

Číslo Mestská 
časť 

Číslo urb. 
plochy 
podľa 
generelu 

Lokalita 

Výmera 
plochy 
celkovej 
športu 

Význam 
lokality 

Zatriedenie do systému 
a štruktúra zariadení 

1P Bratislava 
Ružinov 
 

02/3 Zlaté Piesky 
III. 

160 957 m2 celomestský 
význam 

zariadenia a areály pre 
rekreačný šport: 
krytá plaváreň 

2P Bratislava 
- Rača 
 

06/1 Šajby I 601 920 m2 celomestský 
význam 

zariadenia a areály pre 
výkonnostný šport:  
krytá plaváreň, kúpalisko s 
bazénmi 

3P Bratislava 
- Dúbravka 

09/1 Krčace 50 621 m2 lokálny 
význam 

zariadenia a areály pre 
rekreačný šport: 
krytá plaváreň 

4P Bratislava 
- DNV 

12/5 Pri štátnej 
ceste 

378 701 m2 celomestský 
a nadmestský 
význam 

zariadenia a areály pre 
výkonnostný šport a  
zariadenia a areály pre 
rekreačný šport: 
krytá plaváreň, kúpalisko s 
bazénmi 

5P Bratislava 
- Petržalka 

14/2 Janíkov 
dvor II 

75 254 m2 lokálny 
význam 

zariadenia a areály pre 
rekreačný šport: 
krytá plaváreň, kúpalisko s 
bazénom 

6P Bratislava 
- Petržalka 

14/4 Pod ČOV 79 229 m2 lokálny 
význam 

zariadenia a areály pre 
výkonnostný šport: 
krytá plaváreň 
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9. Výstavba futbalového štadióna 
Predpokladané náklady v roku 2012:   0 Eur 
Úloha:      nerealizovaná 
 
10. Výstavba nenáročných športovísk 
Predpokladané náklady v roku 2012:     0 Eur 
Úloha:      nerealizovaná 
 
11. 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 (OKŠŠ) 
Čerpanie:    20 491,42 Eur 
Podpora športových aktivít   
prostredníctvom grantov:  22 900,00 Eur 
Čerpanie:    22 900,00 Eur 
Zodpovedný:    OKŠŠ  
 Plánované prostriedky OKŠŠ nebolo možné použiť v plnej výške v dôsledku 
úsporných opatrení hlavného mesta. 
 
 
4. Realizačný plán na rok 2013 
(vyplývajúci z koncepcie rozvoja telesnej kultúry) 
 
I. V oblasti výstavby, rekonštrukcie a údržby hlavných cyklotrás v Bratislave 
 
1. Opravy a rekonštrukcia asfaltových komunikácií a cyklotrás v Bratislavskom lesoparku 
Termín začatia prác:   v priebehu roka 2013 
Termín ukončenia prác:  v priebehu roka 2013 
Predpokladané náklady:  podľa možností Mestských lesov v Bratislave 
Zdroj krytia:    vlastné zdroje organizácie z podnikateľskej činnosti 
Zodpovedný:    Mestské lesy v Bratislave 
 
Ostatné akcie výstavby, rekonštrukcie a údržby cyklotrás riešia Priority mesta 
Bratislava v oblasti cyklodopravy na rok 2013. 
 
II. V oblasti skvalitnenia a rozšírenia rozvoja športových aktivít a podpory a rozširovania 
funkcií rekreácie a športu v Bratislave a Bratislavskom lesoparku: 
 
2. Revitalizácia areálu zdravia Zlaté piesky, hlavná pláž – 1. etapa 
Termín začatia prác:   1. etapa – rok 2013 
     2. etapa – rok 2014 
Termín ukončenia prác:  2014 
Predpokladané náklady:  150 000,00 Eur (na obe etapy) 
Zdroj krytia:    vlastné zdroje organizácie  
Zodpovedný:    STaRZ 
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 V súčasnosti je podpísaná zmluva s víťazom súťaže na vypracovanie projektovej 
dokumentácie. Z dôvodov postupnej realizácie je dokumentácia členená na tieto samostatné 
stavebné objekty: 
- prístupový chodník 
- piesková a štrková pláž 
- trávnaté plochy (rekultivácia) 
- mobiliár 
- móla (stanovištia plavčíkov) 
 Po vypracovaní projektovej dokumentácie bude STaRZ postupovať v súlade so 
stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov – zabezpečenie územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia. Po vydaní právoplatných rozhodnutí zabezpečí STaRZ 
v tomto roku výber zhotoviteľa pre realizáciu diela v dvoch etapách. 
 
3. Vybudovanie detského ihriska v areáli Pod horárňou Krasňany 
Termín začatia prác:   01.05.2013 
Termín ukončenia prác:  31.08.2013 
Predpokladané náklady:  100 000,00 Eur  
Zdroj krytia:     príspevok hlavného mesta v zmysle rozpočtu na rok 
     2013 na kapitálové výdavky organizácie 
Zodpovedný:    Mestské lesy v Bratislave 
 
4. Podpora športových akcií organizovaných hlavným mestom a športových podujatí pre 
verejnosť, ktoré majú celomestský charakter, významných športových podujatí 
a medzinárodných športových podujatí a aktivít, ktoré sa konajú v Bratislave 
Termín:       1.1. – 31. 12. 2013 
a) realizácia a podpora športových podujatí a aktivít 
prostredníctvom oddelenia kultúry, školstva a športu: 51 300,00 Eur 
Zdroj krytia:       schválené v rozpočte hlavného 
        mesta na rok 2013 
Zodpovedný:       OKŠŠ 
 
b) podpora športových aktivít prostredníctvom grantov: 21 700,00 Eur 
Zdroj krytia:       schválené v rozpočte hlavného 
        mesta na rok 2013 
Zodpovedný:       grantová komisia 
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    Tabuľka Príloha č. 5 

Peňažný fond na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom  meste 
SR Bratislava 

    

Žiadosti  podané k 31. marcu 2010 a schválené v mes tskom zastupite ľstve   
      

Žiadateľ - názov projektu Celková výška 
projektu 

Požadovaná dotácia     Schválená 
dotácia 

Čerpanie Stav projektu 

STARZ - výstavba prevádz. priestorov ZŠ Harmincova 1 364 415,90 1 227 974,31 200 000,00 109 207,86 trvá do 2013 

STARZ - Rekonštrukcia ŠRA Harmincova 506 105,80 455 495,22 455 000,00          328 384,67 ukončený 
2011 

Basebalový klub žiaci Tupolevova - revitalizácia školského dvora  na multifunkčné 
športové ihrisko 

216 368,98 181 823,00 100 000,00 100 000,00 trvá do 2013 

Karloveský športový klub - rekonštrukcia šatní KŠK na Molecovej ulici 360 000,00 266 000,00 266 000,00 266 000,00 ukončený 
2012 

TJ Polygraf Venglošova akadémia Bratislava - výstavba trávnatého futbalového 
ihriska Sklodowska 

397 000,00 357 300,00 355 000,00 355 000,00 trvá do 2013 

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 

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  
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S t a n o v i s k o 
 
 

k  Informácii o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom 
meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015, vyhodnotenie realizačného plánu na rok 2012, 

realizačný plán na rok 2013  
  

Komisia po  diskusii  prijala nasledovné stanovisko: 
 
odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie Informáciu o  realizácii zámerov 
vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 
2015, vyhodnotenie realizačného plánu na rok 2012, realizačný plán na rok 2013  
 
Hlasovanie:   
za  - 7 
proti  - 0 
zdržal sa - 0 
 
 
 
Bratislava  21.02.2013 
 
 
 
 
 

Ing. Peter Lenč, v.r. 
predseda komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport MZ 
 
 
 
 
 

Za správnosť: 
PaedDr. Marián Valovič 
tajomník komisie 
 
 
 
 
 


