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Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

1. s c h v a ľ u j e  

 

a. zámer revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ Budatínska vrátane vyčlenenia 

definovaného fixného percenta v rámci nasledujúcich rozpočtov mestskej časti Bratislava-

Petržalke pre obdobie 2013 s výhľadom do roku 2015 

b. vytvorenie rozpočtovej kapitoly pre revitalizáciu športovísk a ich údržby 

c. realizácia pasportizácie aktuálneho stavu športovísk a vypracovanie zoznamu pre účely 

revitalizácie v štrukúre definovanej v kapitole 3.2 predmetného materiálu a predloženie 

pracovnej komisii 

d. zapracovanie požiadaviek pre revitalizáciu športovísk definovaných v zozname pre rok 2013 do 

rozpočtu pre rok 2013 

e. zapojenie obyvateľov mestskej časti do výberu športoviska pre účely revitalizácie v súlade 

s predmetným materiálom  

f. zriadenie fondu pre účely revitalizácie športovísk 

g. oslovenie potenciálnych investorov prostredníctvom web stránky a Petržalských novín pre účely 

revitalizácie športovísk 

 

u k l a d á 

 

A. prednostovi 

a. zabezpečiť administratívny postup potrebný pre plnenie uznesenia písm. a) až b), d) až g) 

 

B. riaditeľovi VPS 

a. realizáciu pasportizácie aktuálneho stavu športovísk a vypracovanie zoznamu pre účely 

revitalizácie v štrukúre definovanej v kapitole 3.2 predmetného materiálu a predloženie 

pracovnej komisii 

 

C. predsedovi pracovnej komisie 

informovať zastupiteľstvo minimálne raz za štvrťrok o postupe projektu 
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Dôvodová správa 
 

 Koncepcia zámeru revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ Budatínska 

vychádza z uznesenia č.120 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka, 

ktoré je súčasťou schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012 

s výhľadom do roku 2014. Materiál zároveň reflektuje Prioritné ciele mestskej časti 

Bratislava-Petržalka na roky 2011 - 2014 schválené miestnym zastupiteľstvom v apríli 2011 

v časti kultúra, šport a oddych. 

 Základným cieľom predmetného materiálu je navrhnúť systémový, koncepčný prístup 

k  problematike revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ Budatínska ako aj návrh 

zmysluplného a finančne udržateľného modelu riešenia tejto oblasti.  

 Pod pojmom športovisko máme na mysli menšie a stredne veľké športové ihriská pre 

mládež ako aj detské ihriská, potenciálne tiež školské dvory slúžiace pre účely športovania 

verejnosti-mládeže. Tento pojem sa teda nevzťahuje na veľké športové komplexy, štadióny 

a ihriská. 

 V rámci mestskej časti Bratislava – Petržalka sa nachádza 152 športovísk. Vo 

všeobecnosti je možné konštatovať, že oblasť revitalizácia športovísk nie je dlhodobo 

riešená koncepčne a systémovo a vo veľkej miere závisí od politickej vôle samosprávy, čomu 

aj zodpovedá rozpočtové krytie v rôznych objemoch v uplynulých rokoch. 

 Koncepcia predpokladá vyčlenenie fixného percentavyčlenenie fixného percentavyčlenenie fixného percentavyčlenenie fixného percenta, ktoré pred, ktoré pred, ktoré pred, ktoré predstavuje 0,5% stavuje 0,5% stavuje 0,5% stavuje 0,5%  

z každoročného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka odvíjajúceho sa od bežných 

a kapitálových príjmov rozpočtu. Dané percento bude účelovo viazané na revitalizáciu 

športovísk. Ambíciou mestskej časti bude každoročne získať aj ďalšie finančné prostriedky 

a to mimo existujúcich rozpočtových zdrojov a to o ďalších 0,5%o ďalších 0,5%o ďalších 0,5%o ďalších 0,5%, tj, vo výške 125125125125    000000000000€.€.€.€.  
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BratislaBratislaBratislaBratislavavavava 
 

1.1.1.1. Cieľ materiáluCieľ materiáluCieľ materiáluCieľ materiálu    

    
Koncepcia zámeru revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ Budatínska vychádza 

z uznesenia č.120 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka, ktoré je 

súčasťou schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012 s výhľadom 

do roku 2014. Materiál zároveň reflektuje Prioritné ciele mestskej časti Bratislava-Petržalka 

na roky 2011 - 2014 schválené miestnym zastupiteľstvom v apríli 2011 v časti kultúra, šport 

a oddych. Potreba vypracovania tohto materiálu vznikla aj vzhľadom na skutočnosť, že vo 

schválenom rozpočte na rok 2012 nie je revitalizácia športovísk dostatočne pokrytá, 

vzhľadom na finančné limity mestskej časti.   

 

Základným cieľom predmetného materiálu je navrhnúť systémový, koncepčný prístup k  

problematike revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ Budatínska ako aj návrh 

zmysluplného a finančne udržateľného modelu riešenia tejto oblasti.  

 

Pod pojmom športovisko máme na mysli menšie a stredne veľké športové ihriská pre 

mládež ako aj detské ihriská, potenciálne tiež školské dvory slúžiace pre účely športovania 

verejnosti-mládeže. Tento pojem sa teda nevzťahuje na veľké športové komplexy, štadióny 

a ihriská.  

 

Koncepcia obsahovo pokrýva: 

• aktualizáciu súčasného stavu športovísk a zostavenie zoznamu športovísk, určených na 

revitalizáciu 

• návrh riešenia pre revitalizáciu existujúcich športovísk a ich režimovanie 

• návrh modelu financovania pre navrhované riešenia 

• návrh časového harmonogramu revitalizácie športovísk 
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2.2.2.2. Súčasný sSúčasný sSúčasný sSúčasný stav existujúcich tav existujúcich tav existujúcich tav existujúcich športovískšportovískšportovískšportovísk    

    
V rámci mestskej časti Bratislava – Petržalka sa nachádza 152 športovísk. Masívnejšia 

revitalizácia začala v období 2008-2010, kedy bolo zrekonštruovaných 46 verejných 

detských ihrísk (VDI) v celkovej sume 622622622622    376376376376€€€€ (viď prílohy č. 1-2).  

  

ObnoObnoObnoObnova VDIva VDIva VDIva VDI    Schválený kapit. transférSchválený kapit. transférSchválený kapit. transférSchválený kapit. transfér    SkutočnosťSkutočnosťSkutočnosťSkutočnosť    Počet revit.VDIPočet revit.VDIPočet revit.VDIPočet revit.VDI    

Rok 2008 204 475 159 762 12 

Rok 2009 250 614 250 614 18 

Rok 2010 212 000 212 000 16 

SpoluSpoluSpoluSpolu    667 089667 089667 089667 089    662 376662 376662 376662 376    46464646    

 

 

Vo všeobecnosti je však možné konštatovať, že oblasť revitalizácia športovísk nie je 

dlhodobo riešená koncepčne a systémovo a vo veľkej miere závisí od politickej vôle 

samosprávy, čomu aj zodpovedá rozpočtové krytie v rôznych objemoch v uplynulých rokoch. 

Pre korektnosť však je potrebné upozorniť, že dané čísla hovoria iba o tých typoch 

športovísk, ktoré sú riešené v rámci tohto materiálu.     

 

TTTTrend výdavkou pre podporu športovískrend výdavkou pre podporu športovískrend výdavkou pre podporu športovískrend výdavkou pre podporu športovísk    2008 2008 2008 2008 ----    2012201220122012    

 

ObdobieObdobieObdobieObdobie    

Výdavky naVýdavky naVýdavky naVýdavky na    

revitalizáciu revitalizáciu revitalizáciu revitalizáciu 

športovísk (%)športovísk (%)športovísk (%)športovísk (%)    

Výdavky naVýdavky naVýdavky naVýdavky na    

revitalizáciu revitalizáciu revitalizáciu revitalizáciu 

športovískšportovískšportovískšportovísk    

Príjmy Príjmy Príjmy Príjmy 

rozpočturozpočturozpočturozpočtu    

Rok 2008 1,02% 204 475 20 034 332 

Rok 2009 1,02% 250 614 24 623 710 

Rok 2010 0,81% 212 000 26 267 492 

Rok 2011 0,95% 235 000 24 696 539 

Rok 2012 0,16% 40 000 25 048 648 

 

 Celkovo tvoria v rámci štruktúry rozpočtu výdavky na podporu športu pre rok 2012 

0,41% z jeho príjmov.  
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 Samotnú štruktúru podporu športu tvoria výdavky na športové podujatia 

a revitalizácia športovísk.  
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3.3.3.3. Navrhované riešeniaNavrhované riešeniaNavrhované riešeniaNavrhované riešenia    

    
Koncepcia predpokladá vyčlenenie vyčlenenie vyčlenenie vyčlenenie fixného percentafixného percentafixného percentafixného percenta z každoročného rozpočtu 

odvíjajúceho sa od príjmovej časti rozpočtu. Dané percento bude účelovo viazané na 

revitalizáciu športovísk a ich údržby. Zohľadnením objemu financií vynakladaných na 

revitalizáciu športovísk v minulosti navrhujeme vyčleniť 0,50,50,50,5% z% z% z% z    bežných abežných abežných abežných a    kapitálových kapitálových kapitálových kapitálových 

príjmovpríjmovpríjmovpríjmov každoročného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na revitalizáciu 

športovísk. Vzhľadom na to, že sa výška príjmov pohybuje každoročne okolo 25 000 000€, 

0,5% percenta predstavuje objem cca. 125125125125    000000000000€€€€ pre účely revitalizácie športovísk. Ambíciou 

mestskej časti bude získať aj finančné prostriedky mimo existujúcich rozpočtových zdrojov 

a to o ďalších 0,5%o ďalších 0,5%o ďalších 0,5%o ďalších 0,5%, tj, vo výške 125125125125    000000000000€.€.€.€. Súhrnne sa teda predpokladá s vyčlenením cca. 

250 000€ na revitalizáciu športovísk a ich údržbu.    

     

Finančné prostriedky vo výške cca. 250 000€ predstavujú revitalizáciu cca. 12-17 

športovísk (vychádzajúc z vyčíslenia nákladov na revitalizáciu v minulosti, ktoré 

predstavovali 13500-14000€ na 1 ihrisko, aktuálne figuruje suma 20000€ v rozpočte na 1 

teenplace). 

 

 
 

Revitalizácia športovísk by mala vychádzať aj z týchto princípov: 

• zapojezapojezapojezapojenie širokej verejnostinie širokej verejnostinie širokej verejnostinie širokej verejnosti minimálne dvakrát do roka v rámci jednotlivých volebných 

obvodov do výberu športoviska pre účely revitalizácie. Prostredníctvom web stránky 

www.petrzalka.sk alebo Petržalských novín bude môct verejnosť tiež rozhodnúť 

o spôsobe revitalizácia z hľadiska požadovaných funkcií pre dané športovisko. 

• zohľadniť možnosti využitia školských dvorovmožnosti využitia školských dvorovmožnosti využitia školských dvorovmožnosti využitia školských dvorov pre účely verejnosti  

 

 

3.13.13.13.1 RežimovanieRežimovanieRežimovanieRežimovanie    
 

Cieľom tejto koncepcie je popri nastavení dlhodobo udržateľného financovania 

revitalizácie športovísk aj zabezpečiť efektívne nakladanie s revitalizovanými športoviskami. 

Vzhľadom na rozsiahly počet ihrísk a obmedzené kapacity miestneho úradu sa ukazuje ako 

vhodné zabezzabezzabezzabezppppečiť rečiť rečiť rečiť režimovanie ežimovanie ežimovanie ežimovanie minimálne pre športoviminimálne pre športoviminimálne pre športoviminimálne pre športoviskskskskáááá, ktorých revit, ktorých revit, ktorých revit, ktorých revitalizácia presiahla alizácia presiahla alizácia presiahla alizácia presiahla 

čiastku čiastku čiastku čiastku 25252525    000000000000€€€€....  

 

Možnosti režimovania: Možnosti režimovania: Možnosti režimovania: Možnosti režimovania:     
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A.) zverenie zverenie zverenie zverenie revitalizovaných športovísk revitalizovaných športovísk revitalizovaných športovísk revitalizovaných športovísk do správydo správydo správydo správy miestnych združení/športových 

klubov 

- definovanie práv a povinností prostredníctvom zmluvy o spolupráci (takýto model 

v súčasnosti funguje napr. v prípade ihriska na Farského 2, ktoré spravuje 

Engerau Street Soccer League, o.z. alebo režimovanie skateparku na Markovej zo 

strany o.z. Kaspian) 

 

B.) založenie firmy mestskou časťouzaloženie firmy mestskou časťouzaloženie firmy mestskou časťouzaloženie firmy mestskou časťou,,,, prípadne príspevkovej organizácie mestskej častipríspevkovej organizácie mestskej častipríspevkovej organizácie mestskej častipríspevkovej organizácie mestskej časti 

pre účely správy športovísk a plavárne 

- podobný model sa uplatňuje v rámci mesta Bratislava v podobe rozpočtovej 

mestskej organizácie StaRZ.  

 

C.) Inštalácia kamerových systémov, oplotenie areálu a pod.   

 

    

3.23.23.23.2 Kritériá výberu športovísk pre účely revitalizácieKritériá výberu športovísk pre účely revitalizácieKritériá výberu športovísk pre účely revitalizácieKritériá výberu športovísk pre účely revitalizácie    

    
    Cieľom koncepcie je tiež objektívne definovanie zoznamu športovísk s časovým 

harmonogramom. Objektivitu je možné stanoviť na základe jasných a transparentných 

kritérií. Medzi takéto kritéria patrí:  

 

• aktuálny stav športovísk aktuálny stav športovísk aktuálny stav športovísk aktuálny stav športovísk     

o  škála 0-3 body (0 = výborný stav, 1 = uspokojivý stav, 2 = poškodený stav, 3 = 

havárijný stav) 

• dátum poslednej revitalizáciedátum poslednej revitalizáciedátum poslednej revitalizáciedátum poslednej revitalizácie    

o  škála 0-3 body (0 = 2012/2011, 1 = 2010, 2 = 2008/2009, 3 = 2007 a staršie) 

• lokalita športoviskalokalita športoviskalokalita športoviskalokalita športoviska    

o  rovnomerná revitalizácia športovísk v rámci volebných obvodov s prihliadnutím 

na spádovú lokalitu ako aj akceptácia zo strany obyvateľov v danej lokalite  

• veľkosť športoviskaveľkosť športoviskaveľkosť športoviskaveľkosť športoviska    

o  preferencia v prospech väčších plôch, škála 1-3 body (1 = do 1000m2, 2 = od 

1000 do 2000m2, 3 = nad 2000m2) 

• funkcia afunkcia afunkcia afunkcia a    typ športoviska typ športoviska typ športoviska typ športoviska     

o  rovnomerná revitalizácia špecializovaných vs multifunkčných športovísk v rámci 

jednotlivých volebných obvodov  

• finančná náročnosť revitalizáciefinančná náročnosť revitalizáciefinančná náročnosť revitalizáciefinančná náročnosť revitalizácie    

o  finančná náročnosť nesmie ohroziť revitalizáciu ďalších športovísk v danom 

roku 
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3.33.33.33.3 Zoznam športovísk určených na revitalizáciuZoznam športovísk určených na revitalizáciuZoznam športovísk určených na revitalizáciuZoznam športovísk určených na revitalizáciu    
 

Pre rok 2012 navrhPre rok 2012 navrhPre rok 2012 navrhPre rok 2012 navrhujeme:ujeme:ujeme:ujeme:    

• revitalizáciu 2 športovísk v súlade s vyčlenenými finančnými prostriedkami v rozpočte 

pre rok 2012 

• pre dané športoviská boli zvolené lokality Rovniankova ulica a Ovsište 

Pre zostavenie aktuálneho zoznamu pre roky 2013-2016 s informáciami k stanoveným 

kritériám je potrebné vykonať pasportizáciu športovísk. Následne pracovná skupina na 

základe aktualizovaných dát a v súlade s kritériami pripraví zoznam športovísk určených na 

revitalizáciu a daný zoznam predloží na rokovanie zastupiteľstva na schválenie.  
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4.4.4.4. Model financovaniaModel financovaniaModel financovaniaModel financovania    

    
Koncepcia predpokladá vyčlenenie fixného 0,5% z každoročného rozpočtu odvíjajúceho 

sa od bežných a kapitálových príjmov rozpočtu a účelovo viazaného na revitalizáciu 

športovísk a získanie dodatočnýh finančných prostriedkov vo výške 0,5% zo sponzorských 

zrojov. Predpokladaná suma cca. 250 000€ predstavuje revitalizáciu cca. 17 športovísk ročne 

pri bežných nákladoch. Vzhľadom na limity rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka je 

na existujúce štruktúru rozpočtu viazaných 0,5%, ďalších 0,5% je možné získať nad rámec 

rozpočtu: 

 

Zdroje vZdroje vZdroje vZdroje v    rámci existujúcej štruktúry rozpočtu:rámci existujúcej štruktúry rozpočtu:rámci existujúcej štruktúry rozpočtu:rámci existujúcej štruktúry rozpočtu:    

• každoročné vyčlenie 0,5% z bežných a kapitálových príjmov rozpočtu 

 

Potenciálne zdroje mimo existujúcej štruktúry rozpočtu:Potenciálne zdroje mimo existujúcej štruktúry rozpočtu:Potenciálne zdroje mimo existujúcej štruktúry rozpočtu:Potenciálne zdroje mimo existujúcej štruktúry rozpočtu:    

• čerpanie eurofondov a nadačné fondy 

• nadačné granty 

• spolupráca s VÚC 

• príspevky sponzorov (možnosť pomenovania ihriska podľa investora, poskytnutie 

reklamnej plochy v rámci športovísk)  
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5.5.5.5. Časový hramonogramČasový hramonogramČasový hramonogramČasový hramonogram    
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6.6.6.6. Športový areál ZŠ BudatínskaŠportový areál ZŠ BudatínskaŠportový areál ZŠ BudatínskaŠportový areál ZŠ Budatínska    
 

Vo schválenom rozpočte na rok 2011 bola vyčlenená čiastka 20 000€ na vybudovanie 

atletického doskočiska a dráhy. Na výstavbu športového areálu boli v minulom roku 

vyčlenené finančné prostriedky z nadačných grantov. Potrebná je iba realizácia nového 

verejného obstarávania, kedže v rámci pôvodného v roku 2008 sa projekt nerealizoval. 

Z časového hľadiska je potrebné koordinovať výstavbu doskočiska a dráhy s výstavbou 

športového areálu. 
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PrílohyPrílohyPrílohyPrílohy::::    

Príloha č.1 – Obnova VDI 2008 – 2010 

Príloha č.2 – Projekt revitalizácie verejných detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-

Petržalka 


