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Dôvodová správa 
 
 Informácia o plnení zámerov koncepcie je spracovaná na základe uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  č. 594/2008, časť D bod 1 zo dňa 
15.12.2008. 
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Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej 
kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015 a vyhodnotenie 
plnenia realizačného plánu zámerov za rok 2015 

 
  

 

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

 

1.1 Plnenie krátkodobých zámerov, časovo ohraničených do roku 2010 
 
1.1.1 Rada peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste 
Slovenskej republiky 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 bola realizovaná v rokoch 2010 – 2012, kedy bolo z Peňažného fondu na 
podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave rozdelených 1 626 000 Eur 
na 7 projektov, ktoré boli schválené  v MsZ a už realizované. 
 Za rok 2013 sa vo fonde nakumulovalo 310 122,00 Eur do rozpočtu roku 2014. 
Uznesením MsZ č. 1392/2014 zo dňa 30.01.2014 boli schválené nasledovným subjektom: 
 
a) STARZ – 150 000,00 Eur na dostavbu vnútorných priestorov v Zimnom štadióne 

Harmincova (Dúbravka), stavba bola zrealizovaná k 31.12.2014, do fondu bolo vrátené 
31,24 Eur, 

b) STARZ – 70 122,00 Eur na dostavbu šatňových priestorov v Zimnom štadióne O. Nepelu, 
stavba bola zrealizovaná k 31.12.2014 iba čiastočne (bola vypracovaná projektová 
dokumentácia, dostavba nebola zrealizovaná), do fondu bolo vrátené 56 769,00 Eur,  

c) MČ Staré Mesto – 60 000,00 Eur na vybudovanie modernej bežeckej dráhy 
s príslušenstvom a chodníkmi v Medickej záhrade, stavba bola zrealizovaná k 31.12.2014,  

d) MČ Rača – 30 000,00 Eur na revitalizáciu športového areálu na Černockého ulici, stavba 
bola zrealizovaná k 31.12.2014 iba čiastočne, do fondu bolo vrátené 15 240,00 Eur. 

 
Do fondu bolo celkovo vrátených 72 040,24 Eur, ktoré boli v rozpočte hlavného mesta na rok 
2016 pridelené STARZ-u na údržbu a výstavbu hlavných cyklotrás v Bratislave. 
 
1.1.2 Vytvoriť viaczdrojové financovanie nosných športových podujatí celomestského, 
národného a medzinárodného  charakteru. 
 Celomestský systém viaczdrojového financovania doposiaľ na hlavnom meste 
oficiálne vytvorený nebol. Samotný takýto systém financovania však bol v roku 2015 
realizovaný pri každom významnom športovom podujatí v Bratislave, organizovaných, alebo 
spoluorganizovaných hlavným mestom, keď jeho financovanie spravidla zabezpečovali 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, hlavné mesto, 
Bratislavský samosprávny kraj, príslušná mestská časť, príslušný medzinárodný a národný 
športový zväz, príslušná športová organizácia, občianske združenie a sponzori.  
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 V roku 2015 medzi podujatia viaczdrojového financovania, ktoré sa organizovali za 
finančnej a inej organizačnej súčinnosti hlavného mesta a konali sa v Bratislave, patrili: 
 

� hlavné mesto Bratislava bolo hostiteľom a organizátorom jubilejného 20. ročníka 
Turnaja 4-miest Záhreb, Budapešť, Bratislava, Ľubľana za účasti 320 mladých 
športovcov z uvedených miest v šiestich športových odvetviach (futbal, basketbal, 
volejbal, hádzaná, atletika a stolný tenis), 

� medzinárodný halový turnaj žiakov U11 vo futbale – Attract Kerobaj Cup Bratislava 
2015, 

� 10. ročník ČSOB Bratislava Marathon 2015,  
� 68. ročník Národného behu Devín – Bratislava,  
� 26. ročník medzinárodnej cyklotúry Cesta priateľstva,  
� 17. ročník medzinárodných pretekov v plávaní Orca Cup 2015,  
� medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska – záverečná etapa v Bratislave 
� 16. ročník horského behu Baba – Kamzík, Rača - Kamzík, 
� Visegrad 4 Bicykle Race – GP Slovakia 2015, 
� 7. ročník Kellys Greenbike Tour Bratislava 2015,  
� Rugged Race Street 2015 v Bratislave - terénny beh s prekážkami v centre mesta,  
� podpora projektu World Bike Travel Tour – sólová jazda Karola Voltemára na bicykli 

okolo sveta,  
� 16. ročník Bratislavského crosu,  
� Mikuláš na ľade pre bratislavské deti a žiakov, 
� 57. ročník Veľkej ceny Bratislavy v krasokorčuľovaní – medzinárodné preteky pre 6 – 

19 ročných žiakov a mládež, 
� 23. ročník Ankety najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy 2015,  
� 28. ročník Silvestrovského behu cez bratislavské mosty.  

 
1.2 Plnenie dlhodobých zámerov, časovo ohraničených do roku 2015  
 
1.2.1 Zrevitalizovať Areál zdravia Zlaté piesky  
Úloha splnená. 
 V roku 2015 STARZ pokračoval s revitalizáciou Areálu zdravia Zlaté piesky na 
základe víťazného návrhu a zabezpečil realizáciu  3 etapy. Práce spočívali vo vybudovaní 
nového vstupného objektu – vstupná brána a oplotenia. Súčasťou nového riešenia je objekt 
pokladní, v ktorom je okrem pokladne pre návštevníkov umiestnená aj technika areálového 
rozhlasu. Objekt je zasunutý hlbšie do areálu, čím sa vytvoril a zväčšil priestor pred vstupom.  
 
1.2.2 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. 
 
 
1.2.4 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 2015 primátor ocenil 23 najlepších športovcov 
Bratislavy v kategóriách najlepší jednotlivec junior a senior, najlepší kolektív, najlepší 
hendicapovaný športovec, talent roka  a výnimočný výkon/výsledok v roku 2015. V 
rámci podujatia „stretnutie primátora s talentovanou mládežou“ ocenil 25 talentovaných 
mladých športovcov, ich trénerov a pedagógov. 
 
 
1.2.6 Zrealizovať cyklistický chodník Dúbravská radiála, Dunajská cesta úsek nábrežie 
Dunaja a úsek Slovnaft – Tomášikova – Zátišie  
V roku 2015 STARZ zabezpečil vypracovanie overovacích štúdií vedenia cyklistických trás 
v lokalitách: 
a) Cyklistický chodník Dúbravská radiála  
Úloha bola pozastavená. 
 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 a novej požiadavky na umiestnenie cyklotrasy v danom území. 
 
b) Cyklistický chodník Slovnaft – Tomášikova - Zátišie  
Úloha sa plnila priebežne v roku 2014, pozastavená bola v roku 2015. 
 STaRZ v roku 2014 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 roku 2015 bola realizácia úlohy pozastavená nakoľko pri preverovaní možnosti 
realizácie 1. etapy sa preukázala nejednotnosť stanovísk a vlastníckych vzťahov. 
 
 
 
2. Vyhodnotenie plnenia zámerov realizačného plánu koncepcie za rok 2015  
(vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry) 
 
I. V oblasti výstavby, rekonštrukcie a údržby hlavných cyklotrás v Bratislave 
 V roku 2015 STARZ pokračoval v ďalšej výstavbe a údržbe hlavných 
cyklotrás na území Bratislavy a zabezpečil a realizoval nasledovné: 
Vypracoval projektovú dokumentáciu: 

• Južná radiála, objekt SVP - Eurovelo 6, vetva A a vetva B, 
• Jelačičova - Metodova (OC Centrál), 
• Karloveské rameno - úprava nivelety. 

Zrealizoval cyklotrasy: 
Trenčianska, Bajkalská - Dulovo nám. 
 Realizácia tejto trasy spočívala vo vylepšení podmienok cyklistov  s ich prejazdom 
cez križovatky a zmenou organizácie dopravy, úpravou dopravného a cyklistického značenia. 
Kontinuita cyklodopravy na frekventovanej križovatke Miletičova - Trenčianska  bola 
zabezpečená  doplnením cestnej svetelnej signalizácie so stavebnými úpravami.  
Južná radiála, SVP - Eurovelo 6, vetva B 
 Realizácia tohto úseku rieši nové pripojenie na jestvujúcu cyklotrasu na ochrannú 
hrádzu Dunaja, hrádzu tzv. Eurovelo 6. Trasa prechádza pod pätou hrádze vo vzdialenosti 0,5 
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m v dĺžke 81,72 m a šírke 3 m až k bodu jej pripojenia na korune hrádze a je umiestnená na 
päte hrádze.  
Karloveské rameno - úprava nivelety 
 Cyklotrasa v Karloveskom ramene je súčasťou Moravsko - Dunajskej cesty, ktorá je 
zaradená do európskeho systému cyklotrás ako Eurovelo 13. Vzhľadom k jeho polohe  pozdĺž 
brehu Karloveského ramena Dunaja, je tento úsek pravidelne zaplavovaný zvýšenou hladinou 
Dunaja, čo vytvára naplaveniny bahna. 
 Z dôvodov zabezpečenia lepších podmienok a zníženia nákladov na údržbu, bola 
zrealizovaná úprava komunikácie s najnižšou niveletou. 
    Okrem týchto aktivít STARZ v priebehu roku 2015 zabezpečoval pravidelnú údržbu 
cyklotrás v správe organizácie. Práce spočívali v oprave  vodorovného a zvislého 
dopravného cyklistického značenia, kosenie, čistenie, odstraňovanie nánosov,  orezov 
stromov, konárov a ďalších úkonov. 
  STARZ v roku 2015 vyrobil a namontoval  42 kusov cyklostojanov a celkovo ich 
v Bratislave ku koncu roka 2015 osadil už 257. 
 
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, 3. etapa – vstupný objekt a oplotenie 
Termín ukončenia prác:    máj 2015 
Skutočné náklady:     22 360,00 Eur  
Zdroj krytia:                             vlastné zdroje organizácie  
Zodpovedný:      STARZ 
Úloha splnená. 
 V roku 2015 STARZ zabezpečil realizáciu  3. etapy revitalizácie Areálu zdravia 
Zlaté piesky a práce spočívali vo vybudovaní nového vstupného objektu a oplotenia.  
Súčasťou nového riešenia je objekt pokladní, v ktorom je okrem pokladne pre návštevníkov 
umiestnená aj technika areálového rozhlasu. 
 
2. Dostavať šatňové priestorov v Zimnom štadióne Ondreja Nepelu 
Termín začatia a ukončenia prác:     2014 - 2016 
Predpokladané náklady podľa PD:   208 043,77 Eur   
Zdroj krytia:                             vlastné zdroje a štátny rozpočet   
Zodpovedný:               STARZ 
Úloha splnená čiastočne. 
 V roku 2014 zabezpečil STARZ vypracovanie projektovej dokumentácie výstavby 
šatní v malej hale. Navrhované riešenie je bezbariérovo napojené na hraciu plochu a tvorí 
nezávislý celok dvoch šatní pre 25 hráčov, spojený s jedným spoločným hygienickým 
vybavením - toalety, umývadlá, sprchy a skladový priestor. Blok šatní tvorí samostatný, 
stavebne a technicky nezávislý celok, vstavaný do tréningovej haly A. Vzhľadom na vysoké 
rozpočtové náklady na dostavbu podľa projektovej    dokumentácie, ktoré STARZ nemal 
v roku 2015 kryté v rozpočte organizácie v plnom rozsahu, dostavba šatní na ZŠ O. Nepelu 
nebola zrealizovaná. V roku 2015 STARZ v spolupráci s hlavným mestom zabezpečil časť 
finančných prostriedkov  zo štátneho rozpočtu (prostredníctvom sekcie štátnej starostlivosti 
o šport a mládež MŠVVaŠ SR) na dostavbu v roku 2016. Realizácia dostavby je podmienená 
finančným krytím. 
    
3. Vybudovať hygienické zariadenie na kúpalisku Rosnička   
Termín začatia prác:  marec 2015 
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Termín ukončenia prác:  jún 2015 
Predpokladané náklady:  37 540,00 Eur   
Zdroj krytia:   vlastné zdroje organizácie  
Zodpovedný:   STARZ 
Úloha splnená čiastočne. 
 Na základe rozhodnutia, vydaného RÚVZ v Bratislave  vznikla STARZ-u povinnosť 
v súlade s požiadavkami § 4 ods.3 a 5a vyhl. MZ SR č.72/2008 Z .z. dobudovať na kúpalisku 
Rosnička hygienické zariadenie. 
 Na základe predmetného rozhodnutia STARZ v roku 2015 zahájil práce na realizácii 
hygienického zariadenia na kúpalisku Rosnička. Objekt je delený  na dva funkčné celky, 
celok spŕch, kde sa nachádza 10 sprchových hlavíc a celok WC s 5 ks toaliet, 2 ks 
pisoárových státí a jednej kabíny pre občanov so zníženou schopnosťou pohybu. 
 Hygienické zariadenie bude dané do užívania návštevníkom k letnej sezóne 2016. 
 
4. Optimalizovať monitorovací systém NH3 na Zimnom štadióne O. Nepelu    
Termín začatia prác:  jún 2015 
Termín ukončenia prác:  september 2015 
Skutočné náklady:   58 214,00 Eur   
Zdroj krytia:   vlastné zdroje organizácie  
Zodpovedný:   STARZ 
Úloha splnená. 
 V roku 2015 bola zabezpečená realizácia monitorovacieho systému  NH3. Cieľom 
bola optimalizácia  úniku NH3 vo vnútornom a vonkajšom  priestore Zimného štadióna O. 
Nepelu a  zníženie citlivosti detekčného systému na kondenzované pary v chladiacich 
kanáloch pri teplote -15 stupňov C až + 55 stupňov C a zvýšenie selektívnej citlivosti na 
amoniak oproti iným látkam min. 100-krát. Realizovaným riešením sa  znižuje 
pravdepodobnosť nesprávneho zapínania havarijného vetrania a vypínania elektrického 
napájania. 
 Pre monitorovanie NH3 je navrhnutých 11 snímačov. Snímače sú inštalované 
v jednotlivých priestoroch, určených v dokumentácii. Ovládanie monitorovacieho systému je 
realizované prostredníctvom monitoru a klávesnice na riadiacej jednotke. Celý systém  
detekcie úniku NH3 je napojený na jestvujúci systém vnútorného rozhlasu. 
 

5. Vybudovať cyklotrail Sliva – Malý Slavín  
Termín začatia prác:    september 2015 
Trvanie prác:    4 mesiace 
Termín ukončenia:   20.decembra 2015 
Náklady:     6 000 Eur 
Zdroj krytia:    MLB a občiansky rozpočet 
Zodpovedný :    Mestské lesy v Bratislave 
Úloha splnená. 
 Mestské lesy v spolupráci s o.z. Slobodný Bajker rozšírili cyklotrasy – singltraily 
o trasu: Sliva -  Malý Slavín. Vybudovaním tohto úseku vzniklo kompletné prepojenie - 
Krasňany, Pekná cesta,  Železná studnička, cyklotrasou mimo hlavných ciest. 
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6. Podporiť 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 
 
Realizácia a podpora športových podujatí a aktivít  
prostredníctvom oddelenia kultúry, školstva, športu  
a mládeže:       64 650,00 Eur 
Termín:        1.1. – 31. 12. 2015 
Zdroj krytia:       schválené v rozpočte hl.
        mesta na rok 2015 
Zodpovedný:       OKŠŠM 
Čerpanie:       63 509,93 Eur 
Šetrenie:           1 490.07 Eur 
 
Podpora športových aktivít prostredníctvom grantov: 25 000,00 Eur 
Termín:        1.1. – 31. 12. 2015 
Zdroj krytia:       schválené v rozpočte hlavného 
        mesta na rok 2015 
Zodpovedný:       grantová komisia, OKŠŠM 
Čerpanie:       25 000,00 Eur 
 
 
 
 
 


