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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 hlavného mesta SR Bratislavy 
(MsZ) zo dňa 15.12.2008. 
 Úlohy, ktoré  boli splnené a ukončené sa v informácii už ďalej neuvádzajú. 

 

1. Plnenie krátkodobých zámerov, časovo ohraničených do roku 2010 
 
1.1 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, kedy bolo z fondu rozdelených 1 626 000 
Eur na projekty, ktoré boli schválené a už realizované.  
 V roku 2013 sa vo fonde naakumulovalo 310 122,00 Eur, ktoré neboli čerpané. 
Uznesením MsZ č. 1392/2014 zo dňa 30.01.2014 boli schválené nasledovným subjektom: 
- STARZ – 150 000,00 Eur na dostavbu vnútorných priestorov v Zimnom štadióne 

Harmincova (Dúbravka), 
- STARZ – 70 122,00 Eur na dostavbu šatňových priestorov v Zimnom štadióne O. Nepelu, 
- MČ Staré Mesto – 60 000,00 Eur na vybudovanie modernej bežeckej dráhy 

s príslušenstvom a chodníkmi v Medickej záhrade, 
- MČ Rača – 30 000,00 Eur na revitalizáciu športového areálu na Černockého ulici. 
 
1.2 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 2013 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 2013 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 (5 195 bežcov), 8. ročník 
ČSOB Bratislava Marathon 2013, 24. ročník medzinárodnej cyklotúry Cesta priateľstva (700 
cyklistov), 15. ročník medzinárodných pretekov v plávaní Orca Cup, 14. ročník horského 
behu Baba – Kamzík, Rača - Kamzík, 5. ročník Kellys Greenbike Tour Bratislava 2013, 
podpora projektu World Bike Travel Tour – na bicykli okolo sveta, Bratislava inline 2013, 
Zimný halový turnaj žiakov Bratislavy vo futbale, 21. ročník medzinárodného turnaja 
v zápasení žiakov, 15. ročník Bratislavského crosu, 5. ročník medzinárodného turnaja 
mládeže v basketbale – SBA Inter Cup, 6. ročník Ligy športových prípraviek v basketbale, 26. 
ročník Silvestrovského behu cez bratislavské mosty (757 bežcov).  
 Mladí bratislavskí športovci do 17 rokov sa zúčastnili na 18. ročníku Turnaja 5-miest 
v Záhrebe, kde v celkovom poradí miest obsadili 3.  miesto. 
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1.3 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 MsZ 
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. 

 
1.4 Dobudovať prevádzkové priestory na Zimnom štadióne Harmincova ul.  
Úloha sa plní priebežne.  
 V roku 2013 na základe poskytnutého transferu na kapitálové výdavky mesta 
pokračoval STARZ na dostavbe prevádzkových priestorov. Pre športovcov  zrealizoval dve 
šatne s hygienickým zázemím a spojovacou chodbou. 
 
1.5 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. 
 
1.6 Zabezpečiť rozvoj a výstavbu hlavných cyklistických trás (v časovom horizonte do 5  
rokov)  
- 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, 
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- 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. 
 
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. 
 V roku 2013 sa na základe záverov a vyhodnotenia danej súťaže zabezpečilo 
vypracovanie príslušnej projektovej dokumentácie na jednotlivé objekty, zabezpečila sa 
realizácia objektu toaliet, vonkajších spŕch, spevnila sa plocha, piesková pláž s prvkami 
detského ihriska a plôch na slnenie. 
 
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 súkromných investorov, ktorá slúži verejnosti na šport, oddych a relax. 
Ďalšie  športovo-rekreačné aktivity v uvedenej lokalite mesto ani mestská časť neriešia. 
 
2.3 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 iba v oblasti Bratislavského lesoparku. 
 
2.4 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). 
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 Úloha sa plní každoročne. V roku 2013 primátor ocenil najlepších športovcov 
Bratislavy v kategóriách najlepší jednotlivec junior a senior, najlepší kolektív, najlepší 
hendicapovaný športovec a talent roka. V rámci podujatia „stretnutie primátora s talentovanou 
mládežou“ ocenil talentovanú športovú mládež a ich trénerov alebo pedagógov. 
 
2.5  Zrealizovať cyklistický chodník Moravská cesta – Devínska cesta – 2. etapa   
Úloha sa plní priebežne.  
 V roku 2013 STARZ pokračoval v riešení umiestnenia cyklotrasy na Devínskej ceste 
s tým, že vyhlásil verejnú anonymnú ideovú architektonicko-urbanistickú súťaž na riešenie 
cyklotrasy s cieľom nájsť optimálne trasovanie z Bratislavy do Devína. Súťaže sa zúčastnili 
štyria účastníci. 
 
2.6 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.  
 Tento návrh nebol v roku 2013 zaradený do plánu akcií.  
 
- cyklistický chodník Slovnaft - Zátišie  
Úloha sa plní priebežne.  
 STaRZ v roku 2013 zabezpečil vypracovanie overovacej štúdie. Cieľom štúdie bolo 
vyhľadanie a návrh najvhodnejšej trasy v mieste od úrovňovej križovatky Vajnorská –
Tomášikova po Slovnaftskú ulicu s napojením na existujúcu cyklistickú trasu popri Malom 
Dunaji. Navrhovaná cyklotrasa križuje navrhované radiálne cyklistické trasy s vytvorením 
ucelenej siete cyklistických trás. 
 V súčasnosti prebieha prerokovanie s dotknutými organizáciami. Po kladnom 
vyhodnotení a v prípade finančných prostriedkov sa bude pokračovať v ďalších stupňoch 
projektovej dokumentácie. 
 
 
3. Vyhodnotenie plnenia realizačného plánu za rok 2013 
(vyplývajúci z koncepcie rozvoja telesnej kultúry)  
 
I. V oblasti výstavby, rekonštrukcie a údržby hlavných cyklotrás v Bratislave 
 
1. Vybudovať cyklistický chodník Nábrežie Dunaja, úsek: Fajnorovo nábrežie 
Termín začatia prác:                          jún 2013 
Termín ukončenia prác:                     júl 2013 
Predpokladané náklady:                    15 000,00 Eur 
Zodpovedný:                                     STaRZ 
Úloha: nesplnená 
 V roku 2013 boli zabezpečené 2 varianty umiestnenia cyklotrasy v predmetnom 
priestore. Z dôvodov rozporných stanovísk dotknutých, boli práce na akcii pozastavené. 
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Hlavným problémom zostávajú pozdĺžne parkovacie miesta v počte 16 miest, ktoré sú 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  
 Napriek konzultáciám s dotknutými organizáciami a prísľubom pred spracovaním 
prípravnej dokumentácie, návrh umiestnenia cyklotrasy po vypracovaní nebol prijatý. 
Z uvedených dôvodov bolo zabezpečené vypracovanie dokumentácie pre územné 
rozhodnutie, kde boli zapracované  pripomienky dotknutých organizácií. V súčasnosti 
prebieha pripomienkové konanie, po jeho kladnom vyhodnotení bude možné pristúpiť 
k ďalším stupňom dokumentácie.  
 
2. Zrealizovať cyklotrasu Pribinova 2 (Eurovea - Most Apollo) 
Termín začatia prác:   jún 2013 
Termín ukončenia prác:  júl 2013 
Predpokladané náklady:  25 000,00 Eur  
Zodpovedný:    STaRZ  
Úloha: splnená čiastočne 
 V roku 2013 STARZ zabezpečil vypracovanie realizačného projektu, ktorý je 
v súčasnosti v pripomienkovom konaní. Dokončenie projektu je plánované v roku 2014. 
 
3. Zrealizovať cyklotrasu  Blumentálska - Obchodná 
Termín začatia prác:   máj 2013 
Termín ukončenia prác:  august 2013   
Náklady:    17 000,00 Eur 
Zodpovedný:    STaRZ  
Úloha: splnená 
 V roku 2013 sa realizovala cyklotrasa Blumentálska - Obchodná. Predmetná 
cyklotrasa vedie cyklistov v hlavnom dopravnom priestore s využitím jazdných pásov 
automobilovej dopravy, resp. pásu pre električky, aj pre cyklistické pruhy a celkovou zmenou 
usporiadania dopravného priestoru dopravným značením s malými stavebnými úpravami. 
 
4. Zrealizovať prvý historický okruh v centre Bratislavy - Nový most - Hviezdoslavovo  
námestie - Rybné námestie - Nový most 
Termín začatia prác:   jún 2012 
Termín ukončenia prác:  júl 2013 
Náklady:    4 300,00 Eur  
Zodpovedný:    STaRZ  
Úloha:  splnená 
 V roku 2013 sa realizoval tzv. historický okruh, ktorý bol na základe pripomienok 
dotknutých upravený a jeho rozsah bol znížený. Cyklotrasa je riešená obojsmerne po 
komunikáciách v historickej časti Bratislavy formou vodorovného a zvislého dopravného 
značenia. 
 
5. Zrealizovať organizáciu dopravy na cyklotrase Eurovelo  6 
Termín začatia prác:   jún 2013 
Termín ukončenia prác:   júl 2013 
Náklady k 31.12.2013:  7 300,00 Eur  
Zodpovedný:    STaRZ  
Úloha: splnená čiastočne 
 V roku 2013 sa zahájili práce na novej organizácii dopravy na cyklotrase na 
pravobrežnej strane Dunaja, ktorá je súčasťou medzinárodnej cyklistickej trasy - Eurovelo 6. 
Projektová dokumentácia bola odsúhlasená so všetkými dotknutými organizáciami. 
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V priebehu prác správca účelovej komunikácie Vodohospodárska výstavba š.p., práce 
pozastavil, požaduje prepracovať dokumentáciu a doriešiť zmluvu medzi  hlavným mestom 
SR Bratislava a Vodohospodárskou výstavbou š.p. o využívaný účelovej cesty pre cyklistov. 
Ukončenie prác je plánované v roku 2014. 
 
6. Zrealizovať zmenu organizácie dopravy na cyklotrase Južná radiála - Chorvátske  
rameno  
Termín začatia prác:   máj 2013 
Termín ukončenia prác:  máj 2013 
Náklady:    4 800,00 Eur  
Zodpovedný:    STaRZ    
Úloha: splnená 
 Zmena organizácie dopravy na cyklotrase bola realizovaná v rámci stavebných úprav 
na obslužnej komunikácii Chorvátske rameno, čím sme vylepšili podmienky pre cyklistov 
a chodcov v tejto lokalite. 
 
7. Osadzovanie cyklostojanov na území Bratislavy 
Termín začatia prác:   apríl 2013 
Termín ukončenia prác:  december 2013 
Náklady:    9 256,00 Eur 
Zodpovedný:    STaRZ       
Úloha: splnená 
 V roku 2013 sa pokračovalo v osadzovaní cyklostojanov. Osadených bolo 90 kusov. 
Miesta boli vybrané na základe doporučení Cyklokoalície a požiadaviek jednotlivých 
subjektov. 
 
 Ostatné akcie výstavby, rekonštrukcie a údržby cyklotrás  sú vyhodnotené v rámci 
priorít mesta Bratislavy 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: 
 
1. Revitalizovať Areál zdravia Zlaté piesky, hlavná pláž - 1. etapa 
Termín začatia prác:   1. etapa - rok 2013 
     2. etapa - rok 2014 
Termín ukončenia prác:  rok 2014 
Predpokladané náklady:  150 000,00 Eur (na obe etapy) 
Náklady v roku 2013:   94 000,00 Eur 
Zdroj krytia:    vlastné zdroje organizácie  
Zodpovedný:    STaRZ 
Úloha: splnená  čiastočne a v jej plnení sa pokračuje 
 V roku 2013 na základe záverov a vyhodnotenia súťaže bolo zabezpečené 
vypracovanie príslušnej projektovej dokumentácie na jednotlivé objekty. Následne bola 
zabezpečená realizácia objektu toaliet, objektu vonkajších spŕch, spevnenia plôch, pieskovej 
pláže s prvkami detského ihriska a plochami na slnenie. 
 V roku 2014 sa bude pokračovať v naplnení predmetnej štúdie a zabezpečí sa tak 
zvýšenie úrovne rekreačného areálu Zlaté Piesky (rekonštrukcia vstupného 
objektu, revitalizácia zelene, výstavba vonkajších ihrísk).  
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2. Realizovať II. etapu vybudovania multifunk čného detského ihriska v novom areáli 
Pod horárňou Krasňany  
Termín začatia prác:   01.05.2013 
Termín ukončenia prác:  19.12.2013 
Náklady:    100 000,00 
Zodpovedný:    Mestské lesy v Bratislave 
Úloha: splnená 
 Rekreačný areál prešiel kompletnou rekonštrukciou a do užívania verejnosti bol daný 
koncom roka 2012. V roku 2013 rekonštrukcia pokračovala v náklade 100 000,00 Eur 
z prostriedkov hlavného mesta a z vlastných (zarovnanie terénu, vybudovanie ihriska, lanová 
pyramída, komplex preliezok...) a ukončená bola v decembri 2013. 
 
3. Vybudovať pozorovateľňu (Birdtwachting – ornitologická stena) 
Termín začatia prác:   28.05.2013 
Termín ukončenia prác:  26.08.2013 
Náklady:    754,00 – vlastné zdroje 
Zodpovedný:    Mestské lesy v Bratislave 
Úloha: splnená 
 Pozorovateľňa je umiestnená neďaleko Partizánskej lúky a je súčasťou 
dendrologického náučného chodníka. Výstavba z vlastných prostriedkov bola ukončená 
koncom augusta 2013. 
 
4. Vybudovať altánok „Futbalka“, II. etapa 
Termín začatia prác:   07.05.2013 
Termín ukončenia prác:  31.05.2013 
Náklady:    7 587,00 – vlastné zdroje 
Zodpovedný:    Mestské lesy v Bratislave 
Úloha: splnená 
 Na Partizánskej lúke bol dobudovaný zastrešený altánok s grilom s názvom 
„Futbalka“, ktorý zvýšil kapacitu o 50 miest. 
 
5. 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. 2013 
Predpokladané náklady:  51 300,00 € prostredníctvom oddelenia kultúry, školstva, 
     športu a mládeže magistrátu (OKŠŠM) 
Čerpanie:    28 259,83 Eur 
Šetrenie:    23 040,17 Eur 
Podpora športových aktivít   
prostredníctvom grantov:  21 700,00 Eur 
Čerpanie:    21 700,00 Eur 
Zodpovedný:    OKŠŠM  
 Plánované prostriedky OKŠŠM nebolo možné použiť v plnej výške v dôsledku 
úsporných opatrení hlavného mesta. 
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4. Realizačný plán na rok 2014 
(vyplývajúci z koncepcie rozvoja telesnej kultúry) 
 
I. V oblasti výstavby, rekonštrukcie a údržby hlavných cyklotrás v Bratislave 
 Priority v oblasti výstavby, rekonštrukcie a údržby cyklotrás v hlavnom meste 
Bratislave riešia Priority  v oblasti cyklodopravy na rok 2014. 
 
II. V oblasti skvalitnenia a rozšírenia rozvoja športových aktivít a podpory a rozširovania 
funkcií rekreácie a športu v Bratislave a Bratislavskom lesoparku: 
 
1. Revitalizovať Areál zdravia Zlaté piesky, hlavná pláž - 2. etapa 
Termín začatia prác:   marec 2014 
Termín ukončenia prác:  október 2014 
Predpokladané náklady:  56 000,00 Eur  
Zdroj krytia:    vlastné zdroje organizácie  
Zodpovedný:    STaRZ 
 
2. Dostavať vnútorné priestory v Zimnom štadióne Harmincova   
Termín začatia prác:   rok 2014 
Termín ukončenia prác:  rok 2014 
Predpokladané náklady:  150 000,00 Eur   
Zdroj krytia:    Peňažný fond na podporu rozvoja TK v Bratislave 
Zodpovedný:    STaRZ 
 Tretia etapa dobudovania šatní, vrátane hygienických a sociálnych zariadení  
a technických priestorov pre prevádzku štadióna Harmincova 
 
3. Dostavať šatňové priestory v Zimnom štadióne O. Nepelu    
Termín začatia prác:   rok 2014 
Termín ukončenia prác:  rok 2014 
Predpokladané náklady:  70 122,00 Eur   
Zdroj krytia:    Peňažný fond na podporu rozvoja TK v Bratislave 
Zodpovedný:    STaRZ 
 Dobudovanie šatní, vrátane hygienických a sociálnych zariadení, v tréningovej hale 
štadióna O. Nepelu 

 
4. Ďalej osadzovať cyklostojany v Bratislave 
Termín začatia prác:   apríl 2014 
Termín ukončenia prác:  december 2014 
Predpokladané náklady:  10 000,00 Eur  
Zdroj krytia:    z rozpočtu STaRZ-u 
Zodpovedný:    STaRZ       
 
5. 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. 2014 
Realizácia a podpora športových podujatí a aktivít 
prostredníctvom oddelenia kultúry, školstva, športu   
a mládeže       55 000,00 Eur 
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Zdroj krytia:       schválené v rozpočte hlavného 
        mesta na rok 2014 
Zodpovedný:       OKŠŠM 
 
Podpora športových aktivít prostredníctvom grantov: 25 000,00 Eur 
Zdroj krytia:       schválené v rozpočte hlavného 
        mesta na rok 2014 
Zodpovedný:       grantová komisia, OKŠŠM 
 


