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Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej 
kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015, vyhodnotenie 
realizačného plánu na rok 2014, realizačný plán na rok 2015 

 
 Informácia o plnení zámerov koncepcie je spracovaná na základe uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (MsZ) č. 594/2008, časť D bod 1 zo 
dňa 15.12.2008. 
 Splnené úlohy sa v informácii už neuvádzajú. 

 

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 
projekty, ktoré boli schválené po rokoch 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. 
 
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 2014 
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, 
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Bratislavský samosprávny kraj, príslušná mestská časť, príslušný medzinárodný a národný 
športový zväz, príslušná športová organizácia, občianske združenie a sponzori.  
 V roku 2014 medzi podujatia viaczdrojového financovania, ktoré sa organizovali za 
finančnej a inej organizačnej súčinnosti hlavného mesta a konali sa v Bratislave, patrili: 

� Medzinárodný hokejový turnaj žiakov U14,  
� 67. ročník medzinárodného behu Devín – Bratislava,  
� 9. ročník ČSOB Bratislava Marathon 2014,  
� 25. ročník medzinárodnej cyklotúry Cesta priateľstva,  
� 16. ročník medzinárodných pretekov v plávaní Orca Cup,  
� 15. ročník horského behu Baba – Kamzík, Rača - Kamzík, 
� 6. ročník Kellys Greenbike Tour Bratislava 2014,  
� podpora projektu World Bike Travel Tour – sólová jazda Karola Voltemára na bicykli 

okolo sveta,  
� Bratislava inline 2014,  
� Medzinárodný halový turnaj žiakov U11 vo futbale – Attract Kerobaj Cup Bratislava 

2014, 
� 22. ročník medzinárodného turnaja v zápasení žiakov,  
� 15. ročník Bratislavského crosu,  
� 6. ročník medzinárodného turnaja mládeže v basketbale – Inter Cup Bratislava 2014, 
� All Star Game 2014 slovenskej basketbalovej ligy,  
� 22. ročník Ankety najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy 2014,  
� 27. ročník Silvestrovského behu cez bratislavské mosty.  
� Mladí bratislavskí športovci do 17 rokov sa v roku 2014 zúčastnili na 19. ročníku 

Turnaja 4-miest (Zagreb, Ľubľana, Budapešť a Bratislava) v Budapešti. 
 
1.1.3 Dobudovať prevádzkové priestory na Zimnom štadióne Harmincova ul.  
Zhodnotenie plnenia úlohy je uvedené v časti „Vyhodnotenie plnenia realizačných zámerov 
na rok 2014“ 
 
1.2 Plnenie dlhodobých zámerov, časovo ohraničených do roku 2015  
 
1.2.1 Zrevitalizovať Areál zdravia Zlaté piesky  
Úloha sa plní priebežne a jej zhodnotenie za rok 2014 je uvedené v časti „Vyhodnotenie 
plnenia realizačných zámerov na rok 2014“. 
 
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. 
 
1.2.3 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) 
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Úloha sa plní iba v oblasti Bratislavského lesoparku (viď vyhodnotenie plnenia zámerov 
realizačného plánu za rok 2014 a realizačný plán na rok 2015). 
 
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). 
 Úloha sa plní každoročne. V roku 2014 primátor ocenil 25 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 25 talentovaných mladých športovcov, ich trénerov a pedagógov. 
 
1.2.5  Zrealizovať cyklistický chodník Moravská cesta – Devínska cesta – 2. etapa   
Úloha splnená.  
 V roku 2013 STARZ vyhlásil verejnú anonymnú ideovú architektonicko-urbanistickú 
súťaž na riešenie cyklotrasy na Devínskej ceste s cieľom nájsť optimálne trasovanie 
z Bratislavy do Devína. Súťaže sa zúčastnili štyria účastníci. V roku 2014 na základe záverov 
tejto súťaže zabezpečil STARZ projektovú dokumentáciu na ďalšiu etapu cyklotrasy na 
Devínskej ceste, úsek tzv. „Tieňava“. Následne  zabezpečil realizáciu tohto úseku. Ide o trasu 
dlhú 1 100 m.  
 
1.2.6 Zrealizovať cyklistický chodník Dúbravská radiála, Dunajská cesta úsek nábrežie 
Dunaja a úsek Slovnaft – Tomášikova – Zátišie  

V roku 2014 STARZ zabezpečil vypracovanie overovacích štúdií vedenia 
cyklistických trás v lokalitách: 

a) 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.  
 Cyklistický chodník Slovnaft - Zátišie  
Úloha sa plní priebežne.  
 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. 
 
 
2. Vyhodnotenie realizačného plánu  na rok 2014   
      (vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry) 
 
 
I. V oblasti výstavby, rekonštrukcie a údržby hlavných cyklotrás v Bratislave 
 Hlavné úlohy v oblasti výstavby, rekonštrukcie a údržby cyklotrás 
v hlavnom meste riešil materiál „Priority hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti 
cyklodopravy na rok 2014“ (ďalej len „priority“), ktoré schválilo MsZ 6. marca 2014 
uznesením číslo 1424/2014 (viď príloha č. 1). Ich vyhodnotenie (viď príloha č. 2).  
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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 
Náklady:    56 000,00 Eur  
Zdroj krytia:    vlastné zdroje organizácie  
Zodpovedný:    STaRZ 
Úloha splnená. 
Vybudovali sa plážové hygienické zariadenia a prezliekarne, bezbariérové úpravy, 2 
sprchové objekty, spevnené plochy, prístupové chodníky, deväťjamkové golfové 
ihrisko s patovacími greenmi. 
 
2. Dostavať vnútorné priestory v Zimnom štadióne Harmincova   
Termín začatia a ukončenia prác: 2014 
Náklady:    150 000,00 Eur   
Zdroj krytia:    Peňažný fond na podporu rozvoja   
    TK v Bratislave 
Zodpovedný:    STaRZ 
Úloha splnená. 
Tretia etapa dostavby prevádzkových priestorov – kompletná dostavba nultého 
podlažia v rámci ktorej sa vybudovali  kompletné šatne so sociálnymi zariadeniami, 
šatne a denné priestory pre zamestnancov a prevádzkové priestory pre vozíky na 
úpravu ľadu. 
 
3. Dostavať šatňové priestory v Zimnom štadióne O. Nepelu    
Termín začatia a ukončenia prác: 2014 
Predpokladané náklady:  70 122,00 Eur   
Zdroj krytia:    Peňažný fond na podporu rozvoja TK v 
Bratislave 
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 skladovým priestorom. 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 kryté v rozpočte organizácie v plnom rozsahu, 
dostavba šatní na ZŠ O. Nepelu nebola zrealizovaná. 
    
4. Ďalej osadzovať cyklostojany v Bratislave 
Termín začatia prác:   apríl 2014 
Termín ukončenia prác:  december 2014 
Náklady:    10 000,00 Eur  
Zdroj krytia:    z rozpočtu STaRZ-u 
Zodpovedný:    STaRZ  
Úloha splnená. 
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STARZ v r. 2014 osadil v Bratislave 89 cyklostojanov. 
 
5. Vybudovať fitnes prvky na: 

• Partizánskej lúke  zrealizované v októbri 2014 
• na Kolibe   zrealizované v septembri-októbri 2014 
• na Kramároch   zrealizované v októbri-novembri 2014 

Celkové náklady:   104 900,00 Eur 
Zdroj krytia: z poslaneckých priorít hlavného mesta a MČ 

Ružinov 
Zodpovedný:    Mestské lesy v Bratislave (MLB) 
Úloha splnená. 
Fitnes prvky boli dané do užívania verejnosti 5.11.2014. 
 
6. Rozšíriť cyklotrasy singltraily o trasu Koliba – Krasňany 
Termín prác vrátane ukončenia: apríl 2014 
Zdroj krytia nákladov:  MLB a občianske združenie Pedál 
Zodpovedný:    Mestské lesy v Bratislave 
Úloha splnená. 
Trasa bola vybudovaná a sprístupnená verejnosti. 
 
7. Vybudovať fitnes zostavy pre bežcov, nordic walkerov a turistov na konci 
parkoviska na Partizánskej lúke 
Termín prác vrátane ukončenia: november 2014 (otvorenie 11.11.2014) 
Zdroj krytia nákladov:  MLB a firma BE COOL, s.r.o. 
Zodpovedný:    Mestské lesy v Bratislave 
Úloha splnená. 
Fitnes zostavy boli na parkovisku vybudované a sprístupnené verejnosti.. 
 
8. 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 
Termín: 1.1. – 31. 12. 2014 
Realizácia a podpora športových podujatí a aktivít prostredníctvom oddelenia 
kultúry, školstva, športu a mládeže:   55 000,00 Eur 
Zdroj krytia:      schválené v rozpočte hlavného 
       mesta na rok 2014 
Zodpovedný:      OKŠŠM 
Čerpanie:      30 919,28 Eur 
Šetrenie:      24 080,72 Eur 
 
Podpora športových aktivít prostredníctvom grantov: 25 000,00 Eur 
Zdroj krytia:       schválené v rozpočte hlavného 
        mesta na rok 2014 
Zodpovedný:       grantová komisia, OKŠŠM 
Čerpanie:       25 000,00 Eur 
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3. Realizačný plán na rok 2015 
 
I. V oblasti výstavby, rekonštrukcie a údržby hlavných cyklotrás v Bratislave 
 Oblasť výstavby, rekonštrukcie a údržby cyklotrás v hlavnom meste riešia 
priority na rok 2015 (viď príloha č. 3). 
 
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, vstup do areálu - 3. etapa 
Termín ukončenia prác:  máj 2015 
Predpokladané náklady:  28.000,00 Eur  
Zdroj krytia: vlastné zdroje organizácie  
Zodpovedný:    STARZ 
 
2. Vybudovať hygienické zariadenia na Kúpalisku Rosnička   
Termín začatia prác:   marec 2015 
Termín ukončenia prác:  jún 2015 
Predpokladané náklady:  35.880,00 Eur   
Zdroj krytia:    vlastné zdroje organizácie  
Zodpovedný:    STARZ 
 
3. Optimalizovať monitorovací systém NH3 na Zimnom štadióne O. Nepelu    
Termín začatia prác:   jún 2015 
Termín ukončenia prác:  september 2015 
Predpokladané náklady:  72.000,00 Eur   
Zdroj krytia:    vlastné zdroje organizácie  
Zodpovedný:    STARZ 
 

 
4. Vybudovať multifunk čné ihrisko – Drieňovské lúky, Snežienka 
Termín začatia prác:   ešte nebol stanovený (2015)   
Trvanie prác:    9 mesiacov 
Predpokladané náklady:  95 000,00 Eur 
Zdroj krytia:    MLB a iní investori 
Zodpovedný:    Mestské lesy v Bratislave 
Popis:  
Umelý povrch, mantinely a multifunkčné bránky z impregnovaného dreva, 
zabudované basketbalové koše, široké využitie pre verejnosť pre loptové hry a šport. 
 
5. Vybudovať cyklotrail Sliva – Malý Slavín 
Termín začatia prác:   ešte nebol stanovený (2015)   
Trvanie prác:    3 mesiace 
Predpokladané náklady:  5 000,00 Eur 
Zdroj krytia:    MLB a iní investori 
Zodpovedný:    Mestské lesy v Bratislave 
Popis: 
Vybudovaním singletrailu Sliva – Malý Slavín vznikne kompletné prepojenie 
Krasňany, Pekná cesta, Železná studnička cyklotrasou mimo hlavných ciest. 


