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1. Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie
informáciu o stave verejných detských ihrísk a návrh harmonogramu revitalizácie VDI
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2. Informačný materiál
NÁVRH PLÁNU REVITALIZÁCIE VEREJNÝCH DETSKÝCH IHRÍSK (VDI) na roky
2021-2024

Dňa 1.1.2020 nadobudol účinnosť Zákon č.371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na
bezpečnosť detského ihriska (DI) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradil
doterajšiu právnu úpravu tejto problematiky obsiahnutú v Nariadení vlády SR č.349/2010 Z.z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody
na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia.
Predmetné nariadenie vlády sa zameriavalo na samotné herné zariadenia ako výrobky vyžadujúce
si certifikát/posúdenie zhody o dodržaní príslušných technických noriem pri ich výrobe a neriešilo
nedostatky spôsobené neodbornou montážou herných zariadení, ich nevhodným umiestnením
v priestore DI, či nedostatočnou údržbou, čím sa aj z pôvodne bezpečného herného zariadenia
mohol stať nebezpečný výrobok. Nová právna úprava na úrovni zákona rieši problematiku DI
komplexne. V platnosti naďalej zostávajú technické predpisy a normy STN EN 1176, STN EN
1177 a Vyhláška MZ SR č.521/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská.
Zákon prichádza s novým pojmom vstupná kontrola. Ide o povinnú obhliadku každého nového
detského ihriska (ďalej len DI) vybudovaného po 1.1.2020, alebo existujúceho DI vybudovaného
pred 31.12.2019, na ktoré vlastník pridal nové zariadenie alebo nahradil existujúce zariadenie DI
novým zariadením s rozdielne vymedzeným priestorom. Pri vstupnej kontrole sa DI posudzuje
komplexne - bezpečnosť herných zariadení na základe platných certifikátov výrobcu,
certifikovaná montáž, označenie herných zariadení, bezpečnosť dopadových povrchov tlmiacich
náraz, umiestnenie a stav príslušenstva (lavičky, koše, stojany na bicykle, oplotenie), označenie
DI, atď. Vstupnú kontrolu môže vykonať iba osoba akreditovaná ako inšpekčný orgán. Na
základe výsledkov vstupnej kontroly je vlastníkovi DI vydaný inšpekčný certifikát s platným
evidenčným číslom a DI je tak oficiálne uvedené do prevádzky.
V zmysle zákona je v prípade DI sprístupnených verejnosti pred 31.12.2019 ich vlastník povinný
zabezpečiť najmenej raz za 24 mesiacov vykonanie pravidelnej kontroly. Pravidelnú kontrolu DI
vykoná spôsobilá osoba, ktorá z nej vyhotoví správu. Prechodná lehota na vykonanie prvej
pravidelnej kontroly na existujúcich DI v zmysle zákona je do 31.12.2021. Po uvedenom
dátume bude musieť byť prístup na DI s nevyhovujúcimi hernými zariadeniami obmedzený.
Obmedzením prístupu sa v zmysle zákona rozumie prekážka, bez prekonania ktorej užívateľ DI
nemôže riadne užívať DI. Ak DI nie je možné uzavrieť neprekonateľnou prekážkou,
nevyhovujúce herné zariadenia je potrebné odstrániť. V prípade, že DI neprejde pravidelnou alebo
vstupnou kontrolou a vlastník ihrisko neuzavrie až do odstránenia nedostatkov, hrozí mu pokuta
od 200 eur do 50 000 eur. Zodpovednosti sa nie je možné zbaviť upozornením „Vstup na vlastné
riziko“. Za porušenie administratívnych povinností, ktorými sú napríklad, označenie DI
informačnou tabuľou, vedenie evidencie úrazov, ohlásenie úrazu, atď., môže byť výška pokuty od
100 eur do 30 000 eur.
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Mestská časť Petržalka má v súčasnosti v správe 55 verejných detských ihrísk (VDI). Na
základe výsledkov revíznej správy z Hlavnej ročnej kontroly za rok 2020, ktorú si MČ Petržalka
dala spraviť s cieľom odborne posúdiť stav všetkých VDI, by okrem troch (Blagoevova, Vilova
a Vavilovova – posledné dve s potrebnými menšími úpravami) ostatné detské ihriská neprešli
povinnou pravidelnou kontrolou. Napriek tomu, že MČ Petržalka začala podnikať kroky na
pripomienkovanie platnej legislatívy s návrhom predĺžiť prechodné obdobie potrebné na splnenie
podmienok nového zákona, musíme rátať s možnosťou, že prechodné obdobie zostane platné
v pôvodne schválenej dĺžke. Z uvedeného dôvodu bude potrebné pristúpiť k postupnej obnove 55
VDI (opravou/výmenou herných prvkov) alebo k odstráneniu všetkých herných prvkov na tých
VDI, ktoré nebudú mať vyhovujúcu pravidelnú kontrolu do 31.12.2021, alebo VDI zavrieť a
zmeniť ich funkčné využitie. Zákon pripúšťa aj možnosť obmedzenia vstupu na nevyhovujúce DI,
čo sa však v našich podmienkach nedá dodržať, keďže DI sú oplotené iba nízkym plotom, ktorý
dokáže preliezť aj dieťa (prekonanie prekážky v zmysle zákona).
Detským ihriskom sa rozumie priestor, v ktorom je umiestnené aspoň jedno zariadenie DI a je
prístupný verejnosti, pričom zariadením DI je zariadenie/konštrukcia, s ktorým, v ktorom, alebo
na ktorom sa dieťa môže hrať vnútri alebo vonku, samostatne alebo v skupine a je primárne
určené na hru detí. V praxi to znamená, že MČ Petržalka bude musieť odstrániť aj všetky
staré herné zariadenia (šmykľavky, prevažovacie hojdačky, kovové zemegule a rôzne iné
preliezky), ktoré sa nachádzajú mimo oplotených VDI na rôznych miestach na sídliskách,
najmä vo vnútroblokoch, ako pozostatok z pôvodných 157 VDI, ktoré sa v minulosti
nachádzali na území MČ Petržalky.
V priloženej tabuľke je predbežný návrh časového harmonogramu obnovy VDI na roky 2021 až
2024. Vychádza z predpokladu, že ročne bude potrebné vyčleniť financie v odhadovanej výške
400-500 tis. eur na revitalizáciu 12 DI (2 DI v každom volebnom obvode). Priemerná odhadovaná
suma na kompletnú obnovu jedného VDI je 40-50 tis. eur s DPH, pričom konečnú sumu
ovplyvňuje viacero faktorov, ktoré sa líšia pri jednotlivých VDI: materiál herných prvkov (drevo
alebo nerez), veľkosť areálu/počet herných prvkov, úprava dopadovej plochy (dosypanie jemného
praného štrku do dopadových bazénov alebo kompletná výmena asfaltového povrchu za mäkkú
EPDM podlahu), keďže niektoré detské ihriská majú po celej ploche iba asfalt (napr. VDI
Haanova). Priemerná suma na obnovu jedného VDI v prípade, že niektoré herné prvky bude
možné opraviť a nebude potrebná ich výmena za nové, bude nižšia ako odhadovaných 40-50 tis.
eur s DPH.
Predbežne uvažujeme o revitalizácii VDI s cieľom vytvoriť ihriská so zameraním na:
A) vekovú kategóriu cca do 10 rokov (VDI s pieskoviskom a s hernými prvkami pre mladšie deti)
B) vekovú kategóriu cca 10-14 rokov (VDI bez pieskoviska a s hernými prvkami pre staršie deti)
C) vekovú kategóriu 14+ (zmena účelu využitia VDI na street workout )
Pri zachovaní špecifikácie VDI podľa veku dosiahneme aj vizuálnu a typovú rôznorodosť
detských ihrísk, a to najmä v lokalitách, kde sa v blízkosti seba nachádza viac ihrísk. V prípade
VDI navrhovaných na zatvorenie je navrhovaná zmena účelu využitia na zeleň alebo komunitnú
záhradu.
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Záver: Detské ihriská v správe MČ Petržalka, ktoré v zmysle nového zákona do 31.12.2021
prejdú komplexnou revitalizáciou a následným uvedením do prevádzky s vydaným platným
inšpekčným certifikátom alebo splnia podmienky prvej pravidelnej kontroly (so záverom
vyhovujúci, prípadne čiastočne uspokojivý), bude môcť verejnosť naďalej využívať. VDI,
ktoré nesplnia podmienky bezpečnosti stanovené zákonom, bude potrebné zavrieť alebo
zmeniť ich funkčné využitie.
Poznámka: Bez ohľadu na výsledok pripomienkovania platnej legislatívy, na základe záverov
revíznej správy Hlavnej ročnej kontroly za rok 2020 si aktuálny stav herných zariadení na
spravovaných VDI v MČ Petržalka vyžaduje rozsiahle opravy, prípadne demontáže a následnú
výmenu za nové herné prvky. Takmer na všetkých VDI je potrebná úprava dopadových plôch
(dosypanie jemného praného štrku do dopadových bazénov alebo výmena asfaltového povrchu za
mäkkú EPDM podlahu) a výmena piesku v pieskoviskách s následnou pravidelnou údržbou.

Časový harmonogram revitalizácie VDI:
Volebný
obvod
1.
13 VDI
+ 1 nové

Zmena účelu
využitia

2021

2022

2023

2024

Wolkrova - PD
Pečnianska - PD
(nové)
Vavilovova
Markova
Fedinova
Hrobákova 9
Lachova

Gercenova
Gercenova GIB
Kopčianska

Zadunajská
Harmanecká
Černyševského 7

Černyševského 9
Nobelovo nám.

Kapicova (zeleň)
Pifflova (zeleň)

Andrusovova
Ševčenkova
Gessayova - PD
Furdekova

Prokofievova
Ambroseho
Hrobákova 1

Rovniakova
Bradáčova - PD
(nové)

Osuského (?)
(zeleň/street workout)

Haanova - PD
Mamateyova 3

Medveďovej
Jankolova

Pankúchova
Mamateyova 28

5.
11 VDI

Holíčska
Šintavská

Starhradská
Budatínska 63

Budatínska 25
Smolenická 8

Mlynarovičova
(zeleň /
street workout)
Topoľčianska
Smolenická 1
Znievska 8

6.
6 VDI

Jasovská
Šášovská 2-4

Bzovícka
Žehrianska

Šášovská JAMA
Krásnohorská
(street workout)

Mlynarovičova (?)
(zeleň/street workout)
viď r. 2024
Znievska 9 + basket
(zeleň/parkovisko)
Budatínska 41
(zeleň)
Krásnohorská
(street workout)
viď r. 2023

SUMA
v tis. €

40-50/VDI
400-500

2.
6 VDI
3.
9 VDI
+ 1 nové
4.
8 VDI

VDI
Veľký
Draždiak
VDI
Tyršovo
nábrežie

40-50/VDI
400-500

40-50/VDI
400-500

40-50/VDI
400

?

- ihrisko funguje v špeciálnom režime
(vstup sa zamyká, otváracie hodiny, platený dozor)
- financie na opravy herných prvkov = ONsM
- MZ odsúhlasilo odovzdanie VDI Magistrátu

Poznámky:
- v r. 2019 bolo vybudované nové inkluzívne VDI Blagoevova (voleb. obvod 4)
- v r. 2019-2020 bolo zrevitalizované VDI Vilova (voleb. obvod 1)
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- v r. 2020-2021 bude zrevitalizované VDI Belinského (voleb. obvod 2) - financie z dotácie
Magistrátu + občianske aktivity + časť MČ (finančné zdroje za r. 2020)
- v r. 2019-2020 bolo zverené do správy MČ Petržalka 5-ročné VDI Starohájska

Volebný obvod č.1 (13 VDI) + 1 nové (plánované)
Bohrova, Bratská, Černyševského (7 - VDI, 9 - VDI), Daliborovo nám., Dargovská, Dubnická,
Einsteinova, Farského, Gercenova (5 - VDI, GIB - VDI), Gogoľova, Goralská, Handlovská,
Harmanecká (VDI), Hrobárska, Jaroslavova, Jungmannova, Kapicova (VDI), Kapitulský dvor,
Kaukazská, Kežmarské nám., Kopčianska (VDI), Krasovského, Kremnická, Krupinská, Kubínska,
Lenardova, Levočská, Ľubietovská, Macharova, Mánesovo nám., Muchovo nám., Nobelovo nám.
(VDI), Novobanská, Nábrežná, Očovská, Pečnianska (plánované nové VDI), Pifflova (VDI),
Planckova, Prokopova, Rusovská cesta, Rontgenova, Údernícka, Vavilovova (VDI), Viedenská
cesta, Vilová (VDI), Vlastenecké nám., Vranovská, Wolkrova (VDI), Zadunajská cesta (VDI),
Záporožská

- VDI Kopčianska je vyobrazená na mape voleb. obvodu č.2 (je mimo tohto záberu)
Návrh plánu revitalizácie
1.
13 VDI
+ 1 nové

2021
Wolkrova - PD
Pečnianska - PD
(nové)
Vavilovova

2022
Gercenova
Gercenova GIB
Kopčianska

2023
Zadunajská
Harmanecká
Černyševského 7

2024
Černyševského 9
Nobelovo nám.

zmena účelu
využitia
Kapicova (zeleň)
Pifflova (zeleň)

- v r. 2019-2020 bolo zrevitalizované VDI Vilova (voleb. obvod 1)
- plánované nové VDI Pečnianska - financie z Magistrátu BA + MČ Petržalka
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2021
VDI Wolkrova
- kategória A+B (0-10r. + 10-14r.)
- rozšírenie areálu = „spádové“ VDI (po zmene účelu využitia VDI Pifflova)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + doplnenie prvkov (aktuálne prázdne plochy
po demontáži nevyhovujúcich prvkov v r. 2020 a rozšírenie areálu) + úprava dopadových
plôch
- vedľa VDI je malá basketbalová plocha
- aktuálne podnety/sťažnosti od obyvateľov
VDI Pečnianska
- plánované nové VDI
- kategória A+B (0-10r. + 10-14r.)
- veľký areál = „spádové“ VDI (po zmene účelu využitia VDI Kapicova)
- nové herné prvky (5 ks + 4 ks farebné 2D prvky na chodníku) + dopadová plocha EPDM
VDI Vavilovova
- kategória A (0-10r.)
- herné prvky OK + úprava dopadových plôch (dosypanie štrku)
- nutná demontáž starých kovových a betónových herných zariadení mimo oplotenia VDI
2022
VDI Gercenova
- kategória A (0-10r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + úprava dopadovej plochy
- v blízkosti VDI je street workout (MČ Petržalka, r. 2019)
VDI Gercenova GIB
- kategória A (0-10r.)
- výmena herného prvku za nový
- detské ihrisko tvorí 1 herný prvok, priestor je neoplotený
VDI Kopčianska
- kategória A+B (0-10r. + 10-14r.)
- rozšírenie areálu = „spádové“ VDI
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + doplnenie prvkov (rozšírenie areálu) +
úprava dopadových plôch (štrk)
- vedľa VDI je street workout
2023
VDI Zadunajská
- kategória A (0-10r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + úprava dopadových plôch
VDI Harmanecká
- kategória A (0-10r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + úprava dopadových plôch
VDI Černyševského 7
- kategória A (0-10r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + úprava dopadových plôch
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2024
VDI Černyševského 9
- kategória B (10-14r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + úprava dopadových plôch
VDI Nobelovo nám.
- kategória A+B (0-10r. + 10-14r.)
- rozšírenie areálu = „spádové“ VDI
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + doplnenie prvkov (rozšírenie areálu) +
úprava dopadových plôch (štrk)
Rok ?
VDI Kapicova
- zmena účelu využitia VDI = zeleň
- najbližšie VDI: Pečnianska (160 m), Gercenova 5 (450 m)
VDI Pifflova
- zmena účelu využitia VDI = zeleň
- najbližšie VDI: Wolkrova (250 m)

Volebný obvod č.2 (6 VDI)
Andrusovova (VDI), Belinského (VDI), Čapajevova, Fedinova (VDI), Hálova, Iľjušinova,
Jiráskova, Kolmá, Markova (VDI), Nám. Jána Pavla II., Nám. Republiky, Pajštúnska,
Prokofievova (VDI), Rusovská cesta, Ševčenkova (VDI), Švabinského, Tupolevova
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Návrh plánu revitalizácie
2.
6 VDI

2021
Markova
Fedinova

2022
Andrusovova
Ševčenkova

2023
Prokofievova

2024

zmena účelu
využitia

- v r. 2020-2021 bude zrevitalizované VDI Belinského (voleb. obvod 2)
financie z dotácie Magistrátu + občianske aktivity + časť MČ (finančné zdroje za r. 2020)

2021
VDI Markova
- kategória A+B (0-10r. + 10-14r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + doplnenie prvkov + úprava dopadových
plôch
VDI Fedinova
- kategória A+B (0-10r. + 10-14r.)
- veľký areál = „spádové“ VDI
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + doplnenie prvkov
- vedľa VDI je basketbalová plocha + street workout
2022
VDI Andrusovova
- kategória A (0-10r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + úprava dopadovej plochy (časť VDI je na
asfalte)
VDI Ševčenkova
- kategória A+B (0-10r. + 10-14r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + úprava dopadových plôch
- v blízkosti VDI je street workout (MČ Petržalka)
2023
VDI Prokofievova
- kategória B (10-14r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov
- vedľa VDI je basketbalová plocha
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Volebný obvod č.3 (9 VDI) + 1 nové (plánované)
Ambroseho, Bradáčova (plánované nové VDI), Furdekova (VDI), Gessayova (VDI), Hrobákova
(1 - VDI, 9 - VDI), Kutlíkova, Lachova (VDI), Nám. Hraničiarov, Osuského (VDI), Romanova,
Starohájska, Rovniakova (VDI)

- VDI Lachova je vyobrazená na mape voleb. obvodu č.4 (je mimo tohto záberu)
Návrh plánu revitalizácie
3.
9 VDI
+ 1 nové

2021
Hrobákova 9
Lachova

2022
Gessayova - PD
Furdekova

2023
Ambroseho
Hrobákova 1

2024
Rovniakova
Bradáčova - PD
(nové)

zmena účelu
využitia
Osuského (?)
(zeleň/street workout)

- v r. 2019-2020 bolo zverené do správy MČ Petržalka 5-ročné VDI Starohájska - aktuálny stav
herných prvkov nie je zmapovaný (VDI nebolo súčasťou revíznej správy 2020)

2021
VDI Hrobákova 9
- kategória A(0-10r. )
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + prípadné rozšírenie areálu
- vedľa VDI je malá basketbalová plocha
- aktívna ihrisková komunita
VDI Lachova
- kategória A+B (0-10r. + 10-14r.)
- veľký areál = „spádové“ VDI (po zmene účelu využitia VDI Mlynarovičova)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + doplnenie prvkov + úprava dopadovej plochy
(časť VDI je na asfalte)
- vedľa VDI je basketbalová plocha
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2022
VDI Gessayova
- kategória A+B (0-10r. + 10-14r.) + C (existujúci street workout MČ Petržalka, r. 2019)
- rozšírenie VDI o druhú polovicu „štvorlístka“, ktorý kedysi tvoril priestor VDI
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + doplnenie prvkov (rozšírenie areálu) +
úprava dopadovej plochy EPDM (časť VDI je na asfalte + časť tvorí štrkový bazén)
- aktuálne podnety/sťažnosti od obyvateľov
- v blízkosti VDI je street workout (Magistrát BA)
VDI Furdekova
- kategória A+B (0-10r. + 10-14r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + úprava dopadovej plochy EPDM (časť VDI
je na asfalte)
- súčasťou VDI je oválna športová plocha s mantinelmi (nevyhovujúci stav)
- aktívna komunita Kaspian
2023
VDI Ambroseho
- kategória A (0-10r.)
- rozšírenie areálu = „spádové“ VDI (po zmene účelu využitia VDI Osuského)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + doplnenie prvkov (rozšírenie areálu) +
úprava dopadových plôch (štrk)
- aktuálne podnety/sťažnosti od obyvateľov
VDI Hrobákova 1
- kategória B (10-14r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + úprava dopadových plôch
2024
VDI Rovniakova
- kategória A+B (0-10r. + 10-14r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov
VDI Bradáčova
- plánované nové VDI (na mieste bývalého VDI – aktívne využívaný priestor s
pôvodnými kovovými hernými prvkami na asfalte)
- kategória B (10-14r.)
- nové herné prvky + dopadová plocha EPDM (celé VDI je na asfalte)
- vedľa VDI je basketbalová plocha a ďalšie asfaltové športové plochy
- vedľa VDI je street workout (MČ Petržalka, r. 2018)
Rok ?
VDI Osuského
- zmena účelu využitia VDI = zeleň / komunitná záhrada ?
- slnečné umiestnenie
- najbližšie VDI: Hrobákova 1 (230 m), Hrobákova 9 (460 m), Ambroseho (500 m)
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Volebný obvod č.4 (8 VDI)
Gwerkovej, Blagoevova (VDI), Bosákova, Bulíkova, Dolnozemská cesta, Haanova (VDI),
Jankolova (VDI), Klokočova, Kočánkova, Sklodowskej, Lužná, Mamateyova (3 - VDI, 28 VDI), Medveďovej (VDI), Mlynarovičova (VDI), Májová, Pankúchova (VDI), Pobrežná,
Polereckého, Pri Seči, Sosnová, Šustekova

Návrh plánu revitalizácie
4.
8 VDI

2021
Haanova - PD
Mamateyova 3 - PD

2022
Medveďovej
Jankolova

2023
Pankúchova
Mamateyova 28

2024
Mlynarovičova
(zeleň /
street workout)
?

zmena účelu
využitia
Mlynarovičova (?)
(zeleň/street workout)
viď r. 2024

- v r. 2019 bolo vybudované nové inkluzívne VDI Blagoevova (voleb. obvod 4)

2021
VDI Haanova
- kategória A+B (0-10r. + 10-14r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + doplnenie prvkov (aktuálne prázdne plochy
po demontáži nevyhovujúcich prvkov v r. 2020) + úprava dopadovej plochy EPDM (celé
VDI je na asfalte)
- aktuálne podnety/sťažnosti od obyvateľov
VDI Mamateyova 3
- kategória A+B (0-10r. + 10-14r.)
- rozšírenie VDI o druhú polovicu „štvorlístka“, ktorý kedysi tvoril priestor VDI
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + doplnenie prvkov (rozšírenie areálu) +
úprava dopadovej plochy EPDM (časť VDI je na asfalte + časť tvorí štrkový bazén)
- aktuálne podnety/sťažnosti od obyvateľov
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2022
VDI Medveďovej
- kategória A+B (0-10r. + 10-14r.) + C (street workout)
- rozšírenie VDI o časť asfaltovej plochy, na ktorej sú hojdačky + úprava dopadovej plochy
EPDM
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + doplnenie prvkov (rozšírenie areálu)
- vedľa VDI je starý street workout – zariadenie nespĺňa normu týkajúcu sa konštrukcie +
dopadovej plochy
- vedľa VDI je basketbalová plocha a hokejbalové ihrisko
VDI Jankolova
- kategória A+B (0-10r. + 10-14r.)
- rozšírenie VDI o časť plochy, ktorá kedysi tvorila priestor VDI
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + doplnenie prvkov (rozšírenie areálu) +
úprava dopadových plôch
- vedľa VDI má v blízkej budúcnosti vzniknúť street workout (iniciatíva OZ Život v meste)
- vedľa VDI je basketbalová plocha
2023
VDI Pankúchova
- kategória A (0-10r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + úprava dopadovej plochy
VDI Mamateyova 28
- kategória A (0-10r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + úprava dopadovej plochy EPDM (časť VDI
je na asfalte)
2024
VDI Mlynarovičova
- zmena účelu využitia VDI = zeleň / street workout ?
- najbližšie VDI: Lachova (430 m)
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Volebný obvod č.5 (11 VDI + VDI Veľký Draždiak)
Brančská, Budatínska (25 - VDI, 41 - VDI, 63 - VDI), Holíčska (VDI), Lietavská - párne,
Smolenická (1 - VDI, 8 - VDI), Starhradská (VDI), Strečnianska, Šintavská (VDI), Tematínska
(VDI Veľký Draždiak), Topoľčianska (VDI), Znievska (8 - VDI, 9 - VDI)

Návrh plánu revitalizácie
5.
11 VDI

2021
Holíčska
Šintavská

2022
Starhradská
Budatínska 63

2023
Budatínska 25
Smolenická 8

2024
Topoľčianska
Smolenická 1
Znievska 8

zmena účelu
využitia
Znievska 9
VDI + basket
(zeleň + parkovisko)
Budatínska 41
(zeleň)

2021
VDI Holíčska
- kategória A (0-10r.)
- rozšírenie areálu = „spádové“ VDI (po zmene VDI Smolenická 1 na ihrisko pre staršie deti
- kategória 10.-14 r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + doplnenie prvkov (aktuálne prázdne plochy
po demontáži nevyhovujúcich prvkov v r. 2020 a rozšírenie areálu) + úprava dopadových
plôch (štrk)
- aktívna ihrisková komunita (organizujú brigády) – pozitívna spolupráca
VDI Šintavská
- kategória A (0-10r.)
- rozšírenie areálu = „spádové“ VDI (po zmene VDI Budatínska 25 na ihrisko pre staršie
deti - kategória 10.-14 r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + doplnenie prvkov (rozšírenie areálu) +
úprava dopadových plôch (štrk)
- aktuálne podnety/sťažnosti od obyvateľov
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2022
VDI Starhradská
- kategória A+B (0-10r. + 10-14r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov
- vedľa VDI je basketbalová plocha a mini futbalové ihrisko
VDI Budatínska 63
- kategória A+B (0-10r. + 10-14r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + úprava dopadovej plochy
- vedľa VDI je basketbalová plocha
2023
VDI Budatínska 25
- kategória B (10-14r.)
- kategória C (street workout) - mimo oplotenia VDI
- oprava/výmena vybraných herných prvkov
- vedľa VDI je basketbalová plocha
VDI Smolenická 8
- kategória A+B (0-10r. + 10-14r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + doplnenie dopadovej plochy EPDM (časť
VDI je na asfalte)
- vedľa VDI je basketbalová plocha (nevyhovujúci stav)
2024
VDI Topoľčianska
- kategória A+B (0-10r. + 10-14r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov
- vedľa VDI je basketbalová plocha
VDI Smolenická 1
- kategória B (10-14r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + doplnenie prvkov (aktuálne prázdne plochy
po demontáži nevyhovujúcich prvkov v r. 2020) + úprava dopadovej plochy
- vedľa VDI je street workout (Magistrát BA)
VDI Znievska 8
- kategória A (0-10r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov
Rok ?
VDI Znievska 9
- zmena účelu využitia VDI = zeleň
- susedná basketbalová plocha = parkovisko
- najbližšie VDI: Znievska 8 (400 m) alebo Budatínska 63
VDI Budatínska 41
- zmena účelu využitia VDI = zeleň / komunitná záhrada ( v prípade aktívnej komunity)
- najbližšie VDI: Budatínska 25 (330 m), Šintavská (530 m) alebo Znievska 8
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Volebný obvod č.6 (6 VDI)
Antolská, Beňadická, Betliarska, Béžová, Bzovícka (VDI), Humenské nám., Janíkovské role,
Jasovská (VDI), Krásnohorská (VDI), Lietavská - nepárne, Ľubovnianska, Šášovská (VDI +
Areál JAMA), Turnianska, Vyšehradská, Vígľašská, Zuzany Chalupovej, Žehrianska (VDI), Žltá

Návrh plánu revitalizácie
6.
6 VDI

2021
Jasovská
Šášovská 2-4

2022
Bzovícka
Žehrianska

2023
Šášovská JAMA
Krásnohorská
(street workout)

2024

zmena účelu
využitia
Krásnohorská
(street workout)
viď r. 2023

2021
VDI Jasovská
- kategória A (0-10r.)
- rozšírenie areálu = „spádové“ VDI (po zmene účelu využitia VDI Krásnohorská)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + doplnenie prvkov (rozšírenie areálu) +
úprava dopadových plôch
- vedľa VDI je basketbalová plocha
VDI Šášovská 2-4
- kategória A (0-10r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov + doplnenie prvkov (aktuálne prázdne plochy
po demontáži nevyhovujúcich prvkov v r. 2019)
- v blízkosti VDI je basketbalová plocha
2022
VDI Bzovícka
- kategória A (0-10r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov
- vedľa VDI je basketbalová plocha
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VDI Žehrianska
- kategória A+B (0-10r. + 10-14r.)
- oprava/výmena vybraných herných prvkov
- vedľa VDI je basketbalová plocha
2023
VDI Šášovská JAMA
- kategória B+C (10-14r. + street workout)
- obnova spojivovej vrstvy EPDM povrchu
- výmena prvkov, ktoré sa opakovane kazia
VDI Krásnohorská
- zmena účelu využitia VDI = street workout (kategória C)
- výmena herných prvkov za street workout zariadenia
- využitie pôvodných štrkových bazénov = dopadové plochy
- najbližšie VDI: Jasovská (230 m)
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3. Výpisy z uznesení komisií MZ
Výpis z uznesení zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže zo dňa 26.10.2020
Prítomní:

M. Makovníková-Mosná, L. Ovečková, I. Jančoková, M. Černý, M. Kleibl,
Ľ. Kačírek, M. Vetrák – prišiel počas rokovania
Neprítomní: A. Kutlíková M. Kovačič, I. Lučanič
K bodu 6 / Informácia o Verejných detských ihriskáchz (VDI)
1. Vicestarostka L.Ovečková predstavila materiál, ktorý je výstupom z pracovnej skupiny VDI.
V Petržalke máme 56 VDI, z toho ani jedno nie je také, ktoré by spĺňalo súčasný zákon,
vstupujúci do platnosti od 1/22, čo znamená, že by sme museli k 1.1.2022 všetky
nezrevitalizované VDI zavrieť. Materiál predstavuje návrh harmonogramu a plánu postupných
opráv, cieľ je dať aspoň 12-15 ihrísk do poriadku.
Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže b e r i e n a v e d o m i e infomateriál o VDI a o d p
o r ú č a miestnemu zastupiteľstvu zapracovať do plánu investičných činností
podľa čas. harmonogramu uvedeného v materiály.
Hlasovanie: Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Záver:
Uznesenie bolo schválené.

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného
dňa 26. 10. 2020
Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Pavel Šesták, Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Miroslav Behul, PhD.,
Erich Stračina,
Neprítomný: osprav. JUDr. Henrich Haščák, Ľubomír Hrbáň
K bodu 12/ Informácia k verejným detským ihriskám
Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca RSMM, konštatovala, že ide o materiál, ktorý odráža
platný zákon o detských ihriskách. Pán Šesták konštatoval, že v pracovnej skupine navrhol
zachovanie dnešného počtu DI a tiež informoval členov komisie o informácii od poslanca Cmoreja
a možnom zrušení zákona o starostlivosti o DI a ich možných sankciách. V rámci diskusie
požiadal poslanec Behul o poskytnutie pas portu športových ihrísk – ihrísk pre staršiu mládež.
Komisia správy majetku a miestnych podnikov zobrala na vedomie predložený materiál
Hlasovanie:
Prítomní : 5
Za
: 5
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
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Výpis z uznesení zo zasadnutia
komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka dňa 27.
októbra 2020
Prítomní: J. Fischer, J. Bučan, S. Horínek, M. Vičan, M. Dragun, I. Halmo
Za Referát školstva a športu: R. Schnürmacher, Ľ. Pastorová
Hostia a prizvaní: podľa prezenčnej listiny
K bodu 6
a) Informácia o detských ihriskách
Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava Petržalka berú na vedomie informáciu o stave detských ihrísk a návrh harmonogramu
revitalizácie VDI
Hlasovanie: J. Fischer, J. Bučan, S. Horínek, M. Vičan, M. Dragun, I. Halmo
Prítomných: 6
Za:
6
Proti: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené.

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie dňa 28.10.2020
Prítomní členovia: Kleinert, Vydra, Demel, Jakubčová, Mráz, Šesták, Šmíd
Neprítomní členovia: Plšeková, Škápik
Prizvaní: Raus, Broszová, Chlebec, Ovečková, Korenčiová, Sobinovský
12. Informácia o VDI
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0
Komisia berie na vedomie a odporúča, aby to bolo zapracované v návrhu rozpočtu 2021 vo výške
450 až 480 tisíc EUR
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie investičných činností
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 29.10.2020
Prítomní: Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl, PhD., Mgr. Viera Bieliková,
Ing. Katarína Sklenková, Miroslav Dragun, JUDr. Milan Vetrák PhD.
Ospravedlnený: Ing. arch. Matúš Repka, Mgr. Gabriel Fekete, Mgr. Maroš Buberník
Neprítomní:
Tajomník: Miloš Holán
Hostia: Ing. Milan Raus – on-line, JUDr. Emil Chlebec – on-line, Ing. Jozef Sobinovský,
Mgr. Anna Všetečková
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K bodu 5.
Informácia o verejných detských ihriskách
Diskusia:
Z diskusie vyplynuli požiadavky na vedúceho referátu investičných činností, aby požiadal
predmetné
referáty pri MÚ Petržalka k predloženiu materiálu k obnove detských ihrísk.
Stanovisko komisie:
Komisia investičných činností berie na vedomie predložený materiál Informácia o verejných
detských ihriskách.
Hlasovanie:
prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Komisia berie na vedomie.

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie životného prostredia a verejného poriadku konaného
dňa 29.10.2020
Prítomní: Mgr. Natália Podhorná, Mgr. Roman Futo, Ing. Ernest Huska, Mgr. Ján Káľavský,
Ing. Gabriela Fulová, Miroslav Dragun, PhDr. Ľudmila Farkašovská, Bc. Adam Sárlos,
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, MUDr. Iveta Plšeková, Mgr. Matej Kotian
K bodu č. 6 - Informácia o verejných detských ihriskách
Materiál uviedla Ing. Ovečková, 1.zástupkyňa starostu.
Konštatovala, že súčasný stav detských ihrísk v MČ Petržalka nespĺňa pomerne prísne kritéria
bezpečnosti, ktoré vyplývajú zo zákona č.371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na
bezpečnosť detského ihriska (DI) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý od 1.1.2020
vstúpil do platnosti. Mestská časť Petržalka má v súčasnosti v správe 54 verejných detských
ihrísk. Podľa revíznej správy by 51 verejných detských ihrísk neprešlo povinnou pravidelnou
kontrolou.
Záver: Detské ihriská v správe MČ Petržalka, ktoré do 31.12.2021 prejdú komplexnou
revitalizáciou a následným uvedením do prevádzky s platným inšpekčným certifikátom alebo
splnia podmienky prvej pravidelnej kontroly (so záverom vyhovujúci, prípadne čiastočne
uspokojivý), bude môcť verejnosť naďalej využívať. VDI, ktoré nesplnia podmienky bezpečnosti
stanovené zákonom, bude potrebné zavrieť alebo zmeniť ich funkčné využitie.
Komisia životného prostredia a verejného poriadku odporúča schváliť predložený materiál.
Hlasovanie:
Prítomní : 11
Za : 10
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Záver: Uznesenie bolo schválené
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