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1. Návrh uznesenia 
 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 
 

a)  berie na vedomie 
 
 
Informáciu o využití účelovo viazaných finančných prostriedkov na rozvoj športovej 
infraštruktúry na roky 2020-2024 
 
 
 

b) schvaľuje 
 
Návrh na revitalizáciu športovej infraštruktúry v období 2020-2021 v rozsahu: 

 
1. Športový areál školského dvora ZŠ Lachova (Háje2) – I. fáza: Multifunkčné ihrisko  

– 67.122,70 Eur 
 

       2. Hokejbalové ihrisko na Medveďovej 2 (Háje 3) – výmena mantinelov  
– 10.000,- Eur 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Dôvodová správa 
 
 

Podľa § 4 VZN č.12/2017, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2018 o poskytovaní dotácií 
pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka, mestská časť 
vyčlení pre účely poskytovania dotácií pre rok 2020 z rozpočtu 1,0% z podielu na dani z 
príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok. Táto suma sa v roku 2019 prijatím 
VZN č. 5/2019 ohraničila do maximálnej výšky 100 000,00 €, pričom zvyšné peniaze boli 
účelovo viazané na rozvoj športovej infraštruktúry v MČ Bratislava- Petržalka. 

 
Takto ohraničená suma sa v roku 2020 aplikovala prvý krát. Uznesením č. 194 bola dňa 
3.3.2020 poskytnutá dotácia 9 veľkým športovým klubom z celkovej sumy 100 000,- EUR, 
zvyšných 77.122,70 Eur, je v roku 2020 možné použiť na rozvoj športovej infraštruktúry 
(rozdiel medzi 1% výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ďalej len DPFO a maximálnou 
výškou dotácií tzv. stropu 100.000,- Eur). Za rok 2018 bol výnos DPFO 17 712 270 € a za rok 
2019 je to suma  18 687 696 €.  Ak sa nezmení VZN o podpore veľkých športových klubov 
v časti stropu je možné budúci rok počítať so sumou 86.876,96 Eur účelovo viazanej na 
rozvoj športovej infraštruktúry v MČ Petržalka (kapitola 6.4.2). 
 

Na vytvorenie plánu využitia týchto finančných prostriedkov bola zriadená pracovná 
skupina ŠPORT, ktorá zasadala prvý krát dňa 10.3.2020. Výsledkom  stretnutia bolo 
poverenie referátu kultúry a športu na vypracovanie informačného materiálu s koncepčným 
návrhom využitia finančných prostriedkov na rozvoj športovej infraštruktúry zameranej najmä 
na areály školských dvorov ZŠ.  
 
Vychádzajúc z platných strategických dokumentov MČ Petržalka v oblasti športu je možné 
konštatovať, že pre oblasť športu a voľno časové aktivity je v PHSR na roky 2016 – 2023 
stanovený špecifický cieľ: Rozvoj infraštruktúry pre športové a voľno časové využitie (2.3.). 
V rámci tohto špecifického cieľa je prijaté opatrenie 2.3.1. Revitalizácia existujúcej a 
budovanie novej športovej infraštruktúry a organizácia športových podujatí. V schválenej 
Koncepcii rozvoja športu MČ Petržalka sú ako hlavné priority rozvoja športu MČ (8.3) 
uvedené ako prvé tri: 
 

1. Obnova jestvujúcich športových zariadení, budovanie chýbajúcej infraštruktúry. 
2. Riešenie prevádzky športových hál 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.  

 
 
Použitie finančných prostriedkov na športovú infraštruktúru v rozsahu revitalizácie 
školských športových areálov ZŠ a obnovu jestvujúcich verejných športových plôch je 
plne v súlade s PHSR. 
 
 

 

 



3. Vlastný materiál  

Informácia o využití účelovo viazaných finančných prostriedkov na rozvoj športovej 
infraštruktúry na roky 2020-2024 a návrh na revitalizáciu športovej infraštruktúry v 

období 2020-2021 
 
 

Stav športových areálov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Petržalka 

Z jedenástich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ máme len tri ZŠ, ktorých 
športové areály prešli celkovou revitalizáciou  (všetky sa nachádzajú v lokalite Dvory):  

- ZŠ Tupolevova (Dvory 2): atletický ovál, doskočisko, multifunkčné ihr. (180.000,-Eur) 
- ZŠ Prokofievova (Dvory 1): 8 tenisových kurtov + multifunkčné ihrisko 
- ZŠ Nobelovo (Dvory 5): komplet revitalizácia (okrem doskočiska - cca 25.000,- Eur)  

 
Zo zvyšných 8 športových areálov sú 4 areály čiastočne revitalizované a 4 športové areály sú 
nerevitalizované. Odhadovaná suma investície do potrebnej revitalizácie je vyše 1 milión eur. 
 
Čiastočne zrevitalizované športové areály:  

Areál ZŠ (lokalita) Potrené ešte zrealizovať Orientačná suma 
(cca) v EUR 

ZŠ Budatínska  (Lúky 3) atletická rovinka  cca 25.000,-  
ZŠ Pankúchova (Háje 2) atletické doskočisko, čiaranie hádzaná 50.000,- až 60.000,- 
ZŠ Dudova        (Háje 1) menší atletický ovál (200m), futbal. 

Ihr. v strede, atletická rovinka a 
doskočisko 

minimálne cca 
150.000,- 

ZŠ Holíčška       (Lúky1) veľký atletický ovál  (250 m) 
s rovinkou a doskočiskom, futbal. 
ihriskom v strede 

minimálne 200.000,-  

 
Nerevitalizované športové areály sú na štyroch ZŠ:   

Areál ZŠ (lokalita) Potrebné ešte zrealizovať Orientačná suma 
(cca) v EUR 

ZŠ Černyševského  
                        (Dvory 4) 

veľký atletický ovál (250m), 
s rovinkou a doskočiskom, futbal. 
ihriskom v strede 

minimálne 200.000,- 

ZŠ Gessayova   (Háje 1) veľký atletický ovál (250m), 
s rovinkou a doskočiskom, futbal. ihr. 
v strede, revitalizácia multifunkčného 
ihriska 

minimálne 200.000,- 
40.000,- 

ZŠ Turnianska  (Lúky 7) 
 

veľký atletický ovál (250m), 
s rovinkou a doskočiskom, futbal. ihr. 
v strede, záhr. sprchy + prezliekarne 
k volejbal. ihriskám, multifunkčné 
ihrisko 
Pozn.: problém s pozemkami 

minimálne 200.000,- 
70.000,- 

 

ZŠ Lachova      (Háje 2) 1-2x multifunkčné ihrisko -  I. fáza, 
menší atletický ovál s rovinkou 
(200m) – II. fáza, doskočisko  

cca 200.000,- 
    

(pričom I. fáza: max.:  
67.122,70 Eur) 



Referát kultúry a športu pripravil Návrh koncepčného riešenia postupného rozvoja športovej 
infraštruktúry a to podľa nasledovného kľúča. Finančné prostriedky (v rozsahu min. 100.000,- 
Eur) odporúča každoročne investovať do: 

a)  1x areál ZŠ, v ktorom ešte nebola revitalizácia, alebo je v najhoršom stave (I.fáza) 
b)  1x dokončenia jedného z čiastočne revitalizovaných areálov, alebo prípadne 
obnova iného verejného športoviska mimo areálu ZŠ. 

Pri výbere jednotlivých športových plôch bolo odporúčané zohľadniť rovnováhu investícií 
v rôznych zónach MČ.  

Poznámka: Kompletná revitalizácia jedného športového areálu ZŠ sa pohybuje v sume od cca 
150/ 180 tis. do cca 200/ 240 tis. Eur (cena je závislá najmä  od veľkosti atletického oválu). 
Zo 4 areálov ZŠ s najväčším investičným dlhom sú 3 ZŠ s veľkým atletickým oválom (250m): 
ZŠ Turnianska, ZŠ Gessayova, ZŠ Černyševského.  

 

Z dôvodu potreby nižšieho objemu finančným prostriedkov na menší atletický ovál, bol 
navrhnutý na kompletnú revitalizáciu ako prvý z nerevitalizovaných areálov ZŠ, areál ZŠ 
Lachova, a to v dvoch fázach (2020 a 2021). Touto investíciou by v lokalite Háje pribudla ZŠ 
s kompletnou revitalizáciou. Realizáciu zámeru, ktorý bol tiež konzultovaný s riaditeľom 
školy,  je možné začať bez problémov po schválení zámeru zo strany MZ. 
 
Druhý v poradí na kompletnú revitalizáciu bol zaradený školský areál na ZŠ Turnianska 
v lokalite Lúky, ktorý je navrhnutý rovnako v 2. fázach (2022 a 2023). Momentálne prebieha 
vysporiadavanie vlastníckych vzťahov pod areálom školského dvora ale i samotnou budovou 
ZŠ Turnianska.  
 
V ďalších rokoch navrhujeme dokončiť revitalizáciu v čiastočne revitalizovaných areáloch ZŠ 
podľa aktuálnych potrieb:  

ZŠ Budatínska (Lúky 2)– rok 2022, ZŠ Pankúchova (Háje 2), ZŠ Dudova  (Háje 1), 
ZŠ Holíčška (Lúky 1), ZŠ Gessayova (Háje 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na revitalizáciu športovej infraštruktúry v o bdobí 2020-2021 
 

Na základe materiálu Stav športových areálov ZŠ a jeho aktualizácii, ktorú pripravil referát 
Kultúry a športu ako sumárnu informáciu o aktuálnom stave, zhodnotili členovia pracovnej 
skupiny v mailovej diskusii, pri obhliadke areálov ako i na následnom stretnutí Pracovnej 
skupiny ŠPORT zo dňa 8.6.2020 predkladaný návrh na rozvoj športovej infraštruktúry. 
Záverom je odporúčanie členov pracovnej skupiny Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
realizáciu pre obdobie 2020-2021 - revitalizácia areálu školského dvora ZŠ Lachova 
a čiastočne prispieť na revitalizáciu športovej plochy Hokejbalového ihriska na Medveďovej 
ulici podľa nasledovnej špecifikácie: 
 

1. Areál ZŠ Lachova (Háje2) 
Revitalizácia: vonkajšia pevná šport. plocha: 40x40m na multifunkčné ihrisko (volejbal, 
basketbal, hádzanú, tenis), doskočisko a atletický ovál (200m) s rovinkou. 
Odhad ceny revitalizácie: 165.000,- až 200.000,- Eur. – revitalizácia možná len vo fázach:  
 
Pri revitalizácii areálu ZŠ Lachova sa v I. fáze v roku 2020 zrevitalizuje multifunkčné ihrisko 
a následne sa začnú prípravne práce na revitalizáciu atletického oválu do výšky rozpočtového 
krytia účelovo viazanými finančnými prostriedkami – II. fáza (revitalizácia 2021). 
Nevyčerpané účelovo viazané finančné prostriedky na realizáciu I. fázy ZŠ Lachova  budú 
následne presunuté do rozpočtu na rok 2021 na realizáciu II. fázy revitalizácie areálu ZŠ 
Lachova.  
 
  

2. Hokejbalové ihrisko, Medveďova 2 (Háje 3) 
 
Revitalizácia:  nové mantinely okolo pevnej 65m2 veľkej šport. plochy, striedačky, tribúna 
pre divákov, revitalizácia okolia (lavičky, koše, pitná fontána), zázemie (lodný kontajner ) 
Odhadová suma na celkovú rekonštrukciu ihriska: 30.000,- Eur.   
 
Finančné krytie: výmena mantinelov - MČ vo výške 5.000,- (poslanecká priorita) a 10.000,- 
z účelovo viazaných finančných prostriedkov MČ Petržalka určených na rozvoj športovej 
infraštruktúry, ostatná revitalizácia v odhadovanej výške 15.000,- príspevok sponzora.  
Projekt je pripravený na obstarávanie.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Výpisy z uznesení Pracovnej skupiny ŠPORT zo dňa 8.6.2020 
 

 
a) Konkrétne projekty na roky 2020 a 2021 
 

Uznesenie    Pracovná skupina - ŠPORT    o d p o r ú č a  z finančných prostriedkov na 
rozvoj športovej infraštruktúry realizovať  ako projekt č.1 pre rok 2020 
revitalizáciu školského dvora ZŠ Lachova v rozsahu prezentovanej fázy 1. 

 
Hlasovanie:    Prítomných:   10                  Za:     10   Proti:  0  Zdržal sa:  0 
Záver:  Uznesenie bolo schválené.  
 
 
Uznesenie   Pracovná skupina - ŠPORT    o d p o r ú č a  z finančných prostriedkov na 

rozvoj športovej infraštruktúry realizovať  ako projekt č.2 pre rok 2020 
revitalizáciu hokejbalového ihriska na Medveďovej ulici v rozsahu opravy/ 
výmeny mantinelov, pričom 5.000,- EUR z potrebnej sumy na realizáciu bude 
poskytnutá z poslaneckých priorít – ako priorita M. Draguna.  

 
Hlasovanie:    Prítomných:   10                  Za:     10   Proti:  0  Zdržal sa:  0 
Záver:  Uznesenie bolo schválené.  
 
 

b) Zámery na roky 2022 – 2024 
 
Uznesenie   Pracovná skupina - ŠPORT    o d p o r ú č a  z finančných prostriedkov na 

rozvoj športovej infraštruktúry realizovať  ako projekt č.3 pre rok 2021 
revitalizáciu školského dvora ZŠ Lachova - 2. Fáza (atletický ovál). 

 
Hlasovanie:    Prítomných:   10                  Za:     10   Proti:  0  Zdržal sa:  0 
Záver:  Uznesenie bolo schválené.  
 

 
c) O systéme podpory športu v kontexte prijatej koncepcie rozvoja športu 2016-2023 
(základné zadanie pre RKaŠ) 

 
Uznesenie    Pracovná skupina - ŠPORT    o d p o r ú č a  z finančných prostriedkov na 

rozvoj športovej infraštruktúry realizovať  ako ďalšie projekty dokončiť školy 
uvedené v materiály a začať s realizáciou ZŠ Turnianska,  ako je navrhnuté/ 
uvedené v materiály Referátu KaŠ.  

 
Hlasovanie:    Prítomných:   10                  Za:     8   Proti:  0  Zdržal sa:  2 
Záver:  Uznesenie bolo schválené.  
 
 

 
 

 


