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Návrh uznesenia

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
Koncepciu rozvoja športu v mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 – 2023
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Úvod
Mestská časť Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“) dlhodobo venuje mimoriadnu
pozornosť rozvoju športu na svojom území. V rokoch 2011 - 2015 sústreďovala svoju pozornosť
v oblasti športu a rekreácie na tieto priority:
- revitalizácia okolia Chorvátskeho ramena,
- budovanie vnútro sídliskových oddychových zón,
- spoluúčasť na vybudovaní futbalového štadióna na M.C. Sklodowskej ulici,
- zvýšenie kvality prostredia na Veľkom Draždiaku,
- vybudovanie plavárne a viacúčelovej športovej haly,
- podpora športových podujatí pre deti a mládež
Z prijatých prioritných cieľov z predchádzajúcich volebných období boli splnené:
1. Vybudovaná cyklotrasa na Kopčianskej ulici.
2. Upravené okolie Chorvátskeho ramena pri Rusovskej ceste.
3. V rokoch 2008 – 2014 bolo z rozpočtu mestskej časti revitalizovaných 26 športovísk pre všetky
vekové kategórie obyvateľov Petržalky, predovšetkým pre staršiu mládež.
4. Vybudované 3 ihriská zo získaných grantov.
5. Vybudovaná nová vnútro sídlisková oddychová zóna na Budatínskej ulici.
6. Vybudovaná nová tribúna na futbalovom ihrisku na Sklodowskej ulici.
7. Vyznačené bežecké trasy okolo Draždiakov a Chorvátskeho ramena.
8. Vybudovaný atletický areál na ZŠ Tupolevovej 20.
9. Vybudované Petržalské bowlingové centrum.
10. V súčasnosti je tesne pred otvorením 1. Petržalská plaváreň.
Niektoré plánované priority napr. vybudovanie multifunkčnej športovej haly s hľadiskom sa
presunuli na ďalšie obdobie z finančných dôvodov.
V priebehu celého predchádzajúceho obdobia revitalizovaním športovísk pre všetky
kategórie obyvateľov Petržalky boli vytvorené ďalšie podmienky na ich aktívne a pravidelné
športovanie.
Mestská časť ako jediná v Bratislave už niekoľko rokov organizuje pre žiakov mladšieho
školského veku Olympijský festival nádejí Petržalka, ktorý je vyvrcholením dlhodobého projektu
Petržalka v pohybe. Pre starších žiakov už 29 rokov organizuje dlhodobú súťaž vo futbale Penaltu,
pre žiakov mladšieho školského veku 20 rokov Mini Penaltu a pre dievčatá od roku 2011 Lady
Penaltu.
Z nových projektov, ktoré sa začali realizovať v školskom roku 2014/2015 je to Tipsport
hokejová a hokejbalová liga (od v školského roku 2015/2016 s názvom Petržalská školská
hokejbalová liga) a Školský atletický míting. Ďalšie športové podujatia organizuje mestská časť aj
v rámci multižánrového projektu Dni Petržalky (napr. súťaž v tenisovej štvorhre pre dospelých
hráčov, súťaž v Pétanque pre seniorom, atď.).
1. Zámery a ciele mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 - 2023
V dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti na roky 2016 –
2023 (ďalej len „PHSR“) sa uvádza, že mestská časť Bratislava – Petržalka (ďalej len „mestská
časť“)... „bude moderná mestská časť s kvalitnou infraštruktúrou pre všetkých obyvateľov
s dynamickým rozvojom a so zreteľom na zachovanie a skvalitňovanie životného prostredia
a zelených plôch. Špecifickým cieľom pre rozvoj športu v mestskej časti je budovanie infraštruktúry
pre športové a voľno časové využitie a tiež organizovanie tradičných aj jednorázových športových
podujatí pre deti, mládež aj dospelých obyvateľov mestskej časti“.
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2. Legislatívne východiská, kompetencie jednotlivých úrovní verejnej správy v oblasti športu
2.1. Základné dokumenty a právne normy upravujúce oblasť športu a telesnej kultúry
2.1.1 Základné dokumenty Európskej únie v oblasti športu
Medzi základné strategické dokumenty Európskej únie v oblasti športu patria:
a) Európska charta o športe (2001) – vyzýva na podporu rozvoja športu ako dôležitého faktora
ľudského rozvoja, prijímanie opatrení v súlade s princípmi stanovenými v Kódexe športovej
etiky, s cieľom umožniť každému jednotlivcovi venovať sa športu, zabezpečiť, aby všetci mladí
ľudia mali možnosť účasti na vyučovaní telesnej výchovy a príležitosť nadobúdať základné
športové zručnosti. Chrániť a rozvíjať mravné a etické základy športu, ľudskú dôstojnosť
a bezpečnosť tých, ktorí sú zapojení do športových aktivít. Chrániť šport, športovcov
a športovkyne pred zneužívaním na politické, komerčné a finančné ciele a pred znevažujúcimi
a ponižujúcimi postupmi, vrátane užívania drog, sexuálneho obťažovania a zneužívania najmä
detí, mladých ľudí a žien.
b) Biela kniha o športe (ďalej len „biela kniha“), bola prijatá v roku 2007 Európskou komisiou ako
jej prvá ucelená iniciatíva v oblasti športu. Cieľom bielej knihy je poskytnúť strategické
usmernenie o úlohe športu v EÚ. V bielej knihe sa vyzdvihuje spoločenský a hospodársky význam
športu. Navrhujú sa konkrétne opatrenia v rámci podrobného akčného plánu „Pierre de
Coubertin", ktorý sa zameriava predovšetkým na spoločenské a hospodárske aspekty športu ako sú
verejné zdravie, vzdelávanie, sociálne začlenenie, dobrovoľnícka činnosť, vonkajšie vzťahy
a financovanie športu.
2.1.2 Základné dokumenty a právne normy Slovenskej republiky v oblasti športu
Úlohy štátu v oblasti športu na obdobie 2012 – 2020 stanovuje dokument „Koncepcia štátnej politiky
v oblasti športu - Slovenský šport 2020“ ( prijatý v roku 2012).
Právnu úpravu v oblasti športu riešia tieto všeobecne záväzné právne predpisy:
 zákon č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
 zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce
a vyššie územné celky, (ďalej len „kompetenčný zákon“),
 zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý v § 4 stanovuje obci pri výkone samosprávy
zabezpečovať výstavbu, údržbu a výkon správy športových obecných zariadení, vytvárať a chrániť
zdravé podmienky a zdravý spôsob života a vytvárať podmienky na telesnú kultúru a šport,
 zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ktorý v § 10 určoval ako jeden zo zdrojov financovania športu prostriedky z rozpočtov obcí –
tento zákon bol účinný do 31.12.2015,
 zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schválený NR SR
26.11.2015, („dalej len „zákon o športe“ - účinný od 1.1.2016.
Prijatím nového zákona o športe bol daný právny rámec a boli definované úlohy štátu,
základné priority jeho podpory, úlohy ďalších právnických osôb, predovšetkým národných
športových zväzov, ako aj samosprávy v podpore financovania športu, čo dáva aj obciam väčšie
možnosti v oblasti financovania športu do budúcnosti.
2.1.3 Základné dokumenty na úrovni mestskej časti na podporu rozvoja športu
a) Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2005 zo dňa 04.10.2005 o poskytovaní účelových
finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti - platné do 14.10.2015.
b) 15.10.2015 nadobudlo účinnosť VZN mestskej časti
číslo 7/2015 zo dňa 22.9.2015
o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti (ďalej len VZN“), ktorou
sa mestská časť podieľa na finančnej podpore regionálneho športu, formou poskytovania dotácii
a grantov na realizáciu rozvojových projektov.
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2.2 Kompetencie jednotlivých úrovní verejnej správy v oblasti športu
Na území hlavného mesta Bratislavy, ktorá pozostáva zo 17 mestských časti, sa kompetencie
delia medzi Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a samotné mestské časti. Kompetencie mestskej
časti v oblasti rozvoja a podpory športu:
2.2.1 Obec:
a) Úlohy obce – hlavného mesta SR Bratislavy boli definované do 31. 12. 2015 v zákone NR SR
č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
b) Nový zákon o športe z 26.11.2015 v § 64 určuje, že obec – hlavné mesto SR Bratislavy pri
výkone samosprávy:
(1) vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce,
(2) podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej
infraštruktúry v obci v spolupráci so športovými organizáciami,
(3) zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je
zriaďovateľom (neplatí pre hl. mesto SR) a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo
v správe obce na šport pre všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady s tým
spojené,
(4) môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko na vykonávanie
športu pre všetkých so zameraním na mládež pod vedením športového odborníka,
(5) podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v obci,
(6) podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne
postihnutých v obci,
(7) oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v obci.
c)

Kompetencie mestských častí v zmysle čl. 63 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti
športu a telesnej kultúry:
(1) Mestská časť podľa osobitného predpisu
a) rozpracúva koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry Bratislavy na podmienky
mestskej časti,
b) podporuje organizovanie športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry v mestskej
časti,
c) podporuje výstavbu a prevádzkovanie športových zariadení v školách, ktorých je
zriaďovateľom, a v spolupráci s občianskymi združeniami aj športovej infraštruktúry
v mestskej časti,
d) rozvíja starostlivosť o telesnú kultúru v školách, ktorých je zriaďovateľom a podporuje
školské športové súťaže a využívanie športových zariadení na telesnú kultúru obyvateľstva
mimo času vyučovania,
e) obstaráva športovú infraštruktúru,
f) zverejňuje každý rok prijímateľov a výšku dotácií na šport vyčlenených a poskytnutých zo
svojho rozpočtu spôsobom umožňujúcim hromadný prístup,
g) prijíma písomné oznámenie organizátora verejného telovýchovného podujatia, športového
podujatia a turistického podujatia (ďalej len „podujatie“) o zámere zorganizovať podujatie
na jej území,
h) spolupracuje s organizátorom podujatia a poskytuje mu pomoc,
i) prijíma písomnú žiadosť organizátora o pomoc pri zabezpečení ochrany verejného
poriadku na podujatí, ak je podujatie označené za rizikové, a to najneskôr 15 dní pred jeho
začiatkom,
j) prijíma žiadosť organizátora o pomoc na podujatí, na ktorom hrozí bezprostredné
nebezpečenstvo porušenia verejného poriadku, ktoré nemôže byť odstránené silami, a
prostriedkami organizátora,
k) je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením,
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l) môže navrhnúť organizátorovi podujatia iné miesto na jeho konanie, než aké sa uvádza
v oznámení, ak sa má podujatie konať mimo priestorov, verejných priestranstiev alebo
trasy, ktoré sa obvykle používajú na taký účel,
m) môže zakázať podujatie, ak by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich
zdravie, konanie podujatia by obmedzovalo verejnú dopravu, zásobovanie obyvateľstva
alebo ohrozovalo životné prostredie; v prípade ohrozenia života zakáže podujatie buď z
vlastného podnetu, alebo na základe písomnej žiadosti organizátora alebo Policajného
zboru,
n) písomne poveruje osobu, ktorá v jej mene vykonáva dozor,
o) je povinná vydať zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na
podujatiach, ak o to požiada organizátor podujatia alebo Policajný zbor,
p) je povinná bezodkladne oznámiť Policajnému zboru, že rozhodla o zákaze konania
podujatia podľa § 8 ods. 3 alebo 5,
q) určuje, v ktorých osobitných prípadoch nie sú pre účastníkov podujatia povolené miesta na
státie,
r) je oprávnená nariadiť a vykonať uzatvorenie priestorov alebo verejných priestranstiev, kde
sa podujatie koná, a vykonať dôkladnejšiu kontrolu účastníkov podujatia, ak možno z
okolností alebo správania účastníkov podujatia predpokladať narušovanie pokojného
priebehu podujatia,
s) je oprávnená označiť podujatie za rizikové,
t) prerokováva priestupky a ukladá pokuty za správne delikty,
u) doručí právoplatné rozhodnutie o uložení sankcie a obmedzujúceho opatrenia Policajnému
zboru a príslušnému športovému zväzu.“.
2.2.2 Samosprávny kraj:
a) vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky samosprávneho kraja,
b) podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej
infraštruktúry v samosprávnom kraji v spolupráci s národnými športovými zväzmi, športovými
organizáciami a obcami v samosprávnom kraji,
c) zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v stredných školách, ktorých je zriaďovateľom
a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe samosprávneho kraja na šport pre
všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené,
d) môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko na vykonávanie
športu pre všetkých so zameraním na mládež pod vedením športového odborníka,
e) podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých
v samosprávnom kraji,
f) podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne
postihnutých v samosprávnom kraji,
g) oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v samosprávnom kraji.
2.3 Kompetencie štátnej správy a ústredných orgánov štátnej správy v oblasti športu
2.3.1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ
SR“) je v zmysle zákona 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy, ústredným orgánom štátnej správy pre štátnu starostlivosť o šport. V § 58 zákona o športe.
MŠVVaŠ SR, ako ústredný orgán štátnej správy pre štátnu starostlivosť o telesnú kultúru:
a) vypracúva návrh koncepcie rozvoja športu najmenej na obdobie piatich rokov,
b) koordinuje uskutočňovanie koncepcie rozvoja športu,
c) zabezpečuje financovanie športu zo štátneho rozpočtu,
d) vedie a zverejňuje zoznam uznaných športov,
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

q)
r)

podporuje a koordinuje výstavbu športovej infraštruktúry,
zabezpečuje činnosť ním zriadených rezortných športových stredísk v súlade s jednotnými
pravidlami podľa § 55 ods. 2),
vytvára podmienky na výber a prípravu športových reprezentantov,
vytvára podmienky na výber a prípravu talentovaných športovcov,
podporuje rozvoj športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých,
vydáva osvedčenie národnému športovému zväzu o splnení podmienok na priznanie príspevku
uznanému športu,
zabezpečuje vzdelávanie kontrolórov a vykonanie skúšky kontrolórov,
spravuje a prevádzkuje informačný systém športu,
uznáva národné športové zväzy a národné športové organizácie,
zverejňuje získanie a obnovenie spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov,
vydáva osvedčenia o strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov,
zabezpečuje raz ročne, v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými
organizáciami, celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích
ročníkov základných škôl,
podporuje organizovanie významných súťaží a iných medzinárodných súťaží,
vedie a zverejňuje zoznam najvýkonnejších športovcov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa
§ 80 ods. 2 písm. a), b), f), l) až r) zákona o športe.

Dôležitým odborným, poradným a iniciatívnym orgánom pre oblasť športu je Rada ministra školstva
Slovenskej republiky pre šport. Jej hlavným poslaním je odborné posudzovanie a predkladanie
návrhov najmä v oblasti:
(1) legislatívy,
(2) ekonomiky,
(3) riadenia a financovania na regionálnej úrovni,
(4) vzdelávania, vedy a výskumu v oblasti športu,
(5) vrcholového športu, športu pre všetkých, školského športu, športu detí a mládeže a športu
zdravotne postihnutých športovcov,
(6) medzinárodnej spolupráce v oblasti športu.
3. Východiská a analýza súčasného stavu športu v mestskej časti Bratislava-Petržalka
3.1 Charakteristika územia
Mestská časť sa nachádza na pravom brehu rieky Dunaj, na hranici Slovenskej republiky
s Maďarskom a Rakúskom a je domovom takmer 120 000 obyvateľov. V sedemdesiatych rokoch
20. storočia zmenila výstavba sídliska obec Petržalka (cca 15 000 obyvateľov) na veľkomesto.
V dôsledku akútnej potreby výstavby bytov pre nových obyvateľov bola Petržalka vybudovaná tak,
aby prioritne spĺňala potreby bývania veľkého počtu obyvateľov. Budovanie zázemia na oddych
a šport bolo až druhoradé. To dokumentuje aj skutočnosť, že v roku 1993 pripadalo na jedného
obyvateľa Petržalky len 1,89 m2 športovej plochy. Postupné odstraňovanie tohto negatívneho
dedičstva trvá dodnes.
3.2 História športu na území mestskej časti
Začiatky organizovaného športu na území Petržalky siahajú do 19. storočia. Vtedy začali
v katastri obce vznikať prvé športové spolky a kluby. V roku 1862 (5. februára) vznikol Bratislavský
veslársky klub, prvý moderný športový klub vo vtedajšom Uhorsku. Organizoval veslárske preteky
ale aj ľahkoatletické súťaže na ihrisku, ktoré sa nachádzalo blízko dnešného nákupného centra
Aupark. Klub si v roku 1884 otvoril reprezentatívnu klubovú budovu v štýle loveckého zámočku na
brehu Dunaja. Veslárskym klubom sa darilo najmä v 19. a začiatkom 20. storočia, čoho dôkazom je
aj vznik nemeckého, maďarského a neskôr aj slovenského veslárskeho klubu.
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Prvý dostihový klub v Petržalke vznikol síce už v roku 1839, ale preteky sa organizovali už aj
predtým. V roku 1903 bola založená Bratislavská klusácka spoločnosť, ktorej členovia vybudovali na
území Petržalky kvalitnú dostihovú dráhu s drevenou tribúnou a vežou pre rozhodcov. Bola to prvá
dostihová dráha v strednej Európe a prvé preteky sa tu konali už 6.9.1903. Na území mestskej časti
už viac ako storočie pôsobia kluby zamerané na dostihový šport, ktorý sa neskôr rozšíril aj
o parkúrový. V súčasnosti dostihový šport zastrešuje Závodisko š.p. na Starohájskej ulici a parkúrový
TJ Slávia STU sídliaca na Májovej ulici. Na oboch sú organizované tradičné športové podujatia napr.
50. ročník GRAND PRIX v parkúrovom skákaní.
Koncom 19. a začiatkom 20. storočia vznikali ďalšie športoviská so zameraním najmä na
tenis a futbal (PTE, 1. Čsl. ŠK Bratislava, ŠK MAKKABEA, ŠK Slávia, z SC LIGETY cez SC
Engerau ŠK Petržalka  Kovosmalt Petržalka  ZŤS Petržalka  FC Artmedia Petržalka FC
Petržalka 1898 je v súčasnosti FC Petržalka - Akadémia). Za „starým mostom“ mal svoj futbalový
štadión Bratislavský športový spolok (PTE). Vznikol začiatkom 90. rokov 19. storočia. V roku 1900
bol slávnostne otvorený futbalový stánok, v roku 1903 zorganizoval PTE prvý turnaj, v roku 1913 sa
stal víťazom ligy Horného Uhorska. Patril k najstarším klubom v Uhorsku.
Plaveckým športom a rekreačnému kúpaniu sa v Petržalke tiež darilo. Prvé prírodné plážové
kúpalisko na Dunaji vzniklo na prelome 19. a 20. storočia na brehu rieky v miestach za terajším
starým „novým“ mostom. Bazén bol vybudovaný na pontóne z kovovej mrežovanej „vane“, takže sa
kúpalo priamo vo vodách Dunaja. Neskôr bol vyhĺbený bazén priamo na brehu Dunaja a vzniklo
veľmi populárne kúpalisko LIDO. V 60 rokoch 20. storočia bolo pri závode Matador vybudované
kúpalisko s rovnakým menom a príjemne teplou vodou (využívala chladiace médium závodu
Matador). Bolo jediné svojho druhu v Bratislave a verejnosťou bolo mimoriadne obľúbené.
Kúpalisko je v prevádzke aj v súčasnosti, aj keď už nie v spolupráci so závodom Matador. Od roku
2007 vždy v lete, medzi Starým mostom a mostom SNP vzniká MAGIO pláž, ktorej pieskový povrch
umožňuje slnenie a športové ihriská rekreačné športovanie a zábavu.
V Petržalke sa športu vždy darilo. Veľa nezastavaného prírodného územia dávalo možnosti na
spontánne športovanie i na budovanie športovísk pre rôzne oblasti športovej činnosti. Tento potenciál
sa po začatí výstavby v Petržalke po roku 1973 značne obmedzil, pretože výstavba až do jej
ukončenia bránila vzniku nových športovísk a tým aj športových organizácii. Napriek tomu
Petržalčania vždy radi športovali a využívali každú možnosť, aby sa venovali svojim obľúbeným
športom. Na voľných plochách vyrastali svojpomocne vybudované ihriská, v lete sa využívali
bagroviská a tiež brehy Dunaja. Neskôr boli v už dobudovanom sídlisku vybudované verejné
športové plochy a detské ihriská, na ktorých malí i veľkí Petržalčania rozvíjali svoje športové
záujmy, talent a nadanie.
3.3 Šport na území mestskej časti v súčasnosti
Koncom 20. storočia sa začal šport na Slovensku rozvíjať smerom k individualizácii a často
mizli verejné športoviská na úkor bytovej i komerčnej výstavby. Verejné športové plochy boli
neudržiavané a aj zub času sa na ich stave podpísal. Bolo potrebné chátrajúce športové plochy
obnoviť. V poslednej dekáde 20. storočia, po zmene politických pomerov a vzniku Slovenskej
republiky (ďalej len „SR“), nebol šport v centre pozornosti spoločnosti, nevenovala sa primeraná
pozornosť obnove športovej infraštruktúry na Slovensku a Petržalka nebola výnimkou. Ani po roku
2000 sa situácia na Slovensku v oblasti športu a jeho infraštruktúry nezačala zlepšovať. MŠVVaŠ SR
pripravilo v spolupráci so Slovenským olympijským výborom, Slovenským paralympijským
výborom, zástupcami vybraných športových zväzov a Fakulty telesnej výchovy a športu UK
v Bratislave Koncepciu štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020 (ďalej len „koncepcia
športu“). Koncepcia športu predpokladá jeho realizáciu v rokoch 2013 - 2020. V tomto materiáli sa
uvádza, že: ...„materiálno-technické zabezpečenie športu v SR je v zlom stave a nedokážeme v tejto
oblasti dostatočne konkurovať svetu alebo okolitým štátom. Väčšina športových zariadení je
všeobecne nemoderná, nekvalitná, zmenšuje sa, neexistuje objektívna pasportizácia športových
objektov a objektívny systém podpory ich výstavby (urbanistické normy). V ostatnom čase bolo v SR
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vybudovaných málo nových športových objektov celoštátneho významu a medzinárodnej úrovne, na
rozdiel od iných európskych krajín, sa takmer nepodarilo pre výstavbu športových objektov využiť
v rámci regionálneho rozvoja a rozvoja infraštruktúry prostriedky z eurofondov, prístup niektorých
obcí k športovým objektom i v rámci občianskej vybavenosti je takmer likvidačný.“
Napriek tomuto nelichotivému konštatovaniu na adresu samosprávy, konštatujeme, že
mestská časť je v tomto výnimkou napr. už len z toho dôvodu, že v rokov 2008 – 2015 len
z vlastných finančných prostriedkov revitalizovala existujúce športové plochy (26) a získala granty
na vybudovanie 3 ihrísk pre športovanie obyvateľov i návštevníkov mestskej časti, osobitne pre
staršiu mládež. Tým sledovala aj zmysluplné a účelné využitie voľného času mladých a výbornú
ponuku pre rozvoj záujmov a potrieb Petržalčanov. V uvedených rokoch bolo revitalizovaných 29
športovísk. Ich prehľad, zdroje financovania a účel využitia dokumentuje tabuľka č. 1.
Tabuľka č. 1: Prehľad revitalizovaných športových plôch
P.č.

Lokalita (ul.)

realizácia

Financie

Dotácie, granty
grant z Úradu vlády
SR

určené na

1.

Holíčska 50

10/2008

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Jankolova 1
Furdekova 6a
Fedinova 2
Žehrianska 12
Farského 12
Gessayova 2
Romanova 38
Gwerkovej 24
Medveďovej 32
Jasovská 17
Bradáčova 6
Topoľčianska 20
Mánesovo nám. 4
Starhradská 10
Medveďovej 32
Gessayova 13
Hrobákova 25
Krásnohorská 5

12/2009
12/2009
12/2009
12/2009
12/2009
6/2010
11/2012
11/2012
9/2013
9/2013
9/2013
9/2013
9/2013
1/2014
5/2014
5/2014
5/2014
5/2014

rozpočet MČ
rozpočet MČ
rozpočet MČ
rozpočet MČ

20.

Budatínska 25

5/2014

rozpočet MČ

basketbal, volejbal, nohejbal,
malý futbal

21.

Budatínska 69

7/2014

rozpočet MČ

basketbal, malý futbal

22.

Vyšehradská 25

7/2014

rozpočet MČ

basketbal, volejbal, nohejbal,
malý futbal

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ambroseho 3
Lachova 18
Ševčenkova 12
Bzovícka 14
Belinského 9
Pečnianska 13

7/2014
9/2014
9/2014
10/2014
10/2014
11/2014
01/2015

rozpočet MČ
rozpočet MČ
rozpočet MČ
rozpočet MČ
rozpočet MČ
rozpočet MČ
rozpočet MČ

basketbal
basketbal, malý futbal
basketbal, malý futbal
hádzaná
hádzaná a malý futbal
basketbal, malý futbal
basketbal, malý futbal

Smolenická 8

grant z nadácie Pontis
grant Úradu vlády SR
rozpočet MČ
rozpočet MČ
rozpočet MČ
rozpočet MČ
rozpočet MČ
rozpočet MČ
rozpočet MČ
rozpočet MČ
rozpočet MČ
rozpočet MČ
rozpočet MČ
rozpočet MČ

multifunkčné ihrisko
basketbal, nohejbal, malý futbal
basketbal, nohejbal, malý futbal
hokejbal
basketbal, nohejbal, malý futbal
basketbal, nohejbal, malý futbal
multifunkčné ihrisko
basketbal, volejbal, malý futbal
basketbal, volejbal, malý futbal
hokejbal, malý futbal
basketbal, volejbal, malý futbal
basketbal, volejbal, malý futbal
basketbal, malý futbal
basketbal, malý futbal
basketbal
hokejbal, malý futbal
hokejbal
hokejbal
basketbal, malý futbal
tenis,

tenis,

Mestská časť má v správe štyri športové haly (ďalej len „ŠH“) na Gercenovej (prenajatá od
18.05.1998), Znievskej (prenajatá od 28.11.2003), Prokofievovej (prenajatá od 9.10.2005) a na
Wolkrovej (prenajatá od novembra 1998). ŠH sú prenajaté na základe nájomných zmlúv fyzickým
resp. právnickým osobám. Nájomcovia si riadne plnia svoje povinnosti vyplývajúce zo zmlúv.
Všetky náklady spojené s ich opravou, údržbou resp. rekonštrukciou si zabezpečujú a hradia
z vlastných zdrojov. V roku 2002 požiadali nájomcovia o odkúpenie ŠH. Na základe toho požiadala
mestská časť hlavné mesto SR Bratislavu, ako vlastníka o predchádzajúci súhlas na odpredaj. Tento
nebol mestskej časti schválený. V roku 2007 mestská časť opätovne požiadala o súhlas na odpredaj
objektov ŠH, súhlas opätovne nebol vydaný. Nakoľko ide o objekty, ktoré si už vyžadujú komplexnú
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rekonštrukciu je pre mestskú časť, z dôvodu vysokých finančných nákladov, výhodnejšie
perspektívne uvažovať o ich postupnom odpredaji.
V športovom areáli ZŠ Tupolevova, ktorý bol dokončený v roku 2015, bola z rozpočtu
mestskej časti zrekonštruovaná atletická dráha, bežecká rovinka, sektor na skok do diaľky, všetko
s umelým povrchom. V areáli boli okrem toho vybudované nové asfaltové povrchy na dve
basketbalové ihriská, na futbalové ihrisko a ihrisko na hádzanú. Pre športové vyžitie obyvateľov
Petržalky bola v tomto areáli vybudovaná telocvičňa v prírode (streetworkout) – outdoorové
posilňovacie stroje.
V tom istom roku mestská časť revitalizovala veľkú asfaltovú plochu v areáli ZŠ Holíčska 50,
kde boli obnovené 3 ihriská na basketbal, na ktorých sa už tradične v lete usporadúva súťaž
Petržalský uličný basket. Po jednom ihrisku obnovila mestská časť aj v areáli ZŠ Turnianska
a ZŠ Lachova.
Miestny športový klub ISKRA Petržalka sa podieľa na dokončení revitalizácie školského
športového areálu v ZŠ Budatínska 61, kde bolo vybudované veľké futbalové ihrisko s umelou trávou
a pred dokončením je menšie multifunkčné ihrisko a následne tenisové dvorce.
Lokomotíva Petržalka, o. z. vybudovalo telocvičňu v prírode (streetworkout) na brehu
Veľkého Draždiaku. Na Tematínskej ulici vznikol, z iniciatívy klubu Beach Draždiak, areál pre
volejbal na piesku, rovnako ako v areáli ZŠ Turnianska vznikli dva pieskové kurty z iniciatívy
volejbalového klubu VIVUS. Významná bola aj súkromná investícia do nového zimného štadióna,
ktorý vyrástol v areáli bývalej ZŠ na ul. M.C. Sklodowskej č. 1, ktorý bol slávnostne otvorený
v roku 2012.
Posledným prírastkom pre petržalských športovcov je nové Petržalské bowlingové centrum,
vybudované súkromným investorom, ktoré bolo otvorené v roku 2014 na mieste zdevastovanej
budovy bývalého divadla LUDUS na Tupolevovej ul. 7.
Významným počinom bola výstavba cyklotrasy na Kopčianskej ulici, realizovaná z grantu EÚ
v rámci cezhraničnej spolupráce v roku 2014.
4. Analýza súčasného stavu telesnej a športovej výchovy a športu v mestskej časti
4.1 Telesná a športová výchova a šport v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Mestská časť je zriaďovateľom 23 materských škôl (ďalej len „MŠ“). Na území Petržalky
pôsobia aj 2 cirkevné, 2 súkromné MŠ a 2 špeciálne štátne MŠ.
Telesná a športová výchova v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa realizuje
v súlade so štátnym vzdelávacím programom (ďalej len „ŠVP“) ISCED 0 a školskými vzdelávacími
programami (ďalej len „ŠkVP“). Súčasťou každej z MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
je aj školský areál s hracími prvkami, ktoré výlučne určené pre deti navštevujúce príslušnú MŠ.
V zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov nie je možné tieto areály využívať pre
športovanie verejnosti.
Areály MŠ sú Strediskom služieb školám a školským zariadeniam Petržalky pravidelne
udržiavané, priebežne modernizované novými hracími prvkami, ako sú preliezačky, lezecké steny,
šmykľavky a pod..
Súčasťou MŠ Lietavská, Bohrova, Pifflova, Strečnianska, Gessayova a Turnianska sú aj
telocvične. MŠ Bohrova má saunu a dopravné ihrisko a v MŠ Bzovícka majú deti k dispozícii bazén,
saunu a multifunkčné ihrisko.
Mestská časť a Slovenský olympijský výbor v spolupráci s 19 MŠ zorganizovali 4 ročníky
Detskej olympiády (2011 – 2014), ktorá poskytla petržalským deťom z MŠ okrem zábavy
a športových zážitkov aj prvé zoznámenie i ideami olympizmu.
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4.2.Telesná a športová výchova a šport v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Mestská časť je zriaďovateľom 11 základných škôl (ďalej len „ZŠ“). Telesná a športová
výchova v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa realizuje v súlade so ŠVP ISCED 1
a ISCED 2 a ŠkVP. Každá z 11 ZŠ disponuje dvoma telocvičňami, športovým areálom a viaceré si na
vlastné náklady vybudovali aj posilňovne.
Súčasťou ZŠ Budatínska 61, Holíčska 50, Pankúchova 4 a Turnianska 10 sú školské bazény,
v ktorých sa zabezpečuje základný plavecký výcvik aj pre ostatné ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti a v prípade záujmu aj pre MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Plavecké
výukové bazény sú určené na povinné vyučovanie základného a rozšíreného plaveckého výcviku
výlučne pre žiakov ZŠ a MŠ. V poobedňajších hodinách využívajú bazény plavecké záujmové
krúžky škôl, školské kluby detí, resp. plavecký klub detí ORCA. Z hygienických a bezpečnostných
dôvodov nie je možné tieto plavecké bazény využívať pre plávanie verejnosti.
Mestská časť v spolupráci so ZŠ je organizátorom športových a pohybových aktivít detí,
žiakov a mládeže Petržalky. Organizuje športovú a záujmovú činnosť v spolupráci so športovými
klubmi, občianskymi združeniami a mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti školského
športu ako sú napríklad Slovenská asociácia športu na školách, Slovenský olympijský výbor,
Slovenský futbalový zväz, Slovenská basketbalová asociácia, Slovenská plavecká federácia,
Slovenský zväz florbalu, Slovenský zväz ľadového hokeja, Slovenská hokejbalová únia, o.z.
Kaspian, o.z. Ulita. O. z. Zober loptu, nie drogy a iné, ktoré sa snažia pomáhať zvýšiť zapojenie
mladých ľudí do športu a pohybových aktivít.
Medzi významné podujatia organizované mestskou časťou pre žiakov ZŠ patria najmä
Olympijský festival nádejí Petržalka, futbalové súťaže PENALTA, MiniPenalta a LadyPenalta,
projekt Petržalka v pohybe, Petržalská školská hokejbalová liga a najnovší projekt Školský atletický
míting.
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4.3 Športové zariadenia ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú vybavené na účely povinnej telesnej
a športovej výchovy a mimoškolskej športovej záujmovej činnosti a na športovanie verejnosti, ktoré
sú riešené nájomnými zmluvami so ZŠ. Tabuľka č. 2 dokumentuje športové zariadenia ZŠ.

Externé ihrisko na
plážový volejbal

Externé ihrisko na futbal

Externé ihrisko na hádzanú

Externé ihrisko na basketbal

nie

áno

nie

nie

nie

nie

nie

áno

nie

nie

áno

áno

nie

nie

4

nie

áno

nie

nie

nie

áno

nie

nie

nie

2

nie

áno

nie

nie

áno

nie

áno

áno

2

nie

áno

nie

3

áno

áno

nie

nie

áno

áno
nie

nie
nie

1

nie

áno

nie

áno

Nobel. nám.

áno

áno

áno

nie

nie

nie

nie

4

nie

áno

nie

nie

Pankúchova

áno

áno

áno

áno

nie

nie

nie

nie

áno

nie

áno

Prokofievova

áno

áno

nie

nie

6

áno

nie

nie

nie

Tupolevova

áno

áno

áno

Turnianska

áno

áno

Celkom

11

11

Černyševského

áno

Dudova

áno

áno

nie

Gessayova

áno

áno

Holíčska

áno

Lachova

Atletická dráha

áno
nie
nie

nie

áno

nie
nie

Plavecký bazén

áno

Viacúčelové ihrisko

áno

Posilňovňa

Budatínska

Základná škola

25 x 6 m

2

Telocvičňa 12 x 12 m

nie

nie

áno
nie

Telocvičňa 24 x 12 m

Externé ihrisko na tenis

Prehľad športových zariadení ZŠ škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Externé ihrisko na volejbal

Tabuľka č. 2

nie
áno

nie

nie

1

nie

áno

áno

2

áno

nie
nie
áno
nie

áno
nie

áno

áno

áno

nie

áno

áno

nie

áno

4

5

5

4

1

22

3

1

11

8

Všetky telovýchovné zariadenia v ZŠ sú využívané aj v popoludňajších hodinách
predovšetkým na záujmovú činnosť žiakov školy. Využívanie telovýchovných zariadení verejnosťou
je riešené nájomnými zmluvami v súlade Metodickým usmernením k prenajímaniu nebytových
priestorov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetržalka. Školské areály sú pre verejnosť otvorené denne v letných mesiacoch do 20.00 hod.,
v zimných do 18:00 h.
4.4 Telesná výchova a šport v ostatných školách na území mestskej časti
Sieť ZŠ na území mestskej časti, okrem 11 ZŠ v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, tvoria aj
2 štátne a 7 neštátnych ZŠ, z toho 5 súkromných a 2 cirkevné. Prehľad týchto škôl so sídlom
a zriaďovateľom dokumentuje tabuľka č. 3
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Tabuľka č. 3

Sieť štátnych a neštátnych ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti mestskej časti

Typ

Názov školy

Sídlo školy

štátne

ZŠI s narušenou komunikačnou
schopnosťou

Vlastenecké nám. 1

ŠZŠ s materskou školou

Žehrianska 9

Súkromná ZŠ MERCURY

Zadunajská cesta 27

Helena Barnová

Súkromná bulharská ZŠ Christo
Boteva

Záporožská 8

Ministerstvo školstva a vedy Bulharskej
republiky

Súkromná ZŠ pre intelektovo
nadané deti

Znievska 2

S.E.I.N. Sollertia, s.r.o.

Súkromná ZŠ Jána Bakoša Banská
Bystrica – elokované pracovisko

Strečnianska 20

Ing. Juraj Droppa

Súkromná Francúzska základná
škola s MŠ

M. C. Sklodowskej 1

Združenie pre francúzsku školu v BA

Cirkevná základná škola Narnia

Beňadická 38

Cirkev bratská v SR

Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ

Gercenova 10

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská
arcidiecéza

súkromné

Zriaďovateľ

cirkevné

Okresný úrad Bratislava

Zdroj: PHSR MČ Bratislava-Petržalka na roky 2016 - 2023

Sieť stredných škôl (ďalej len „SŠ) na území mestskej časti tvorí 23 SŠ, z toho 8 je
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“), 2 v pôsobnosti
Okresného úradu Bratislava (ďalej len „okresný úrad“) a 13 je neštátnych SŠ, ktorých zriaďovateľom
je štátom uznaná cirkev, fyzická resp. právnická osoba. Prehľad týchto škôl dokumentujú tabuľky
č. 4 a 5.
Tabuľka č. 4: Sieť gymnázií v územnej pôsobnosti mestskej časti
Názov školy

Typ
štátne

súkromné

Gymnázium Alberta Einsteina

Einsteinova 35

Gymnázium

Pankúchova 6

Súkromné gymnázium MERCURY

Zadunajská cesta 27

Súkromné gymnázium

Kremnická 26

Súkromné bulharské gymnázium
Christo Boteva
Spojená škola Svätej Rodiny –
Gymnázium
cirkevné

Sídlo školy

Záporožská 8
Gercenova 10

Zriaďovateľ
BSK
Helena Barnová
PaedDr. Ivona Podstavková – IP
s.r.o.
Ministerstvo školstva a vedy
Bulharskej republiky
Rímskokatolícka cirkev,
Bratislavská arcidiecéza

Evanjelické lýceum

Vranovská 2

Západná dištrikt ECAV

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa

Beňadická 38

Cirkev bratská v SR

Zdroj: PHSR MČ Bratislava-Petržalka na roky 2016 - 2023
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Tabuľka č. 5: Sieť SOŠ a konzervatórií v územnej pôsobnosti mestskej časti
Typ

Názov školy

Sídlo školy

Zriaďovateľ

cirkevné

Cirkevné konzervatórium

Beňadická 16

Rímskokatolícka cirkev,
Bratislavská arcidiecéza

Stredná odborná škola podnikania

Strečnianska 20

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Hálova 16

Stredná odborná škola gastronómie
a hotelových služieb

Farského 9

Stredná zdravotnícka škola

Strečnianska 20

Stredná odborná škola technická

Vranovská 4

Obchodná akadémia

Dudova 4

Obchodná akadémia I. Karvaša

Hrobákova 11

Spojená škola – Odborné učilište
a Praktická škola

Švabinského 7

Súkromná obchodná akadémia AMOS

Holíčska 2

Ing. Stanislav Krchnák

Súkromná obchodná akadémia

Kremnická 26

Súkromná stredná odborná škola ochrany
osôb a majetku

Vranovská 4

PaedDr. Ivona Podstavková – IP
s.r.o.
Security management, s.r.o.

Súkromná stredná odborná škola

Budatínska 61

EDUKACIA – AMARO DROM

Súkromná športová stredná odborná škola

M. C. Sklodowskej 1

FC Petržalka akadémia

štátne

súkromné

Súkromná stredná umelecká škola
Vlastenecké nám. 1
animovanej tvorby
Zdroj: PHSR MČ Bratislava-Petržalka na roky 2016 - 2023

BSK

Okresný úrad Bratislava

Mgr. Viera Zavarčíková

Telesná a športová výchova aj v týchto školách prebieha v súlade so ŠVP a ŠkVP
jednotlivých škôl. Školy samotné, ako aj BSK, organizujú pre stredoškolskú mládež rôzne športové
súťaže aj s možnosťou medzinárodnej konfrontácie.
4.5 Vysokoškolský šport na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
Na území mestskej časti pôsobia 3 vysoké školy, v ktorých nie je telesná a športová
príprava povinná a závisí od záujmu študentov škôl. Katedru telesnej výchovy nemajú City
University na Panónskej ceste ani Paneurópska vysoká škola so sídlom na Tematínska ul., na pôde
ktorej však pôsobí univerzitný hokejový tím PANEUROPA KINGS.
Centrum telesnej výchovy a športu (ďalej len „CTVŠ“) organizuje šport na Ekonomickej
univerzite na Dolnozemskej ulici (ďalej len „univerzita“). Na univerzite nie je telesná výchova
(ďalej len „TV“) zapracovaná v učebných plánoch bakalárskeho a ani inžinierskeho štúdia
jednotlivých fakúlt. Študenti sa registrujú a zapisujú na športové činnosti z ponuky CTVŠ.
V systéme kreditného štúdia je TV zaradená ako predmet celouniverzitnej ponuky a realizuje sa
výberovou formou. CTVŠ ponúka rozmanité aktivity pre študentov a zamestnancov ako aj telesnú
výchovu pre telesne oslabených. Celouniverzitné športové aktivity sa organizujú aj počas sobôt,
organizujú sa letné a zimné telovýchovné sústredenia. Univerzita organizuje vysokoškolskú ligu
v basketbale, volejbale, florbale, futsale, futbale a plávaní.
Zdroj: https://www.euba.sk/sport
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4.6 Športové kluby na území mestskej časti
Na zabezpečovaní športovej činnosti pre občanov Petržalky sa podieľa aj „tretí“ sektor –
občianske združenia, neziskové organizácie, cirkevné a iné organizácie rozvíjajúce na území
mestskej časti svoje aktivity. Ich činnosť je predovšetkým orientovaná na deti a mládež, pričom
využívajú miestne prírodné podmienky, verejné športoviská, školské priestory, jazerá, športové haly.
Na športoviskách a verejných športových plochách v mestskej časti pôsobia športové kluby,
ktoré využívajú jestvujúce športové zariadenia a podieľajú sa aj na revitalizácii starších, resp.
vybudovaní nových športovísk. Prehľad o jednotlivých športových zariadeniach a ich sídlach
dokumentuje tabuľka č. 6.
Tabuľka č. 6: Športové zariadenia sídliace na území mestskej časti
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Názov zariadenia

Adresa organizácie

Fitnes Golem club Aupark
Letné kúpalisko Matador
1. petržalská plaváreň
Jazdecký areál 1.jazdecká
Jazdecký areál - Jazdecký klub Slovan Háje
Jazdecký areál - Závodisko, š.p.
Jazdecký areál – Rančík, Club Ippico-Dunaj
Zimný štadión
Športové zariadenia Petržalky
Petržalské Bowlingové Centrum
Tenisová hala TJ Slávia Právnik,
Kaspian, Skate Park
Dunajklub Kamzík, lodenica
Športová hala Pengym
Športová hala Gym 1, Znievska
Športová hala Prokofievova
Športová hala Gercenova
Športový areál TJ Slávia Agrofert STU
Saleziáni don Bosca

Einsteinova 18, 851 01
Údernícka 20, 851 01
Tupolevova ul. 851 01
Starohájska 31, 851 04
Starohájska 31, 851 04
Starohájska 31, 851 04
Starohájska 35, 851 02
Sklodowskej 1, 851 01
Kutlíková 17, 851 12
Tupolevova 7/A, 851 01
Tematínska 5,851 06
Ambroseho 16. 851 02
Klokočova 1, 851 01
Wolkrova 47, 851 02
Znievska 1/A, 851 05
Prokofievova 2, 851 01
Gercenova 25, 851 03
Májová 21, 852 26
Mamateyova ul.4, 851 04

V existujúcich športových zariadeniach na území mestskej časti sa konajú športové podujatia
v atletike, basketbale, jazdectve a drezúre, futbale, hokeji, hokejbale, futsale, florbale, lukostreľbe,
kanoistike a vodných športoch, vodnej turistike, cyklistike, volejbale, hádzanej, dostihovom športe,
fitnes a modernej gymnastike, joge, stolnom tenise, šachu, karate, kobudo (odvetvie zápasenia),
plávaní, tanci, motošporte, vodnom póle, skautingu a iné.
Medzi neorganizované rekreačné športové činnosti v Petržalke patrí korčuľovanie in-line i na
ľade, futbal, plážový volejbal, uličný basketbal, pétanque, hokejbal, hokej, malý futbal, plávanie,
tenis, stolný tenis, nohejbal, cvičenie v prírode, cyklistika a iné.
4.7 Výkonnostný a vrcholový šport realizovaný prostredníctvom športových klubov na území
mestskej časti
Výkonnostný a vrcholový šport na území Petržalky reprezentujú predovšetkým dostihový
a parkúrový šport, hokej a ešte v nedávnej minulosti to bol aj futbal.
Dostihový šport zastrešuje Závodisko š.p. na Starohájskej ulici a parkúrový TJ Slávia STU na
Májovej ulici.
HC Petržalka 2010 vychováva mladých hokejistov a hokejistky. Družstvo hokejistiek v roku
2015 vyhralo najvyššiu ženskú hokejovú ligu a sa stali majsterkami Slovenska.
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Po zániku FC Artmedia Petržalka, ktorej futbalové ihrisko pod Starým mostom malo výnimku
a mohli byť na ňom organizované aj medzinárodné zápasy, bolo z dôvodu plánovanej výstavby
zlikvidované a v súčasnosti nie sú v Petržalke vytvorené tréningové a súťažné podmienky na rozvoj
výkonnostného a vrcholového futbalu..
Lepšie podmienky sú vytvorené pre rozvoj hokeja a hokejbalu. Hokejbalový areál na
Tematínskej ul. využívajú na tréningy a zápasy v slovenskej hokejbalovej extraligovej súťaži
družstvá JOKERIT Petržalka, HBT Slovan Bratislava, Farma Bratislava a LG AZ hokej Bratislava.
Mestská časť sa snaží zvrátiť nepriaznivý vývoj aj tým, že buduje športoviská z vlastných zdrojov
(1. petržalská plaváreň), súčasne vytvára podmienky pre investorov a podporuje výstavbu špičkových
športovísk v Petržalke zo súkromných zdrojov. Takto sa podarilo vybudovať prvý krytý zimný
štadión na ulici M. C. Sklodowskej a Petržalské bowlingové centrum na Tupolevovej ulici, kde
pôsobia družstvá v celoslovenských súťažiach v ľadovom hokeji, resp. v bowlingu. Toto úsilie je
dôležité aj z toho dôvodu, že na území Petržalky realizujú športovú záujmovú činnosť osobitne pre
mládež mnohé občianske zduženia a neziskové organizácie zamerané na rozvoj jednotlivých druhov
športov. Tabuľka č. 7 poskytuje prehľad o týchto organizáciách.
Tabuľka 7: Športové kluby pôsobiace na území mestskej časti
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Názov organizácie

Adresa organizácie

In-line hokejový klub Fevra Blue Viperas
1. Slovenský Školský Lukostrelecký Klub
Asociácia karate Bratislava
B.S.C. Bratislava , basketbalový klub
FC Petržalka Akadémia
Danubia, klub modernej gymnastiky
Educo - Petržalka, stolnotenisový oddiel
GYM, s.r.o.
Jazdecký klub a tenisový klub Slávia Agrofert STU
JOKERIT- hokejbalový klub
Jednotka – tenisová škola
Kaktus bike Petržalka
Klub potápačov Nautilus
Kolkársky klub Tatran
Matchball – tenisový klub
Miestny futbalový klub Rusovce
Miestny Športový Klub Iskra Petržalka
Petržalská asociácia hokejbalových klubov
Spoločnosť Joga v dennom živote
Skupina historického šermu Triglav
Slovenský skauting, Prieskumníci 4. oddiel
Slovenský Offroad klub
Slovenský strelecký zväz
Šachový krúžok mládeže Dunaj
BK Petržalka , basketbalový klub
Športový klub Ippico-Dunaj, parkúr
Športový klub Reál - Petržalka
Športová škola karate
Stolnotenisový klub Viktória
TJ Elán
TJ Pozemné stavby, veslársky klub
TJ Žiška Bratislava, dostihy
Tenisová škola Juraj Holdoš
Tenisové centrum mládeže Kurek&Kratochvíla
TJ Slávia Právnik, tenisový klub
Jednotka, Tenisová škola
Tenisová škola Petržalka
Zväz raftingu a vodáctva SR
Združenie športových klubov Petržalky
Univerzum Pétanque klub
Atletický klub Run for Fun Petržalka

Hrobákova 40, 851 02
Humenské nám. 7, 851 07
Tupolevova 20, 851 01
Holíčska 50, 851 01
Sklodowskej 1, 851 01
Topoľčianska 33,851 05
Farského 9, 851 02
Wolkrova 47, 851 01
Májová 21, 852 26
Smolenická 1, 851 05
Prokofievova 5, 851 01
Haanova 1, 851 04
Hrobákova 21, 851 02
Blagoevova 20, 851 04
Smolenická 20, 851 05
Balkánska 102, 851 10
Údernícka 20, 851 01
Topoľčianska 14, 851 05
Budatínska 20,851 07
Gessayova 15, 851 03
Ambroseho 13, 851 02
Bohrova 9, 851 01
Wolkrova 4, 851 01
Nám. Hraničiarov 2/A, 851 03
Budatínska 55, 851 03
Starohájska 35, 851 02
Jasovská 8, 851 07
Tupolevova 20, 851 02
Hálova 17, 851 01
Romanova 1, 851 02
Klokočova 1, 851 01
Starohájska 11, 851 02
Brančská 11, 851 01
Dudova 2-4, 851 02
Tematínska 5,851 06
Záhumenská 318, 851 10
Nobelovo nám.6, 851 01
Wolkrova 4, 851 01
Starohájska 35, 851 02
Romanova 38, 851 02
Tupolevova 20, 851 01
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4.8 Ďalší aktéri a subjekty vstupujúce do rozvoja športu na území mestskej časti
Do oblasti záujmovej činnosti a činnosti občianskych združení patria aj rôzne formy
organizovania telovýchovnej, športovej a turistickej činnosti v školách, či už samostatne alebo
v participácii s mestskou časťou. Oblasť športu pre všetkých a záujem o pravidelné športové
a telovýchovné aktivity obyvateľstva sú limitované možnosťami, ktoré sú im na šport ponúkané. Je to
spôsobené nielen postupným zvyšovaním cenovej dostupnosti jednotlivých zariadení, ale často aj
nedostatkom športových zariadení a ich slabým až nevyhovujúcim vybavením. Prvou lastovičkou
v oblasti starostlivosti o športoviská a športové plochy a tiež organizovania športových podujatí na
území mestskej časti je novovzniknutý Miestny podnik Športové zariadenia Petržalky s. r. o, ktorý
bude postupne zabezpečovať ďalší rozvoj športu na území mestskej časti.
4.9 Analýza finančného zabezpečenia športu
Od roku 2002 v zmysle zákona kompetenčného zákona prešli kompetencie v oblasti športu
pre všetkých, investícií do amatérskeho športu, školského športu a čiastočne aj v oblasti prípravy
talentovanej mládeže na regionálnu a miestnu samosprávu. To, že mestská časť skutočne venuje
oblasti športu a jeho rozvoju mimoriadnu pozornosť je možné dokumentovať výškou vynaložených
finančných prostriedkov na túto činnosť v rokoch 2010 – 2014:
A) Na športové podujatia organizované mestskou časťou bolo vynaložených v rokoch
2010 – 2014 celkovo 28 707 €
B) Dotácie organizáciám v zmysle VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2005 platného do
31.12.2015 za obdobie 2010 – 2014 boli poskytnuté organizáciám na rozvoj športu v jednotlivých
rokoch v celkovej výške 306 213 € , čo dokumentuje tabuľka č. 8 a graf č. 1
Tabuľka č. 8: Podpora organizácii v rozvoji športovej činnosti z rozpočtu mestskej časti
Z rozpočtu MČ
2 672 €
1 858 €
4 420 €
9 449 €
10 308 €
28 707 €

rok
2010
2011
2012
2013
2014
Celkovo

Dotácia VZN 2/2005
35 200 €
51 850 €
74 883 €
89 250 €
55 030 €
306 213 €

Spolu
37 872 €
53 708 €
79 303 €
98 699 €
65 338 €
334 920 €

Graf č. 1: Podpora organizácii v rozvoji športovej činnosti z rozpočtu mestskej časti
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C) Rozvoj športovej infraštruktúry - z rozpočtu mestskej časti bola vynaložená v rokov
2010 – 2014 na rozvoj infraštruktúry celková suma vo výške 4 668 648 €. Mestská časť
v uvedenom období vybudovala dve multifunkčné ihriská s umelou trávou, futbalovú plochu
s umelou trávou v areáli ZŠ Budatínska 61 a tribúnu futbalového štadiónu na M. C. Sklodowskej
ul., revitalizovala 26 športových plôch, atletické plochy v areáli ZŠ Tupolevova a vybudovala
Petržalskú plaváreň na Tupolevovej ul. Výšku finančných prostriedkov poskytnutých na rozvoj
infraštruktúry z rozpočtu mestskej časti dokumentuje tabuľka č. 9 a graf č. 2
Tabuľka č. 9: Finančné prostriedky poskytnuté na budovanie športovej infraštruktúry z rozpočtu mestskej časti

rok
2010
2011
2012
2013
2014
Spolu

Výška poskytnutých finančných prostriedkov
84 242
225 000 €
45 105 €
255 775 €
4 134 526 €
4 668 648 €

Graf č. 2: Finančné prostriedky na budovanie športovej infraštruktúry z rozpočtu mestskej časti
Finančné prostriedky na budovanie športovej infraštruktúry
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D) Vodná záchranná služba - v rokoch 2010 až 2015 bola s cieľom umožniť obyvateľom
a návštevníkom Petržalky v letných mesiacoch bezpečné športové a rekreačné vyžitie v areáli
jazera Veľký Draždiak zabezpečená z rozpočtu mestskej časti vodná záchranná služba. Náklady
na túto službu vo výške viac ako 68 000,.EUR (za 6 rokov) boli hradené z rozpočtu mestskej
časti.
E) Verejno-prospešné projekty v oblasti športu - na území mestskej časti boli realizované aj
verejno-prospešné projekty v oblasti športu a telovýchovy financované čiastočne z rozpočtu
mestskej časti ako aj z grantov napr. cyklotrasa na Kopčianskej ulici vybudovaná v hodnote
viac ako 258 000,- €. Mestská časť na jej výstavbu poskytla zo svojich zdrojov sumu viac ako
58 500 €, grant Európskeho fondu regionálneho rozvoja bol poskytnutý vo výške takmer
200 000,- €. Na kompletnú rekonštrukciu multifunkčného ihriska na Farského ulici získala
mestská časť grant z nadácie Pontis vo výške 6600 € a z vlastného rozpočtu prispela sumou
takmer 14 000 €.
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5. Nástroje rozvoja športu v mestskej časti Bratislava-Petržalka
5.1 Inštitucionálne zázemie pre rozvoj športu
Inštitucionálne zázemie pre rozvoj telesnej výchovy a športu na území mestskej časti tvoria
predovšetkým ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a ostatných zriaďovateľov. Ďalej
je to 23 SŠ, CTVŠ Ekonomickej univerzity a 4 športové haly, športové zariadenia komerčného
zamerania (13), vrátane letného kúpaliska Matador, futbalového ihriska FC Petržalka Akadémia na
ul. M.C. Sklodowskej, zimného štadióna HC Petržalka 2010, jazdeckého areálu Jazdeckého klubu
Slávia STU na Májovej ul., Závodisko š.p. na Starohájskej ul., Petržalského bowlingového centra,
športových klubov a občianskych združení. S cieľom ďalšieho rozvoja a podpory telovýchovnej
a športovej činnosti na území mestskej časti bol v roku 2013 zriadený Miestny podnik Športové
zariadenia Petržalky s. r. o., ktorý má v náplni činnosti rozvoj športu, rekreácie a pohybových aktivít
na území mestskej časti.
Dostihový deň na Závodisku v Petržalke
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6. SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

 viac ako 50 športových klubov, združení
a organizácii na území mestskej časti
 viac ako 40 školských telocviční
 realizácia školských postupových súťaží
 realizácia
projektov
Petržalka
v pohybe,
Olympijský festival nádejí Petržalky, Petržalská
školská hokejbalová liga, Školský atletický
míting.
 Závodisko, štátny podnik,
 zimný štadión na M. C. Sklodowskej ul.
 letné kúpalisko Matador
 Petržalské bowlingové centrum
 prírodná vodná plocha Veľký Draždiak
 29 revitalizovaných verejných športových plôch
 4 športové haly
 vhodné podmienky pre netradičné športy
(motokárová dráha, bowlingové centrum)
 vhodné podmienky na vodné pólo (kúpalisko
Matador), turistiku, beh, cykloturistiku, vodácke
športy, kolektívne športy
 nové tradície v organizovaní športových podujatí
– Školský atletický míting, Petržalská školská
hokejbalová liga
 viac ako 30 športových podujatí priemerne za rok
organizovaných mestskou časťou pre verejnosť
v spolupráci s neziskovými organizáciami
 podpora
športových
aktivít
verejnosti
prostredníctvom grantového a dotačného systému
 zriadenie Miestneho podniku
Športové
zariadenia Petržalky, s. r. o.
príležitosti
 vykonať prieskum a analýzu potrieb obyvateľov
Petržalky v oblasti športu a na základe výsledkov
analýz ďalej riešiť rozvoj športu na území
Petržalky
 grantové a dotačné schémy na budovanie
športovej
infraštruktúry
(napr.:
dotácie
z MŠVVaŠ SR, z BSK, , a pod.)
 nové časti Petržalky; Petržalka – Juh zvýšenie
počtu obyvateľov,
 verejné priestory – exteriéry vhodné na vznik
outdoorových športových aktivít, športovísk
a rekreačno-športových zariadení
 plánovanie projektu METROPOLIS – zábavnošportové centrum
 ďalšie využívanie grantového a dotačného
systému na podporu športovania všetkých
vekových skupín obyvateľov Petržalky
 revitalizácia športových areálov ZŠ a telocviční
 organizovanie nových tradičných i netradičných
športových podujatí pre obyvateľov Petržalky

 chýbajúce
multifunkčné
športové
štadióny
s hľadiskom pre divákov (futbal, atletika, kultúrne
podujatia, a pod.)
 chýbajúce multifunkčné športové haly s hľadiskom
pre divákov
 chýbajúci AQUAPARK s vodným svetom
 4 športové haly v správe mestskej časti
 nedostatočné riešená bezpečnosť (elektrické
vedenie VN ponad vodnú plochu) a zázemie pre
návštevníkov jazera Veľký Draždiak,
 zdevastované športové plochy
 potreba investícií do rekonštrukcií telocviční
a športových areálov ZŠ pre potreby škôl
a verejnosti,
 analýza potrieb obyvateľov v oblasti športového
vyžitia na území Petržalky
 nezodpovednosť obyvateľov k revitalizovaným
športoviskám
(ničenie a devastácia) a potreba
ďalších finančných prostriedkov na ich obnovu
 nedokončenie areálu ZŠ Budatínska 61 pre futbal –
MŠKI Petržalka
 infraštruktúra pre prírodné plávanie a vodné športy,
úprava jestvujúcich vodných plôch
 výstavba bytových domov, zvyšovanie počtu
obyvateľov a zvyšovanie potreby rozvoja športovej
infraštruktúry pre pravidelné a príležitostné
športovanie obyvateľov Petržalky

ohrozenia
 legislatívne zmeny týkajúce sa športu, úlohy pre
samosprávy zo strany štátu bez finančného krytia
 väčšina pozemkov vhodných na budovanie
športových zariadení na území mestskej časti nie
je vo vlastníctve mestskej časti
 nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj
športu a rekreácie v mestskej časti
 nová bytová výstavba – zahusťovanie, zvyšovanie
počtu obyvateľov, mestská časť prichádza o zeleň
a vhodné pozemky na budovanie športovej
infraštruktúry
 ďalšie ohrozenia týkajúce sa zásahov do územia
zo strany štátu (napr. ropovod)
 nezodpovednosť obyvateľov Petržalky vo vzťahu
k revitalizovaným ale aj ostatným verejným
športoviskám (ničenie, devastácia)
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7. Strategické rámce rozvoja športu v mestskej časti
7.1 Východiská pre ďalší rozvoj športu v mestskej časti
Medzi základné východiská ďalšieho rozvoja športu v mestskej časti je potrebné uviesť najmä
primeranosť obsahu a foriem, využitie prírodného a ľudského potenciálu, historická kontinuita,
ponuka príležitostí, podpora rozvoja športových aktivít, športové aktivity orientované na jednotlivé
vekové kategórie napr. pre seniorov princíp emocionálnosti – radosti z pohybu a športovania, atď.
Mestská časť preto v rámci koncepcie rozvoja športu bude vychádzať najmä z týchto princípov:
1. historická kontinuita – potreba podporovať najmä tie športové odvetvia a činnosti, ktoré majú
na území Petržalky mnohoročnú, niekedy aj viac ako storočnú tradíciu. Medzi takéto športové
odvetvia patria najmä:
a) dostihový a parkúrový šport,
b) vodáctvo,
c) plavecké športy,
d) futbal,
e) tenis,
2. ponuka príležitostí – umožniť obyvateľom mestskej časti športové vyžitie a rekreačné
športovanie v maximálnom rozsahu v rámci prírodných i spoločenských podmienok. Medzi
takéto športovo-rekreačné aktivity patria:
a) cykloturistika,
b) plávanie,
c) loptové hry,
d) korčuľovanie na ľade aj in-line,
3. podpora rozvoja športových aktivít, ktoré preferuje mladá a stredná generácia, popri
tradičných športoch a aktivitách organizovať a podporovať aj športy ako napr.:
a) cyklokros a akrobaciu na bicykli,
b) cykloturistiku (aj vo vzdialenejšom okolí),
c) hokejbal,
d) hokej
e) uličný basketbal,
f) floorball,
g) uličný futbal,
h) plávanie v studenej vode (Ľadoví medvedi),
i) beh
4. športové aktivity pre seniorov – podporovať také športové aktivity, ktoré majú
rekreačno-športový charakter. Medzi inými sú to napr.:
a) pétanque,
b) pešia turistika,
c) rekreačný beh,
d) rekreačné plávanie
5. kreativita a tvorivá aktivita obyvateľov v oblasti športu a telesnej kultúry – na základe
prieskumu a analýzy potrieb obyvateľov v oblasti športu realizovať ďalší rozvoj športu na území
Petržalky

7.2 Definícia verejného záujmu v oblasti športu
V zákone o športe sa v § 1 ods. 2) sa uvádza nasledujúca definícia: „Verejným záujmom
v športe je najmä podpora a rozvoj masového športu detí a mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti
reprezentácie Slovenskej republiky na významnej súťaži, ochrana integrity športu a podpora
zdravého spôsobu života“. Táto definícia vychádza z čl. 2 bod 24 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „ERASMUS+“: program Únie
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pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES,
č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50 – 73).
7.3 Základné rámce v oblasti sprístupňovania športu
Základným rámcom pre sprístupnenie športu je podnecovanie k športovej činnosti
a vytváranie ponuky príležitostí, rôznych pohybových a športových aktivít obyvateľom mestskej
časti. Tieto aktivity budú zamerané najmä na permanentné pohybové a športové aktivity, regeneráciu
síl, priaznivé účinky na zdravie a zdravotnú prevenciu, aktívne trávenie voľného času športovaním.
Prioritou je podporiť mladú generáciu v záujme o akúkoľvek vhodnú pohybovú aktivitu
organizovanú i individuálnu, aktívne športové zapojenie sa do pravidelných i jednorázových súťaží
v školách, v školských športových areáloch, športových ihriskách a halách v mestskej časti.
Koncepcia mestskej časti v oblasti rozvoja športu si kladie za cieľ vytvorenie príjemného
prostredia pre športovanie a rekreáciu obyvateľov Petržalky. Aktivity mestskej časti smerujúce
k dobudovaniu športovej infraštruktúry pre dospelých obyvateľov Petržalky sa stále viac orientujú aj
na zväčšujúcu sa komunitu seniorov. Podkladom pre neustále zlepšovanie športového prostredia
v mestskej časti je komunikácia s obyvateľmi, vlastné zistenia, zbieranie informácii, analýzy , ako aj
podnety a ohlasy obyvateľov, ktoré sa premietli aj do materiálu Koncepcia rozvoja športu.
8. Vízie, priority a strategické ciele rozvoja športu v mestskej časti
8.1 Vízia rozvoja športu v mestskej časti Bratislava-Petržalka
Návrh strategickej vízie pre roky 2016-2023 vychádza z PHSR na roky 2016 – 2023,
Špecifického cieľa 2.3. Rozvoj infraštruktúry pre športové a voľno-časové vyžitie, opatrenie 2.3.1.
Revitalizácia existujúcej a budovanie novej športovej a voľno-časovej infraštruktúry a organizácia
športových podujatí. V rámci tohto opatrenia boli stanovené projektové zámery.
8.2 Územný plán s dôrazom na rozvoj športu
Územný plán mestskej časti obsahuje aj rozvojový potenciál športu. Medzi vybrané územia pre
šport a rekreáciu patria:
a) Územie na Kapitulských poliach za priestorom Hydronika (pole),
b) Kúpalisko Matador na Úderníckej ul.,
c) Závodisko š. p. na Starohájskej ul.,
d) Územie bývalej bikrosovej dráhy na Haanovej ul.,
e) Územie tenisových kurtov Matchball na Šintavskej ul.,
f) Územie „Janíkove role“ na Dolnozemskej ul.,
g) Územie v pláne časti „Južné mesto“,
h) Pečnianske rameno popri Viedenskej ceste,
i) Veľký a Malý Draždiak a priľahlý lesopark,
j) Lesík pri Kutlíkovej ul.,
k) Chorvátske rameno,
l) Územie na pravom brehu Dunaja – jazero Zemník.
Okrem uvedených lokalít sú aj naďalej významným potenciálom pre rozvoj športu a rekreácie
športové zariadenia a areály ZŠ, ktoré si však vyžadujú investície na ich revitalizáciu.
8.3 Priority riadenia a rozvoja športu v mestskej časti
Miestny podnik Športové zariadenia Petržalky spol. s r. o, je zriadená mestskou časťou a jej
hlavnou činnosťou je systémová podpora rozvoja športu a športovísk v mestskej časti.
V nasledujúcom období bude MP ŠZP s. r. o. v oblasti športu a rekreácie zabezpečovať tieto hlavné
činnosti::
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1. Obnova jestvujúcich športových zariadení, budovanie chýbajúcej infraštruktúry.
2. Riešenie prevádzky športových hál (ŠH Wolkrova ul., ŠH Prokofievova ul., ŠH Znievska ul., ŠH
Gercenova) s možnosťou ich predaja z dôvodu vysokých nákladov na prevádzku a opotrebenie
budov.
3. Revitalizovanie školských športových areálov a telocviční ZŠ v mestskej časti
(ZŠ Černyševského, ZŠ Gessayova, ZŠ Holíčska, ZŠ Lachova, ZŠ Nobelovo námestie,
ZŠ Turnianska). Táto investícia je plánovaná v rozpočte mestskej časti.
4. Rozvoj cykloturistiky a cyklodopravy v mestskej časti aj s pomocou neziskových cyklistických
organizácii Bratislavy.
5. Vybudovanie nových športových a rekreačných objektov, ktoré rozšíria a spestria obyvateľom
ponuku na súťažné, či rekreačné športovanie v Petržalke. Mestská časť podporí každého
potenciálneho investora.
6. Vybudovanie multifunkčnej športovej haly v spolupráci s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy,
BSK, alebo súkromným investorom.
7. Skvalitnenie prostredia jazera Veľký Draždiak a ostatných vodných plôch v katastri mestskej časti
Bratislava-Petržalka z prostriedkov rozpočtu mestskej časti a prípadných sponzorov.
Veľký potenciál je tiež potrebné vidieť v rozvoji „telocviční v prírode“, vyčlenenie „pobytových
lúk“ v lesoparku Draždiak, pri Kutlíkovej, Starohájskej ul., a na Kopčianskej ul. v spolupráci
mestskej časti a aktivistov z občianskych združení.
8.4 Strategické rozvojové ciele, nástroje rozvoja športu
Na obdobie 2016 – 2023 si mestská časť v dokumente PHSR na roky 2016 – 2023 stanovila
nasledujúcu strategická víziu: „Mestská časť Bratislava-Petržalka bude moderná mestská časť
s kvalitnou infraštruktúrou pre všetkých obyvateľov a dynamickým rozvojom s ohľadom na
zachovanie a skvalitnenie životného prostredia a zelených plôch.“ Z tejto vízie vyplýva aj globálny
cieľ mestskej časti pre sociálnu oblasť, kam patrí aj rozvoj infraštruktúry pre športové a voľno časové
využitie – rozvoj športovej infraštruktúry na zvyšovanie kvality života všetkých obyvateľov
a podpora budovania lokálnej identity mestskej časti.
8.4.1 Rozvojové ciele
Pre oblasť športu a voľno časové aktivity je stanovený v PHSR špecifický cieľ 2.3. Rozvoj
infraštruktúry pre športové a voľno časové využitie. V rámci tohto špecifického cieľa je prijaté
opatrenie 2.3.1. Revitalizácia existujúcej a budovanie novej športovej infraštruktúry a organizácia
športových podujatí, ktoré sa premieta do oblastí:
a) revitalizácie infraštruktúry pre športové a voľno časové využitie, kam sú zaradené projekty:
- športový park Jama
- futbalové ihrisko pri ul. Žehrianska
- dobudovať športový areál Budatínska 61
- rekonštruovať školské športové areály petržalských ZŠ
b) budovanie infraštruktúry:
- začať činnosť MP ŠZP
- dať do prevádzky Prvú petržalskú plaváreň
- out-doorová posilňovňa pre seniorov
- multifunkčná športová hala
- vybudovať sieť vnútro sídliskových cyklochodníkov
c) rozvoj športových a voľnočasových aktivít obyvateľov mestskej časti
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-

-

podporovať súťaživosť žiakov prostredníctvom organizovania a podpory tradičných i nových
športových podujatí organizovaných na území mestskej časti
podporovať existujúce projekty Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka,
Petržalská školská hokejbalová liga, Školský atletický míting, Penalta, miniPenalta,
LadyPenalta – futbalové súťaže žiakov ZŠ
podporovať a propagovať činnosť športových organizácii v mestskej časti
podporovať rozvoj výkonnostného a vrcholového športu
Školský atletický míting (2015)

8.5 Akčný plán na roky 2016 – 2023
8.5.1 Krátkodobé ciele 2016 – 2018
a)

Športové zariadenia Petržalky, spol. s r.o.
MP ŠZP je vytvorená na zabezpečenie komplexnej správy športových zariadení a aktivít
s tým súvisiacich na území mestskej časti. Podmienkou reálnej činnosti je zistenie aktuálneho
stavu športovísk, rozsahu a plnenia podmienok vyplývajúcich z nájomných zmlúv s externými
subjektmi. Postupné preberanie športových zariadení a plôch do svojej kompetencie umožní
podniku priamy dosah na športové zázemie v mestskej časti.
Zhodnotenie výhodnosti externého, komerčného prostredia oproti vlastnej réžii,
opodstatnenie účelnosti jednotlivých športových zariadení, ale tiež finančná efektivita
vynaložených investícií spolu s verejným záujmom poskytnúť príležitosť všetkým vekovým
a záujmovým skupinám širokej verejnosti – to všetko sú otázky, ktoré spoločnosť MP ŠZP musí
vyhodnotiť.
Následným krokom činnosti spoločnosti je plánovanie a vykonávanie pravidelnej
starostlivosti o zverený majetok mestskej časti, ako aj jeho ochranu pred poškodením, či
zničením vandalmi. Špecifikácia možností (finančných, priestorových, technických) na
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vybudovanie nových atraktívnych a moderných športových zariadení pre obyvateľov mestskej
časti je podmienkou pre neustály rozvoj športových aktivít.
Ďalšou podstatnou činnosťou spoločnosti bude systémové riadenie v oblasti športu. Okrem
plánovanej spolupráce so športovými klubmi a rekreačnými športovcami – nadšencami, bude
prioritou aj realizácia nových športových aktivít a organizácia alebo spolupráca pri organizovaní
veľkých športových podujatí v rozsahu celej Petržalky.
Zabezpečenie dlhodobo udržateľnej prevádzky si vyžaduje v prvom rade vytvorenie
podmienok pre postupnosť krokov od vypracovania organizačnej štruktúry, zabezpečenie
personálneho obsadenia jednotlivých pozícií, výber dodávateľov, vypracovanie finančného
plánu, cenníka, bonusového systému, ale v neposlednom rade aj marketingovú podporu,
kreovanie programu plavárne a organizovanie športovo-spoločenských aktivít pre všetky vekové
kategórie obyvateľov mestskej časti. Spoločnosť má výhľadovo plniť rolu ústredného
koordinátora vo využívaní športovísk na území mestskej časti.
b) Petržalská plaváreň, Jiráskova ul.
Výstavba verejnej plavárne v podmienkach samosprávy je mimoriadny projekt nielen
v Bratislave ale i na území krajiny. Spustenie výstavby v júni roku 2014 znamenalo zámer
preinvestovať zo samosprávy viac ako 4 mil. Eur. V decembri 2015 bola stavba prevzatá
investorom. V roku 2016 preto znamená jednoznačný cieľ úspešná kolaudácia technologicky
komplikovanej budovy určenej pre verejný účel. Následne spustenie prevádzky a zabezpečenie
bezproblémovej a efektívnej prevádzky objektu. V ďalších rokoch je zámerom projekt plavárne
udržať na popredných priečkach nosných komunitných služieb predovšetkým pre obyvateľov
mestskej časti. Slávnostné otvorenie plavárne sa uskutočnilo 23.08.2016 a po skúšobnej
prevádzke v dňoch 23. – 25. 08 2016 začala od 05.09.2016 prevádzka pre širokú verejnosť.
Prvá petržalská plaváreň

c)

Dobudovanie areálu ZŠ Budatínska 61
V roku 2009 začala mestská časť revitalizáciu školského športového areálu na ZŠ
Budatínska 61. V roku 2010 odovzdal rozostavaný areál s futbalovým ihriskom s umelou trávou
do užívania Miestneho športového klubu Iskra Petržalka (ďalej len „MŠKI“) aj so záväzkom
dokončiť ostatné plánované obnovy jednotlivých objektov areálu. Dlhodobo sa MŠKI nedarí pre
rôzne objektívne i finančné problémy areál dokončiť. V roku 2016 bolo dokončené aj menšie
25

tréningové multifunkčné ihrisko (september 2016) a zostáva ešte dokončiť tenisové kurty
a volejbalové ihrisko. Mestská časť sa zaviazala, že dokončí atletickú dráhu a doskočisko na
skok do diaľky, čo je možné až po dokončení uvedených objektov. Preto je nevyhnutné v krátkej
dobe dokončiť revitalizáciu ihrísk, aby kompletná obnova bola zavŕšená dokončením atletickej
dráhy so sektorom na skok do diaľky.
d) Rekonštruovať školské športové a rekreačné areály ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti
Mestská časť v roku 2015 dokončila revitalizáciu areálu ZŠ Tupolevova, kde boli
obnovené priestory športového areálu – ihriská na malý futbal, basketbal, hádzanú, atletická
dráha s umelým povrchom. Vybudované boli nové out-workové priestory s posilňovacími
strojmi a v II. polovici roka 2016 bolo zo súkromných prostriedkov a prostriedkov Kancelárie
vlády SR vybudované multifunkčné ihrisko v športovom areáli ZŠ Dudova.
V ďalšom období je postupne plánovaná revitalizácia ďalších školských športových areálov
v petržalských ZŠ, ktorá by umožnila športovanie a relaxovanie samotným žiakom, ale aj
obyvateľom Petržalky v kvalitatívne a esteticky modernom prostredí.
Mestská časť sa uchádza aj o granty zo štátnych zdrojov na revitalizáciu areálov a objektov
ZŠ. V roku 2016 získala mestská časť z MŠVVaŠ SR dotáciu vo výške viac ako 75 000 EUR na
opravu a rekonštrukciu objektov šatní pri telocvičniach v ZŠ Budatínska 61, Dudova 2
a Gessayova 2. Na obnovu športového náčinia získali ZŠ Budatínska 61, Dudova 2 a Gessayova
2 ZŠ Holíčska 50 a ZŠ Pankúchova 4 viac ako 6 000 EUR.
Budovy a areály ZŠ v mestskej časti sú zväčša staršie ako 30 rokov a vyžadujú si generálnu
rekonštrukciu všetkých športových priestorov, obnovu podláh, obloženia náradia telocviční
a areálov a náčinia potrebného na telesnú a športovú výchovu. Realizácia je plánovaná v rokoch
2017 – 2018 čo je premietnuté aj do rozpočtu mestskej časti na roky 2017 a 2018.
Telocvičňa ZŠ Holíčska 50, pôvodný stav z roku 1986

e)

Športový park JAMA
Revitalizácia športového ihriska v zmysle opatrenie 2.3.1. Revitalizácia existujúcej a budovanie
novej športovej infraštruktúry a organizácia športových podujatí.

f)

Futbalové ihrisko v športovom areáli Žehrianska
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Revitalizácia športového ihriska s podporou o.z. Petržalské ihriská v zmysle opatrenie 2.3.1.
Revitalizácia existujúcej a budovanie novej športovej infraštruktúry a organizácia športových
podujatí,
g) Out-doorová posilňovňa pre seniorov
Revitalizácia nevyužitých plôch detských ihrísk pre potreby seniorov v zmysle opatrenie 2.3.1.
Revitalizácia existujúcej a budovanie novej športovej infraštruktúry a organizácia športových
podujatí.
h) Založiť tradíciu pravidelných bežeckých pretekov pri Veľkom Draždiaku a Chorvátskom
ramene
V súčinnosti so športovými organizáciami zaoberajúcimi sa rôznymi formami behu zorganizovať
bežecké súťaže, ktoré by dali základ tradičnému sídliskovému behu v Petržalke – v zmysle
opatrenia 2.3.1. PHSR Revitalizácia existujúcej a budovanie novej športovej infraštruktúry
a organizácia športových podujatí.
i)

Podporovať činnosť športových organizácii pôsobiacich v mestskej časti a propagovať ich
činnosť medzi obyvateľmi mestskej časti
Mestská časť bude pokračovať v podpore športových aktivít pre obyvateľov Petržalky, ktoré
ponúkajú miestne športové organizácie a tiež sama bude organizovať tradičné i nové športové
podujatia – v zmysle opatrenia 2.3.1. PHSR Revitalizácia existujúcej a budovanie novej
športovej infraštruktúry a organizácia športových podujatí.

j)

Podporovať súťaživosť žiakov prostredníctvom organizovania a podpory tradičných
i nových športových podujatí organizovaných na území mestskej časti
Mestská časť bude pokračovať v podpore športových súťaží pre žiakov petržalských škôl, ktoré
sa organizujú školy, mestská časť, a ktoré ponúkajú miestne športové organizácie – v zmysle
opatrenia 2.3.1. PHSR Revitalizácia existujúcej a budovanie novej športovej infraštruktúry
a organizácia športových podujatí.

8.5.2 Strednodobé ciele 2018 – 2020
Do strednodobého horizontu treba zaradiť dobudovanie siete vnútro sídliskových
cyklistických chodníkov na území mestskej časti a doplniť tak cyklotrasu na Dolnozemskej ul.,
revitalizovanie ďalších športových a rekreačných plôch na území Petržalky, revitalizovanie okolia
Chorvátskeho ramena, zrekonštruovanie ďalších športových areálov ZŠ.
a) Vybudovať sieť vnútro sídliskových cyklistických chodníkov na území mestskej časti
a doplniť tak cyklotrasu na Dolnozemskej ul.
Nadviazať na novovybudovaný úsek cyklotrasy na Kopčianskej ulici, ktorá spája petržalskú
stanicu s rakúskou obcou Kittsee a na druhú stranu s centrom Bratislavy. Vo východnej časti
Petržalky je na Dolnozemskej ulici ďalšia radiála, ktorá okrajom sídliska dáva cyklistom možnosť
dostať sa zo severu až na južný okraj Petržalky. Tieto dve radiály sa plánuje doplniť aj vnútro
sídliskovými diagonálami, ktoré by ich prepájali cyklocestami na území Petržalky z východu na
západ.
b) Zvyšovať kvalitu prostredia pri jazere Veľký Draždiak aj v spolupráci s mimovládnymi
organizáciami a majiteľmi pozemkov na brehu jazera
Prostredie lesoparku okolo Veľkého a Malého Draždiaka je najväčšou oddychovou zónou priamo
v centre Petržalky a preto je nevyhnutné venovať jej mimoriadnu pozornosť. Väčšina obyvateľov
využíva túto zónu na oddych, aktívny či pasívny šport, rekreáciu, plávanie. Je preto nevyhnutné
celý priestor a priľahlé územie okolo oboch jazier neustále monitorovať a podnecovať majiteľov
pozemkov na zlepšovanie jeho stavu v spolupráci s mestskou časťou, neziskovými organizáciami,
občianskymi združeniami a športovými organizáciami.
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c) Revitalizovať okolie Chorvátskeho ramena
Okolie Chorvátskeho ramena je charakterizované najmä cyklotrasou po oboch brehoch vodnej
plochy, ktorú spravuje Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR
Bratislavy a trávnatými plochami v okolí samotného vodného kanála. Je to spolu s Veľkým
Draždiakom a Malým Draždiakom najhodnotnejšie územie uprostred panelových domov
a asfaltových komunikácii v mestskej časti. V nadväznosti na revitalizáciu Draždiakov je zároveň
potrebné aj tento priestor kultivovať a urbanizovať a tým dotvoriť prirodzenú os Petržalky
s novou električkovou traťou a moderným urbanistickým poňatím jej okolia.
8.5.3 Dlhodobé ciele po roku 2020
Z dlhodobého hľadiska plánuje mestská časť vybudovať viacúčelovú športovú halu
s medzinárodnými parametrami pre halové športy. Ďalej plánuje vybudovať športové objekty
celoslovenského významu, ktoré by poskytli kvalitné zázemie pre činnosť športovým klubom
i divácke zázemie obyvateľom Petržalky na vrcholných športových podujatiach vo futbale, hokeji,
basketbale, volejbale, hádzanej, atletike, futsale a pod. Medzi tieto ciele patrí:
a) Vybudovať viacúčelovú športovú halu na území mestskej časti
Dlhodobo je pre rozvoj športu v Petržalke plánovaná nová multifunkčná hala, ktorá by mala
zabezpečiť možnosť usporiadania veľkých športových a kultúrnych podujatí na území mestskej
časti. Takýto športovo-kultúrny stánok by sa mal stať pre vyše 120 tisícovú Petržalku základom
pre športové a kultúrne vyžitie jej obyvateľov, s možnosťou organizovať medzinárodné športové
podujatia ako napr. majstrovstiev sveta v športových disciplínach, či koncertov hudobných skupín,
alebo významných vedeckých sympózií, čím by sa zvýšilo renomé mestskej časti na Slovensku
i v zahraničí.
b) Revitalizovať ďalšie športové a rekreačné plochy v mestskej časti
Revitalizácia ďalších športových plôch v Petržalke je plánovaná aj na obdobie 2018 - 2023
a zahŕňa doposiaľ neobnovené športové ihriská a rekreačné plochy mestskej časti.
c) Podporovať rozvoj výkonnostného a vrcholového športu
Významní športovci z Petržalky, ako napr. Vladimír Dzurilla, Peter a Pavol Hochschornerovci,
Karin Habšudová, Martin a Radoslav Rančíkovci, Jaroslav Halák, Samuel Piasecký, Martin
Kližan, Daniela Hantuchová, Žaneta Husárová a iní, ktorí tu vyrastali, reprezentovali či
reprezentujú Slovensko a sú „veľkými“ vzormi pre mladých začínajúcich športovcov. Preto je
potrebné aj v budúcnosti podporovať športovú prípravu talentovaných športovcov, rozvoj
športových klubov, ktoré už významných športovcov vychovali a aj v súčasnosti vychovávajú.
Finančná, materiálna i personálna podpora takýchto športových klubov sa musí stať jedným
z cieľov dotačnej politiky mestskej časti.
Mladí hokejbalisti z projektu Tipsport hokejbalová prípravka (2014)
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8.6 Súčinnosť subjektov pri napĺňaní cieľov
Spolupráca mestskej časti s organizáciami pôsobiacimi na území Petržalky je významným
faktorom rozvoja športu v Petržalke. Mestská časť podporou športových organizácií efektívne pôsobí
na rozvoj športu v mestskej časti. V spolupráci s miestnymi športovými klubmi a občianskymi
združeniami pripravuje športové súťaže a podujatia pre deti, mládež a dospelých obyvateľov
Petržalky. Podiel občianskych združení, neziskových organizácii a športových klubov na
organizovaní športových podujatí pre deti, mládež i dospelých obyvateľov mestskej časti je veľmi
významný a vítaný. Táto súčinnosť výrazne pomáha mestskej časti plniť ciele v oblasti rozvoja
športu a voľnočasových aktivít obyvateľov Petržalky.
Obnova športovísk a vznik nových podporuje rozvoj športu v mestskej časti a zároveň
urbanizuje a estetizuje jej prostredie. Súčinnosť mestskej časti so súkromnými investormi
a neziskovými organizáciami rozširuje možnosti jednak pri revitalizovaní ako aj i pri budovaní novej
športovej infraštruktúry v mestskej časti a pri organizovaní rôznych športových podujatí a aktivít.
Spolupráci v oblasti športu a rekreácie je mestská časť neustále otvorená a jej reprezentanti sú
prístupní návrhom a pripomienkam zo strany obyvateľov Petržalky. Rozhodujúcu úlohu pri plnení
tohto cieľa bude v ďalšom období bude zohrávať predovšetkým MP ŠZP, ako garant a koordinátor
riešenia infraštruktúry športu a aktivít v oblasti športu a rekreácie a s tým súvisiacich požiadaviek zo
strany obyvateľov i športových klubov Petržalky.
„Ako ďalej ?“ premýšľa druhák Miško, účastník projektu Petržalka v pohybe 2014
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Záver
Koncepcia rozvoja športu na roky 2016-2023 je víziou, ktorá stanovuje ciele ďalšieho rozvoja
športu v Petržalke. Vychádza z histórie a tradícii v tejto oblasti na území Petržalky od 19. storočia po
súčasnosť. Opiera sa o východiská stanovené v akčnom pláne PHSR na roky 2016-2023 s víziou na
ďalšie obdobie.
Mestská časť má veľký potenciál na výrazný rozvoj organizovaného i rekreačného športu.
Počtom obyvateľov, vekovou skladbou, prírodným prostredím, tradíciou, ako aj počtom MŠ, ZŠ, SŠ
a vysokými školami je významným potenciálom pre systematickú prácu v oblasti športu. Popri
prirodzenom záujme mladých o športové aktivity je šport účinným prostriedkom pre udržiavanie
zdravého životného štýlu, a nepochybne aj prostriedkom proti nechceným závislostiam rôzneho
druhu (drogy, internet, gamblerstvo), či zgrupovaniu sa do skupín - gangov a páchaniu trestnej
činnosti mladistvými.
Koncepcia rozvoja športu sa v najbližších rokoch sústreďuje najmä na riešenie aktuálnej
problematiky v infraštruktúre, organizovaní a podpore športových podujatí. Rozhodujúcim faktorom
je aktuálny rozpočet na roky 2016 – 2018.
V ďalších rokoch bude dôležité ako sa strategické ciele koncepcie premietnu do rozpočtu na
jednotlivé roky. Veľké projekty, ktoré vyžadujú dôkladnú prípravu a najmä finančné krytie sú
plánované na obdobie okolo rokov 2020 – 2023.
Vzhľadom k tomu, že sa na území mestskej časti nenachádzajú športoviská (okrem Závodiska
š. p.) v ktorých by sa mohli organizovať športové podujatia celomestského, celoslovenského či
medzinárodného charakteru, rezonuje potreba vybudovať v Petržalke športový stánok na
medzinárodnej úrovni. Znamenalo by to ďalšiu etapu v rozvoji športu nielen na regionálnej ale aj
slovenskej či medzinárodnej úrovni.
Správa existujúcich, budovanie nových športovísk a organizovanie športovo-rekreačných
podujatí pre obyvateľov mestskej časti bude náplňou činnosti Miestneho podniku Športové
zariadenia Petržalky spol. s r.o., ktorý bude postupne preberať úlohu správcu verejných športovísk
a školských športových areálov v Petržalke a bude zabezpečovať ich komplexnú správu, údržbu
i rozvoj. Postupne bude rozhodujúcim činiteľom v organizovaní športových, rekreačných
a voľnočasových aktivít pre deti, mládež a dospelých obyvateľov Petržalky.
Nové projekty, vychádzajúce z PHSR 2016 – 2023 a ďalej rozpracované v Koncepcii
rozvoja športu v mestskej časti budú rozširovať možnosti športovania pre obyvateľov Petržalky.
Ponúknu deťom v predškolskom a školskom veku i mládeži možnosti získania správnych návykov na
športovanie, kultúru pohybu a budú pomáhať pri aktívnom využití voľného času športom tak na
rekreačnej, ako aj výkonnostnej úrovni. Všetkým obyvateľom Petržalky by tiež mali ponúknuť
príjemnú pohodu pri rekreačnom športovaní a využití voľného času.
Koncepciu rozvoja športu v mestskej časti je potrebné považovať za otvorený dokument,
ktorý bude aktívne reagovať na všetky očakávané legislatívne zmeny. Bude priebežne doplňovaný
o nové námety a projekty vyplývajúce z pripravovanej analýzy potrieb rozvoja športu na základe
prieskumu a podľa finančných možností mestskej časti.

V Bratislave august 2016
Vypracoval:
PaedDr. Robert Schnürmacher, referát športu
oddelenie školstva a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka
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