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Dôvodová správa 

 
  
 
Informácia o plnení zámerov koncepcie bola spracovaná na základe uznesenia mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 594/2008, časti D bodu 1  zo dňa 15.12.2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
  
Úloha sa plní priebežne. Rekonštrukciu zabezpečuje GIB Bratislava. Práce pokračujú v zmysle 
schváleného harmonogramu prác. Za účelom prípravy prevádzky, budúceho užívania objektu 
a vnútorného vybavenia sa zástupcovia STARZu zúčastňujú pravidelných koordinačných 
stretnutí. Technické podmienky pre usporiadanie MS v ľadovom hokeji v roku 2011 boli 
konzultované so zástupcami SZĽH a IHF a boli zapracované do realizačného projektu.  

 

1.2. Komisia peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR 
Bratislave 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 sa plní.  Rada fondu na svojich zasadnutiach v r. 2009 navrhla schváliť dodatok štatútu č. 1 
/schválený bol na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva/, ktorým sa umožňuje získať 
finančné prostriedky od roku 2010 v rámci združených prostriedkov, nielen organizáciám, 
zriadených hlavným mestom, ale aj mestským častiam Bratislavy a iným právnickým subjektom.  
 
 
1.3. Vytvoriť  viaczdrojové financovanie nosných športových podujatí celomestského 
a nadmestského charakteru. 
 
Časť úlohy sa plní v bode 1.2. /čerpanie investičných prostriedkov formou združených 
finančných prostriedkov/. Určité nosné športové podujatia na úrovni ME, MS, svetových 
pohárov, konaných v Bratislave, boli financované zo štátnych prostriedkov prostredníctvom MŠ 
SR – sekcia štátnej starostlivosti o šport, ako aj z prostriedkov hlavného mesta, BSK a sponzorov. 
Celobratislavské športové a turistické podujatia boli podporované prostredníctvom mestských 
častí, hlavného mesta, BSK, sponzorov a projektov. 
 
 
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 / čistopis generelu bude vypracovaný do konca 



roka 2008/, ktorého účelom je riešenie územného rozvoja  funkčných  zložiek  dotýkajúcich sa 
športu a rekreácie,  stanovených v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, ktorý prehlbuje. 
 
Úloha splnená. Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy bol spracovaný v zmysle 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.   
Územný generel športu a rekreácie hl. mesta SR Bratislavy 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. 
 

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

Úloha sa plní priebežne. V roku 2009 STARZ zabezpečil vypracovanie projektovej 
dokumentácie dobudovania vonkajších ihrísk v areáli ŠRA Harmincova. V súčasnosti prebieha 
stavebné konanie. Realizácia vonkajších ihrísk je plánovaná v roku 2010.  

 

1.6. Dobudovať prevádzkové priestory na Zimnom štadióne Harmincova ul.  

Úloha sa plní priebežne. V roku 2009  zabezpečil STARZ vypracovanie projektovej 
dokumentácie dobudovania prevádzkových priestorov na ZŠ Harmincova. Projektová 
dokumentácia rieši rozšírenie šatňových priestorov pre športovcov, vylepšuje prevádzkové 
priestory a rozširuje poskytované služby o viacúčelovú telocvičňu a bufetové zariadenie.  

 

1.7. Postaviť viacdráhovú šmykľavku na Kúpalisku Rosnička.  

Úloha splnená. K letnej sezóne 2009 bola daná do užívania verejnosti trojdráhová šmykľavka na 
Kúpalisku Rosnička.  

 

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

        Úloha sa plní priebežne. V roku 2009 bolo zabezpečené vypracovanie projektovej 
dokumentácie. V súčasnej dobe prebieha stavebné konanie. Realizácia rekonštrukčných prác je 
plánovaná na roky 2011 – 2012 za podmienky poskytnutia príspevku na kapitálové výdavky 
z rozpočtu hlavného mesta.  

 

1.9. Vyriešiť náhradné administratívne priestory pre riaditeľstvo STARZu vybudovaním  

nadstavby nad výukovým bazénom Plavárne Pasienky  

Úloha sa plní priebežne. V roku 2009 bola vypracovaná projektová dokumentácia s vydaním 
stavebného povolenia a v auguste 2009 sa začali stavebné práce na nadstavbe. Predpokladaný 
termín ukončenia stavebných práce je február 2010.  



 

1.10. Vyriešiť rekonštrukciu kúpalísk v MČ Bratislava – Rača 

Úloha splnená. K 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. 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  

Úloha splnená. V roku 2009 bola zabezpečená výstavba cyklistického chodníka, ktorý je 
konzolovite umiestnený na protipovodňovej hrádzi Dunaja na Devínskej ceste.  

 

1.12. Zabezpečiť rozvoj a výstavbu hlavných cyklistický trás /v časovom horizonte do 5  
 rokov/  

- Dokončiť Medzinárodnú dunajskú cyklistickú cestu, úsek Viedenskej cesty 

Práce na výstavbe cyklistického chodníka boli zahájené v roku 2005. Výstavba 
cyklistického chodníka bola pozastavená z dôvodu výstavby protipovodňovej ochrany 
Bratislavy na Viedenskej ceste. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti prebieha jej 
kolaudačné konanie, je predpoklad, že v roku 2010 bude možné ukončiť cyklistický 
chodník na Viedenskej ceste.  

- Zrealizovať Južnú radiálu – úsek Antolská – Medzinárodná dunajská cyklistická cesta 

Úloha splnená. Cyklistický chodník Antolská bol daný do užívania verejnosti v rámci 
Európskeho týždňa mobility 2009.  

- Zrealizovať cyklistický chodník Ružinovská radiála, úsek Košická – Páričkova 

Úloha sa plní čiastočne. Z dôvodov pripomienok vznesených na kolaudačnom konaní 
zástupcami Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR je potrebné upraviť projektovú 
dokumentáciu a zabezpečiť ešte ďalšie stavebné úpravy. Tieto práce budú zabezpečené 
v roku 2010.  

- Zrealizovať cyklistický chodník Botanická – Areál UK – Slávičie údolie, Mlynská dolina, 

úsek Tunel Sitina – Patrónka – Lesopark, Rusovská cesta – Jantárová a Moravský 

cyklistický chodník v Devíne.  

Úloha sa plní priebežne. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na predmetných 
cyklistických chodníkoch.  

- Zrealizovať cyklistický chodník Ružinovská radiála, úsek Podunajské Biskupice – 

Vrakuňa 

Úloha sa plní priebežne. V súčasnosti prebieha územné konanie. Výstavba je plánovaná  
v roku 2010. 

 



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/ 

Pre nedostatok finančných prostriedkov bol upravený rozsah projektu a k 31.12.2009 je 
pripravená na užívanie jedna dráha, bez fitness zastávok.   

- Vybudovať  multifunkčné ihriská na Drieňovských lúkach pre futbal, volejbal, 

basketbal a lezenie 

Projekt je presunutý do plánovaných investičných aktivít na r.2010. 
- Vybudovať výhliadkovú vežu – rozhľadňu na Výhliadkovej lúke pod Kamzíkom 

      s lezeckou stenou 

 Projekt je presunutý do plánovaných investičných aktivít na r.2011-2012.   
- Obnoviť označenia siete turistických chodníkov v Bratislavskom lesoparku, ich 

doplnenie orientačnými smerníkmi, mapkami a odpočívadlami, či občerstvovacími 

zariadeniami 

Stav značenia a smerovníkov je momentálne na vyhovujúcej úrovni, Boli osadené tri nové 
veľkoplošné mapy s cyklotrasami (Železná studienka, Kamzík, Kačín). Do konca roka 
boli osadené ešte dve (Sliva, Tabule). 
Občerstvovacie zariadenia budú riešené v r. 2010-2012.  

 
 

2. Plnenie dlhodobých zámerov, časovo ohraničených do roku 2015  
 

2.1. Zrevitalizovať Areál zdravia Zlaté piesky  

STARZ dal v roku 2005 vypracovať Koncepciu rozvoja Areálu zdravia Zlaté piesky a predložil 
ju na schválenie vedeniu mesta. Keďže nespĺňala všetky požiadavky vedenia mesta, mesto dalo 
vypracovať novú koncepciu, ktorá sa ešte nezačala napĺňať. Z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov STARZ túto úlohu ešte nezačal pripravovať.  

 

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

Úloha sa plní čiastočne. V rokoch 2008 a 2009 bola na petržalskej strane Dunaja vybudovaná T-
com pláž, ktorá slúžila občanom Bratislavy ako oddychová a relaxačná zóna v letnom období. 

 

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 – rekonštrukcia zimného štadióna O. Nepelu, pokračujúce rekonštrukcie zariadení 
STARZ-u /zimný štadión Harmincova, plaváreň Pasienky, letné kúpaliská, Bratislavský 
lesopark/. 



Prostredníctvom fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave, 
ktorého činnosť začala v r. 2009, sa pripravili podmienky  a zásady rozdeľovania finančných 
prostriedkov /od r. 2010/ práve na túto oblasť. 

 

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. 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/. 
 

Úloha sa plní každoročne. 

 

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/.  

 

Úloha splnená. Všetky uvedené podujatia boli zrealizované, resp. bola na nich zabezpečená účasť 
športovcov a reprezentantov Bratislavy.  

 

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

     Úloha sa plní priebežne. V súčasnosti sa zabezpečuje prípravná projektová dokumentácia 
ďalšieho úseku cyklistického chodníka s napojením na už zrealizovaný úsek v MČ Devín po 
kameňolom.  

 



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

 Úloha sa plní priebežne. V súvislosti s cyklistickým chodníkom Dúbravská radiála je v súčasnej 
dobe zabezpečovaná prípravná projektová dokumentácia. Ostatné úseky cyklistických chodníkov 
budú realizované v časovom horizonte do roku 2015.  

 

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

Úloha v r. 2009 splnená. Väčšina podujatí, ktoré organizovalo hlavné mesto, alebo bolo ich 
spoluorganizátorom, zaznamenala vyššiu kvalitu ich organizácie, čo sa prejavilo rekordnými 
účasťami na nasledovných podujatiach: ČSOB City Marathon 2009, Národný beh Devín – 
Bratislava, Bratislavský polmaratón, Horský beh Baba – Kamzík, Bratislavský cross, 
Silvestrovský beh cez bratislavské mosty, Baba Cup v slope style snowboardingu, Game of skate 
v skateboardingu, Orca Cup v plávaní. Na podujatia sa získali združené finančné prostriedky od 
hlavného mesta, BSK, mestských častí, MŠ SR, sponzorov a formou projektov, ktoré vypísali 
rôzne subjekty /napr. Orange, T-mobile.../. 

 

 


