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I.  Ú V O D    
 

 
1. ZADANIE     

 Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta SR Bratislavy je spracovaný v zmysle zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v  znení neskorších predpisov  a   
vyhlášky  MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii podľa 
zadania, do ktorého boli  premietnuté pripomienky uplatnené v prerokovaní jeho návrhu dotknutými subjektami.  

 Obstarávateľom Územného generelu športu a rekreácie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
ako územnoplánovacieho podkladu v zmysle zákona je Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č.1, 
814 99 Bratislava.   

 Na základe uplatnenia zákona o verejnom obstarávaní spracovateľom Územného generelu športu 
a rekreácie je  FORM – Projekt, Ing.arch.Gašparovič a kolektív.  

 

 
2. ÚČEL SPRACOVANIA 

 Účelom spracovania územného generelu športu a rekreácie je riešenie územného rozvoja funkčných  
zložiek dotýkajúcich sa športu a rekreácie, stanovených v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, ktorý prehlbuje.   

 Územný generel športu a rekreácie je po prerokovaní hl.m. SR Bratislava územnoplánovacím 
podkladom  
• územného rozhodovania,   
• spracovania ďalšej územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov.  

 
3. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA 

 Hlavným cieľom samosprávy mesta Bratislavy v oblasti športu je vytváranie lepších podmienok pre 
školský, rekreačný, výkonnostný ale aj vrcholový šport, so zameraním na podporu športovania širokej verejnosti  
prostredníctvom bohatej ponuky športových aktivít pre všetky vekové kategória obyvateľov mesta.  

 Pre ďalší cieľavedomý rozvoj športu v mesta je potrebné premietnuť „Koncepciu rozvoja telesnej kultúry 
v Hlavnom meste SR Bratislave“ do  rozvoja územia.  
 Hlavným cieľom spracovania územného generelu  je  objektivizovať súčasnú situáciu   v oblasti  
infraštruktúry  a  spodrobniť riešenie  so stanovením  plošných,  funkčných  a  priestorových zásad rozvoja v 
lokalitách, ktoré sú v súlade s platnou celomestskou územnoplánovacou dokumentáciou územného plánu hl. m. 
SR Bratislavy a to : 
• v lokalitách v rámci navrhovaných území s funkciou športu, telovýchovy a voľného času, 
• v lokalitách v rámci navrhovaných území s funkciou rekreácia v prírodnom prostredí, 
• v lokalitách v rámci navrhovaných území občianskej vybavenosti ako zariadenia športu, rekreácie a voľného 

času v  polyfunkcii, prípadne v lokalitách funkčnej zložky bývania ako zariadenia základnej vybavenosti 
viazané na obyvateľstvo.   

 Územný generel je spracovaný v podrobnosti primeranej spracovaniu celomestskej územnoplánovacej 
dokumentácie. Pre riešenie problematiky na podrobnejšej úrovni budú využité ďalšie stupne územnoplánovacej 
prípravy. 

 
4. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA, SYSTÉM ÚZEMNÉHO ČLENENIA  

 Riešené územie je vymedzené administratívno – správnymi hranicami hlavného mesta SR Bratislavy. 
Územný generel je spracovaný v  členení za hlavné mesto SR Bratislavy mesto a mestské časti,  s identifikáciou 
urbanistického obvodu. 

 Výmera katastrálneho územia hlavného mesta SR Bratislavy je 36 749,72 ha. Stav trvalo bývajúceho 
obyvateľstva podľa SODB 2001 je 428 672 obyvateľov, prognóza vývoja počtu obyvateľov návrhu územného 
plánu hlavného mesta SR Bratislavy uvažuje s počtom 507 300 obyvateľov. 

5. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A  KONCEPCIE 
 

5.1. EURÓPSKE  TRENDY  ROZVOJA 
 Šport v spoločnosti, ako jedna z mála oblastí života ľudí, má svoje historicky definované postavenie už 
od prvopočiatkov zrodu civilizácie. Sprevádza ľudstvo po tisícročia jeho vývoja až k dnešným dňom, ako 
neoddeliteľná súčasť života každej spoločnosti. Šport sa stal organickou súčasťou jednotlivých kultúr v procese 
vývinu ľudskej spoločnosti. 

 Historicky došlo k inštitucionalizácii významu športu ako spoločenského fenoménu koncom 19.storočia  
vznikom medzinárodného Olympijského hnutia na báze základných myšlienok olympizmu,  smerujúcich  k 
 integrácii rôznych typov spoločností. Boli vyšpecifikované základné športové odvetvia pre naplnenie potreby 
súťaživosti v jednotlivých disciplínach. 

 V modernej spoločnosti je šport všeobecne akceptovanou súčasťou života prirodzene ovplyvňujúcou 
všetky jeho zložky, ale na druhej strane vzťah k športu a  preferovanie jednotlivých populárnych aktivít sú 
výrazne ovplyvňované celkovou ekonomickou a kultúrnou úrovňou spoločnosti.  

 V súčasnej spoločnosti výrazne rezonuje  uvedomovanie si potreby starostlivosti o svoje zdravie, telo 
a ducha,  ako protiklad všetkých civilizačných vplyvov na ľudstvo. Nachádza to odraz vo filozofii wellness  
a fitness,  predstavujúcich harmóniu tela a duše, ktorú človek môže dosiahnuť svojim aktívnym prístupom k 
vlastnému životnému štýlu, zdraviu, kráse a vitalite zlepšovaním telesnej a duševnej kondície. 

 Šport v súčasnosti je v celosvetovom meradle výrazne ovplyvnený nasledovnými faktormi  : 
• výraznou komercionalizáciou tejto oblasti spoločenského života,   
• negatívnym vplyvom digitalizovaného sveta,  
• snahou o dosiahnutie maximálnych výkonov,   
• negatívnym vplyvom agresivity fanúšikov,  
• vplyvom stávok na športový výsledok. 

 Ako reakcia na súčasný životný štýl sa dostávajú do popredia aj nové inovačné trendy možno povedať 
športovo-spoločenských aktivít, ktoré nachádzajú odozvu aj u nás ale zatiaľ u menších špecifických skupín. 
Medzi takýmito aktivitami možno spomenúť :  
• adrenalínové športy – sú to športové aktivity spojené so značným fyzickým rizikom a často spojené tiež 

s pobytom v drsných podmienkach (napr. lietanie na rogale, príbojový surfing, laty na kĺzavých padákoch, 
rafting, skalolezectvo a pod.),  

• live-time sports – športové aktivity, ktoré možno realizovať počas celého života do vysokého veku (tenis, 
golf, jachting, jazdectvo a pod.),  ako kompenzáciu pracovného vyťaženia a udržiavania si telesnej kondície,  

• soft gymnastic – okruh pohybových aktivít importovaných z Orientu, zameraných nie na výkon ale na prežitie 
vlastného tela, na výrazovú a estetickú stránku pohybu a na životnú filozofiu ( tchai-či-čchuan 
a transcendantálna meditácia, hata joga a pod.),   

• cvičenie s trénerom (liesure counseling) – platené telovýchovné služby pod dozorom trénerov (hlavne 
charakteru gymnastického),  

• pohyb v rámci rekreačného programu – rôzne pohybové aktivity ako súčasť dovolenkových programov 
organizované animátormi resp. trénermi (rekondičné pobyty, programy na chudnutie, wellness pobyty, 
tenisové a golfové kempy a pod.),  

• terapeutická rekreácia – pohybové a spoločenské aktivity pre skupiny postihnutých ľudí pomáhajúca 
k návratu do sociálneho života,  

• rôzne formy tzv. netradičných športov vychádzajúcich z historických tradícií jednotlivých etník (indiaka, 
florbal, fausbal, boccia, lakros a pod.). 

 

 V Európe je šport chápaný ako súčasť národnej identity. Európske právne normy detailne nešpecifikujú 
oblasť športu. Jeho riadenie a zabezpečovanie je plne v kompetencii jednotlivých členských štátov.   

 Už v zmluvách o Európskej únii z roku 1997 a z roku 2001 sa v Deklarácii o športe bližšie špecifikujú 
jeho aspekty a zdôrazňuje sa potreba súčinnosti inštitúcií Európskej únie so sektorom športu, hlavne 
s mimovládnymi organizáciami.  

          V roku 2001 prijal výbor ministrov  Rady Európy Európsku chartu o športe pre všetkých ako potrebný 
základ pre vládne politiky členských štátov v oblasti športu (k tejto charte sa prihlásila aj Slovenská republika) 
s tým, aby bolo umožnené právo všetkých jednotlivcov na „pestovanie športu“. 
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 Mimo iné sa v Charte odporúča rozvíjanie vzájomnej spolupráce verejných orgánov so športovým hnutím 
ako nevyhnutnou základňou športu, aby sa tak šírili hodnoty a prínosy športu a bola podporená práca tohto 
hnutia. Z Európskej charty o športe, z ktorých vychádza aj  koncepcia  rozvoja športu v SR považujeme za 
potrebné citovať základné články: 

Článok 1 
Cieľ Charty 
Vlády s úmyslom podporovať rozvoj športu ako dôležitého faktora ľudského rozvoja prijímajú opatrenia v rámci ustanovení 
tejto Charty v súlade s princípmi stanovenými v Kódexe športovej etiky s cieľom: 
I. Umožniť každému jednotlivcovi venovať sa športu, a hlavne:  

a. zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia mali možnosť účasti na vyučovaní telesnej výchovy a príležitosť nadobúdať 
základné športové zručnosti,  

b. zabezpečiť každému možnosť venovať sa športu a telesnej rekreácii v bezpečnom a zdravom životnom prostredí,  
c. v spolupráci s príslušnými športovými organizáciami zabezpečiť každému, kto má záujem a schopnosti, možnosť 

zvyšovať si svoju športovú výkonnosť na úrovni osobného alebo verejne uznaného vynikajúceho 
výkonu. 

II. 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.  

Článok 2 
Definícia a pôsobnosť Charty 
1. Pre účel tejto Charty 

a. "šport" zahŕňa všetky formy telesných aktivít, ktoré prostredníctvom príležitostnej alebo organizovanej účasti vedú k 
preukazovaniu alebo zvyšovaniu telesnej zdatnosti a duševnej pohody, formujú sociálne väzby alebo umožňujú 
dosahovať výsledky v súťažiach na všetkých úrovniach, 

b. táto Charta dopĺňa etické zásady a politické smernice stanovené:  
• v Európskom dohovore o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových 

zápasoch, 
• v Dohovore proti dopingu.  

Článok 3 
Športové hnutie 
1. Úlohou verejných orgánov je predovšetkým dopĺňať činnosť športového hnutia. Na zabezpečenie plnenia cieľov tejto 

Charty, vrátane vytvorenia potrebných postupov na rozvoj a koordináciu športu je preto nevyhnutná úzka spolupráca s 
mimovládnymi športovými organizáciami. 

2. Rozvoj zásady dobrovoľnosti športového hnutia sa zabezpečuje hlavne prostredníctvom podpory činnosti dobrovoľných 
športových organizácií. 

3. Dobrovoľné športové organizácie majú právo vytvárať si nezávislé postupy rozhodovania v rámci zákona. Vlády aj 
športové organizácie uznávajú potrebu vzájomného rešpektovania svojich rozhodnutí.  

4. Realizáciu niektorých ustanovení tejto Charty možno zveriť vládnym alebo mimovládnym športovým orgánom alebo 
športovým organizáciám.  

5. Športové organizácie by mali byť podnecované k uzatváraniu vzájomne výhodných dohôd medzi sebou, ako aj s 
potenciálnymi partnermi, napr. s komerčným sektorom, médiami, atď., a zároveň predchádzať zneužívaniu športu alebo 
športovcov.  

Článok 4 
Zariadenia a činnosti 
1. V prístupe k športovým zariadeniam alebo k športovým činnostiam je neprípustná akákoľvek diskriminácia na základe 

pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, štátnej príslušnosti, sociálneho 
alebo etnického pôvodu, majetku, pôvodu alebo iného štatusu. 

2. Prijmú sa opatrenia umožňujúce všetkým občanom venovať sa športu, a tam kde je to nutné, prijmú sa dodatočné 
opatrenia umožňujúce športovanie talentovanej mládeži, ako aj jednotlivcom alebo skupinám so znevýhodnením či so 
zdravotným postihnutím.  

3. Pretože miera účasti verejnosti na športe závisí aj od kapacity, rozmanitosti a prístupnosti zariadení, ich celkové 
plánovanie sa považuje za záležitosť verejných orgánov. Pri rozhodovaní o tom, ktoré zariadenia sa majú poskytnúť 
verejnosti, je potrebné brať do úvahy všetky existujúce štátne, súkromné, komerčné a iné zariadenia. Zodpovedné 
subjekty zohľadnia národné, regionálne a miestne požiadavky a príjmu opatrenia na zabezpečenie správneho riadenia 
športových zariadení a na ich bezpečné a plné využitie.  

4. Majitelia športových zariadení prijmú vhodné opatrenia, aby do týchto zariadení umožnili prístup znevýhodneným 
osobám, vrátane osôb s telesným alebo mentálnym postihnutím.  

 
 
 

Článok 5 
Budovanie základne 
V snahe podnecovať športové návyky medzi mládežou, rozvíjať jej fyzickú zdatnosť a nadobúdať športové zručnosti sa 
príjmu príslušné opatrenia, hlavne na: 
• zabezpečenie dostupnosti programov, zariadení a primeraného času pre šport, rekreáciu a telesnú výchovu pre všetkých 

žiakov, 
• zabezpečenie výučby kvalifikovanými učiteľmi na všetkých školách, 
• vytvorenie vhodných príležitostí pre ďalšie pestovanie športu po skončení povinnej školskej dochádzky, 
• podporu rozvoja spolupráce medzi školami alebo inými výchovno-vzdelávacími zariadeniami, školskými športovými 

klubmi a miestnymi športovými klubmi,  
• úpravu a rozvoj využitia športových zariadení školami a miestnou komunitou, 
• vytváranie takej spoločenskej atmosféry, aby rodičia, učitelia, tréneri a vedúci viedli mládež k pravidelnému telesnému 

cvičeniu, 
• poskytovanie výchovy k športovej etike všetkým žiakom od základných  škôl.  

Článok 6 

Rozširovanie účasti  
1. Podporovať športovanie celej populácie, či  v rámci aktivít vo voľnom čase alebo rekreácie s cieľom upevnenia ich 

zdravia alebo zvýšenia výkonnosti s tým, že sa zabezpečia vhodné zariadenia a rôzne programy, vrátane 
kvalifikovaných inštruktorov, vedúcich alebo cvičiteľov.  

2. Považovať za integrálnu súčasť vyváženej športovej politiky vytváranie a poskytovanie možností športovania na 
pracoviskách. 

Článok 7 
Zvyšovanie výkonnosti 
Šport na vyššej úrovni sa bude podporovať a podnecovať vhodnými a špecifickými spôsobmi v spolupráci s príslušnými 
športovými organizáciami. Táto podpora zahŕňa oblasti ako vyhľadávanie talentov a poradenstvo, zabezpečovanie vhodných 
zariadení, rozvíjanie starostlivosti a podpory v spolupráci so športovou medicínou a vedami o športe, podporovanie vedeckej 
prípravy, vzdelávania trénerov a iných vedúcich pracovníkov, pomoc klubom pri budovaní potrebných štruktúr a poskytovaní 
súťažných možností. 

Článok 8 
Podporovanie vrcholového a profesionálneho športu 
1. Metódy poskytovania primeranej priamej či nepriamej podpory športovcom a športovkyniam, ktorí prejavia výnimočné 

športové kvality, sa rozpracúvajú v spolupráci s príslušnými športovými organizáciami, aby mohli športovci naplno 
rozvinúť svoje športové a ľudské schopnosti, pri plnom rešpektovaní ich osobnosti, telesnej a morálnej integrity. Takáto 
podpora je zároveň zameraná na vyhľadávanie talentov, ich vyvážené vzdelávanie v športových .kolách, ako aj na 
bezproblémovú integráciu do spoločnosti vytváraním možností pracovného uplatnenia počas vrcholovej športovej 
kariéry a po jej skončení.  

2. Organizáciu a riadenie profesionálneho športu majú v kompetencii príslušné odborné orgány. Profesionálni športovci 
majú mať zabezpečené primerané sociálne postavenie a ochranu, ako aj morálne záruky proti všetkým formám 
zneužitia.  

Článok 9 
Ľudské zdroje 
1. Podporuje sa rozvoj odborných výcvikových kurzov organizovaných príslušnými inštitúciami, ktoré vedú k získavaniu 

diplomov a kvalifikácií vo všetkých oblastiach športovej činnosti. Takéto kurzy zohľadňujú potreby účastníkov, druhu 
športových a rekreačných aktivít na rôznej úrovni a sú určené rovnako pre dobrovoľníkov, ako aj profesionálov 
(vedúcich, trénerov, manažérov, zamestnancov, lekárov, architektov, inžinierov, atď.).  

2. Osoby poverené vedením alebo dozorom nad športovými činnosťami majú mať príslušnú kvalifikáciu a majú venovať 
osobitnú pozornosť zaručeniu bezpečnosti a ochrane zdravia svojich zverencov.  

Článok 10 
Šport a jeho trvalý rozvoj 
Zabezpečovanie a zlepšovanie telesného, sociálneho a duševného blahobytu ľudí a budúcich generácií si vyžaduje 
prispôsobiť športové aktivity, vrátane aktivít v mestách, na vidieku a pri vode, obmedzeným zdrojom tejto planéty a 
uskutočňovať ich v súlade so zásadami udržateľného rozvoja a vyváženého riadenia životného prostredia. To znamená, 
okrem iného: 
• zohľadňovať prírodné a ekologické hodnoty pri plánovaní a budovaní športových zariadení,  
• podporovať a povzbudzovať športové organizácie v ich úsilí o ochranu prírody a životného prostredia, 
• zvyšovať povedomie ľudí o vzťahoch medzi športom, udržateľným rozvojom, a poznaním a prírody.  

Článok 11 
Informácie a výskum 
Je potrebné rozvíjať udržateľné štruktúry a možnosti určené k zhromažďovaniu a šíreniu aktuálnych informácií o športe na 
miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Treba podporovať vedecký výskum vo všetkých oblastiach športu. Je potrebné 
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dohodnúť sa na šírení a výmene takýchto informácií a výsledkov výskumu na čo najvhodnejšej miestnej, regionálnej, 
celoštátnej.  

Článok 12 
Financovanie 
Na splnenie cieľov a zámerov tejto Charty treba zabezpečiť primeranú podporu a prostriedky z verejných zdrojov (t.j. na 
centrálnej, regionálnej a miestnej úrovni). Treba podnecovať kombinovanú verejnú a súkromnú finančnú podporu športu, 
vrátane možnosti pre športový sektor, aby si sám vytváral vlastné zdroje na svoj ďalší rozvoj. 

Článok 13 
Národná a medzinárodná spolupráca 
1. Na dosiahnutie cieľov tejto Charty treba rozvíjať vhodné spôsoby pre koordináciu rozvoja a podporu športu medzi 

rôznymi verejnými orgánmi a inštitúciami, ktoré sa zaoberajú otázkami športu, ako aj medzi verejným a dobrovoľným 
sektorom, a to na centrálnej, regionálnej aj miestnej úrovni. Takáto koordinácia má zohľadňovať aj ostatné oblasti 
riadenia a plánovania, ako napr. školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby, územné plánovanie, životné prostredie, umenie 
a iné aktivity voľného času; má zabezpečiť, aby šport tvoril neoddeliteľnú súčasť spoločensko-kultúrneho rozvoja.  

2. Na naplnenie cieľov tejto Charty je takisto potrebná spolupráca na európskej a medzinárodnej úrovni.  
 
 Dňa 19.10.2007 prijala Európska komisia svoju prvú ucelenú iniciatívu v oblasti športu – Bielu knihu 
o športe, kde v článku 149 zdôrazňuje nasledovné úlohy súčasného športu : 

výchovnú šport je prostriedkom rozvoja spoločnosti, 

zdravotnú všeobecná akceptácia športových aktivít upevňujúcich zdravie človeka, 

sociálnu  silný integračný faktor športu, ktorý je navyše aj prostriedkom boja proti     
  netolerancii, rasizmu a drogám, 

kultúrnu  zvyšovanie národného povedomia a vlastenectva, 

rekreačnú  kultivovaný prostriedok trávenia voľného času a zábavy, 

komerčnú  šport je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich ekonomických     
  odvetví vo svete a v súčasnosti predstavuje  3 % svetového trhu. 

 

 

5.2. KONCEPCIA  ROZVOJA  ŠPORTU  V SR 

 Po zmene  spoločensko-politických podmienok v roku 1989 stále vládne v slovenskom športe veľká 
rozdrobenosť – zmenil sa systém organizácie riadenia a financovania športu bez jasného definovania úloh,  
kompetencií a  finančného zabezpečenia jednotlivých článkov systému. 

 Vzťahy v športe sú neprehľadné, vznikli športové strešné združenia, ktoré nenesú konkrétnu 
zodpovednosť za rozvoj športu, ich členmi sú pritom neraz paralelne tie isté organizácie, čo síce nie je 
protiprávne, ale neefektívne. V športe zatiaľ štát nemá zodpovedného partnera za celú mimovládnu športovú 
sféru, ktorý by zastupoval jej záujmy a podieľal by sa aj na príprave strategických a dlhodobých zámeroch 
v oblasti športu.  

 S cieľom riešiť túto situáciu v oblasti športu bol vládou schválený v roku 2001 „Národný program rozvoja 
športu“  (NPRŠ) ako základný programový dokument na obdobie rokov 2001 – 2010 garantovaný vládou. 

NPRŠ bol koncipovaný tak, aby si jeho zámery a ciele osvojili  všetky sektory života spoločnosti – mimovládne 
športové organizácie, občianske spoločenské organizácie a samosprávne orgány obcí a miest. Úzka spolupráca 
štátnych inštitúcií so samosprávou a s mimovládnym sektorom je nevyhnutná v súvislosti so širokým rozsahom a 
komplikovanosťou otázok, ktoré je nutné riešiť, aby sa vytvorila a implementovala politika využívajúca potenciál 
športu. 

 Prioritou národného programu rozvoja športu je zjednotiť športové hnutie na Slovensku pri riešení 
aktuálnych problémov a hľadať ich spoločné východiská. 

 Hlavné úlohy a opatrenia NPRŠ sú zamerané na riešenie nasledovných oblastí: 
• školská telesná výchova - ktorej cieľom je v rámci vyučovacieho predmetu zabezpečiť zdravý a harmonický 

vývin detí a mládeže,  
• šport pre všetkých – má zabezpečiť rozvoj tých foriem telesnej výchovy a športu, ktoré svojimi prostriedkami 

prispievajú k regenerácii telesných a duševných síl človeka, k upevňovaniu zdravia a k zvyšovaniu jeho 
telesnej zdatnosti, 

• výkonnostný šport, vrcholový šport a štátna športová reprezentácia –  v tejto oblasti športu je potrebné 
vytvoriť predpoklady pre zabezpečenie športovej reprezentácie SR, 

• športovo-talentovaná mládež – cieľom tejto oblasti je príprava novej generácie športovcov, 
• ekonomika, financovanie a legislatíva – program navrhuje riešenia tak v oblasti priamej aj nepriamej podpory 

športu v zmysle komplexného rozvoja športových odvetví a poukazuje na potrebu novej právnej úpravy 
v oblasti športu, 

• materiálno-technické zabezpečenie – je základným predpokladom pre realizáciu športových aktivít,  NPRŠ 
navrhuje základné princípy rozvoja vybavenosti pre školskú telesnú výchovu, univerzitný šport ako aj šport 
pre všetkých, 

• ďalšie prierezové oblasti športu – NPRŠ sem radí vzdelávanie, vedu a výskum, informačný systém telesnej 
kultúry a medzinárodnú spoluprácu. 

 

 Zmyslom Národného programu rozvoja športu na Slovensku je, aby bol pre celú telovýchovnú a športovú 
sféru pochopený ako spoločný program všetkých zainteresovaných subjektov, na ktorom by sa mohli zjednotiť 
všetky záujmy, sily a subjekty telovýchovného a športového hnutia, štátne orgány, mimovládne organizácie, 
občianske združenia, verejnú správu a podnikateľskú sféru. 

 Koncepčné princípy v dlhodobom vývoji vybavenia pre jednotlivé oblasti športu  sú  najmä: 

 Pre oblasť školskej telesnej výchovy vo väzbe na cieľ školskej telesnej výchovy ako vyučovacieho 
predmetu zabezpečiť harmonický a zdravý vývin detí a mládeže stanovil požiadavku v ďalšom období  
zabezpečiť zásadne skvalitnenie športového vybavenia pre proces školskej a mimoškolskej telesne výchovy detí 
a mládeže vrátane detí a mládeže so zdravotným postihnutím a vymedzil  hlavné smery v dvoch základných 
okruhoch: 
• skvalitnenie vybavenia ihrísk a telocviční v existujúcich školských areáloch, 
• riešenie nových športových zariadení v rámci integrovaného vybavenia sídiel pre šport a kultúru a ich 

využívanie v rámci školskej výučby a organizovanej mimoškolskej činnosti, 
• k riešeniu súčasného stavu vybavenia navrhol rozvojový projekt „Vráťme šport do škôl“, cieľom projektu je 

predovšetkým obnova, modernizácia a údržba existujúcich školských športových objektov a zariadení, 
športového náradia a náčinia, výstavba nenáročných ihrísk a dokončenie rozostavaných objektov, tvorba 
športového vybavenia pre deti so zdravotným postihnutím s bezbariérovým riešením,. Projekt by mal zlepšiť 
podmienky v oblasti športového vyžitia žiakov a študentov základných a stredných škôl v horizonte r. 2002-
2010, a mal byť realizovaný najmä z finančných prostriedkov Fondu národného majetku.  

Zvláštnu pozornosť národný program orientuje na skvalitnenie športového vybavenia pre podporu športových 
talentov v športových triedach a športových školách. 

 Pre oblasť športu pre všetkých  vo väzbe na  cieľ zabezpečenia rozvoja  tých foriem telesnej výchovy 
a športu, ktoré svojimi prostriedkami prispievajú k regenerácii telesných a duševných síl človeka, k upevňovaniu 
zdravia a k zvyšovaniu jeho telesnej zdatnosti vymedzil  pre riešenie  vo vybavení sídiel : 
• v rámci obytných súborov zo strany štátnej správy a starostlivosti o šport trvať na zabezpečovaní realizácií a 

prevádzkovosti týchto športovísk v spolupráci so samosprávou sídiel, podnikateľskými subjektami a 
občianskymi združeniami, zo štátnych prostriedkov pre šport by malo byť v tejto skupine športu spoločne 
financované len vybavenie viacúčelových mestských hál a športovísk v mestskej štruktúre, kde bude podiel 
športového využívania v kategóriách stredísk štátnej športovej reprezentácie a národných centier, 

• prímestské športovo-rekreačné areály - v spolupráci s regionálnymi orgánmi,  samosprávou miest, 
podnikateľskými subjektami a občianskymi združeniami tomuto okruhu rozvoja športu venovať zvýšenú 
pozornosť v záujme tvorby ponuky siete nenáročných športových zariadení v kontaktovom prírodnom 
prostredí a v dostupnosti pre denné a hodinové využitie,      

• športové areály vo voľnej krajine -  sú spravidla súčasťou stredísk a areálov turizmu a rekreácie, ktorých 
výstavba bola ťažiskovo realizovaná v období do roku 1990 - v strediskách a areáloch s najvyššou  úrovňou 
vybavenia je potrebné priebežne zabezpečovať športové  vybavenie tak, aby kvalitou spĺňalo technické 
homologizačné podmienky aj pre poriadania medzinárodných súťaží - tento náročný rozvojový program je 
nutné riešiť v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR – sekciou cestovného ruchu, Ministerstvom 
výstavby a regionálneho rozvoja, regionálnou a miestnou samosprávou, jednotlivými majiteľmi stredísk a 
areálov, miestnymi športovými klubmi.  

 Bratislavy sa dotýka  prímestskej športovo-rekreačnej zóny Bratislava – Jarovce. 
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  Pre oblasť výkonnostného športu, vrcholového športu a štátnej športovej reprezentácie vo väzbe  
na cieľ  vytvorenia predpokladov pre zabezpečenie športovej  reprezentácie SR: 
• v oblasti vrcholového športu ale aj výkonnostného   športu  sa predpokladá v rámci tohto programu 

skvalitnenie podmienok v tzv. centrách prípravy, pričom Bratislavy sa dotýka:  
• strediská prípravy pre štátnu športovú reprezentáciu  

• Ministerstva školstva SR – Centrum akademického športu Bratislava, 
• Ministerstva vnútra SR – v Bratislave.  
Cieľom je vytvoriť podmienky pre celoročnú prípravu športovej špičky a reprezentantov jednotlivých 
športov, resp. skupiny športov, hlavne materiálneho zabezpečenia. 

• vybrané športové objekty ako národné centrá jednotlivých športov   
budú spĺňať všetky sledované športovo-technické a prevádzkové podmienky medzinárodných federácií 
pre poriadanie medzinárodných súťaží – dopravná dostupnosť z letiska, diaľnice, športovo-technické, 
resp. homologizačné podmienky športoviska, divácka kapacita, vybavenie pre športovcov, kvalitné 
urbanisticko-architektonické riešenie, sprievodné spoločenské vybavenie, ubytovanie, podmienky pre 
média, parkovacie kapacity atď. 
prípravné centrá štátnej športovej reprezentácie a špičkových športovcov -  návrh zriadiť tretie (okrem 
Bojníc a Štrbského Plesa) prípravné centrum športovej reprezentácie štátu Bratislava založený na 
využití sústavy už existujúceho športového vybavenia pre vrcholový šport v rámci mesta Bratislavy a v 
jeho bezprostrednom okolí (areál vodného slalomu Čunovo, areál kanoistického a veslárskeho 
štadióna Jarovce). Funkčnosť centra pri variabilnom využívaní disponibilných športovísk je orientovaná 
na zabezpečenie krátkodobých sústredení športov pred významnými podujatiami a stálu prípravu 
špičkových športovcov, ktorí pôsobia v meste. 

• v Národnom programe rozvoja športu, podľa stanovených kritérií na základe dosiahnutých medzinárodných 
výsledkov a priority športov, ktoré sú v programe olympijských hier, bola vytvorená skupina 25 športov, 
tzv. systémovej podpory – TOP športov pre obdobie rokov 2001 – 2004 pre letné športy a do roku 2002 pre 
zimné športy. 
• v predmetnom programe bolo pre roky 2001 – 2010 navrhnuté riešiť program investičného rozvoja 

športového vybavenia pre nasledovné športy 
• letné športy 

• atletika, vodný slalom, rýchlostná kanoistika, streľba, plávanie, vzpieranie, tenis, zápasenie, 
box, cyklistika, stolný tenis, džudo, veslovanie, moderná gymnastika, športová gymnastika, 
basketbal, vodné pólo, futbal, volejbal, hádzaná, 

• zimné športy 
• ľadový hokej, biatlon, lyžovanie, sane, krasokorčuľovanie, 

 
• program zahŕňa investície určené na skvalitnenie podmienok na prípravu športovcov prioritne 

• v strediskách prípravy pre ŠŠR rezortov školstva, vnútra a obrany (ďalej len „strediská“), 
• v dobudovaných Národných centrách jednotlivých športov, 
• dobudovaním ďalších športových objektov. 

• Projekty krátkodobejšieho charakteru, navrhnuté v predmetnom programe, na riešenie do roku 2004 
s orientáciou na Bratislavu 
• zriadenie Národného inštitútu športu ako metodického a servisného pracoviska športu – 1.1.2002, 
• riešenie majetkovo-právneho prevodu správy a prevádzky areálu vodných športov Čunovo z podniku 

Vodohospodárska výstavba na poverenú organizáciu MŠ SR – rok 2001, 
• realizácia stavby Národného tenisového centra Bratislava s plánovanými finančnými objemami zo 

štátneho rozpočtu a z Fondu národného majetku – rok 2001, 
• výstavba SŠR Bratislava – Mladá Garda – roky 2001 – 2003, 
• príprava a výstavba Národného streleckého centra Bratislava – Jarovce – roky 2001 – 2003, 
• realizácia projektu „Vráťme šport do škôl“ z prostriedkov FNM, 
• realizácia centra športovej reprezentácie štátu Bratislava pre nadväzné investičné etapy realizácie 

jednotlivých stavieb – roky 2001 – 2003, 
• projekt zabezpečenia prevádzky a kompletovania súčasných športovísk – Národných centier – a 

príprava návrhov na výstavbu ďalších centier podľa vývojových potrieb a možností – Národné centrum 
loptových hier Bratislava – hala Pasienky a Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania 
Bratislava – roky 2002 – 2003, 

• projekt postupného kompletovania súčasných stredísk prípravy pre štátnu športovú reprezentáciu a 
príprava návrhov na výstavbu ďalších stredísk podľa vývojových potrieb a finančných možností, 

• navrhnuté projekty dlhodobejšieho charakteru na riešenie do roku 2010 

• Projekty dlhodobejšieho charakteru boli orientované a navrhované ako súčasť možnej kandidatúry 
Slovenska na ZOH 2014 a ako súčasť sledovaného programu rozvoja vybavenia pre úspešné TOP 
športy tak, aby športovci mali v domácom prostredí vytvorené kvalitné podmienky na prípravu 
a vybavenie, príp. aby mohli slúžiť aj pre prípravu okolitých štátov za príslušnú úplatu. Realizácia 
predpokladá zabezpečenie združenej investície štátu a potenciálnych obchodných subjektov s tým, že 
v prípade úspešnosti kandidatúry vložené investície zo strany štátu budú vrátené po prísune príslušných 
finančných príjmov MOV za predaj televíznych práv, príspevkov TOP sponzorov tak, ako je to pevne 
stanovené v kandidátskom procese ZOH. 

• projekty orientované na Bratislavu 

• príprava a výstavba viacúčelovej mestskej haly Bratislava – roky 2004 – 2005, 
• príprava výstavby Národného štadióna Bratislava do roku 2006, 

• konkretizácia projektu po jednotlivých športoch s orientáciou na Bratislavu 
 Atletika 

• stredisko v Bratislave, 
• v zimnej sezóne - hala Elán Bratislava, 
• ďalšia dostavba a investície -  tartanový povrch v Bratislave, 

 Vodný slalom 
• stredisko v Bratislave, 
• Národné centrum Bratislava – Čunovo, 
• ďalšia dostavba a investície - v rámci prípravného centra štátnej športovej reprezentácie Bratislava - výstavba 

lodenice, 
 Rýchlostná kanoistika 

• stredisko v Bratislave, 
• Národné centrum – areál vodných športov Bratislava – kanál Jarovce – spoločné centrum s veslovaním, 
• ďalšia dostavba a investície - štartové a cieľové vybavenie kanála, lodenice kanoistov a veslárov, 

 Streľba 
• stredisko v Bratislave, 
• Národné centrum Bratislava – Jarovce – univerzálna strelnica pre pištoľové a puškové disciplíny, 

 Plávanie 
• stredisko v Bratislave, 
• Národné centrum Bratislava alebo Piešťany, 
• ďalšia dostavba a investície - v rámci prípravného centra štátnej športovej reprezentácie – dostavba krytej plavárne 

Pasienky – druhý bazén kombinovaný s vonkajšou prevádzkou – spoločný program s vodným pólom, 
 Vzpieranie 

• stredisko v Bratislave, 

 Tenis 
• stredisko v Bratislave, 
• Národné centrum Bratislava, 

 Zápasenie 
• stredisko v Bratislave, 
• Národné centrum Bratislava – v rámci využitia novej viacúčelovej haly Bratislava, 
• ďalšia dostavba a investície - hala TJ Dunajplavba Bratislava, 
Box 
• stredisko v Bratislave, 
Cyklistika 
• stredisko v Bratislave, 
• Národné centrum Bratislava, 
Stolný tenis 
• stredisko v Bratislave, 
• Národné centrum Bratislava – hala Rača, 

 Džudo 
• stredisko v Bratislave, 

 Veslovanie 
• stredisko v Bratislave, 
• plánované Národné centrum – Bratislava – Jarovce spolu s rýchlostnou kanoistikou, 

 Moderná gymnastika 
• stredisko v Bratislave, 
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 Športová gymnastika 
• stredisko v Bratislave, 
• plánované Národné centrum Bratislava, 
• ďalšia dostavba a investície 

- telocvičňa Bratislava – Borodáčova, 
- komplet náradia v olympijskej zostave, 

 Basketbal 
• Národné centrum – Bratislava – hala Pasienky – spoločný program všetkých halových loptových športov, 

 Vodné pólo 
• stredisko v Bratislave, 
• Národné centrum Bratislava alebo Nováky, 
• ďalšia dostavba a investície - spoločné s plávaním, 
Futbal 
• Národné centrum Bratislava – štadión ŠK Slovan, 
Volejbal 
• stredisko v Bratislave, 
• Národné centrum Bratislava – hala Pasienky, 
• ďalšia dostavba a investície - spoločné s loptovými hrami, 

 Hádzaná 
• stredisko v Bratislave, 
• Národné centrum Bratislava, 
• ďalšia dostavba a investície - spoločné s loptovými hrami, 

 Ľadový hokej 
• Národné centrum Bratislava – štadión Ondreja Nepelu alebo nová viacúčelová hala, 

 Biatlon 
• stredisko Bratislava, 

 Severské lyžovanie 
• stredisko Bratislava, 

 Alpské lyžovanie 
• stredisko v Bratislave, 

 Sane 
• stredisko v Bratislave, 

 Krasokorčuľovanie 
• stredisko v Bratislave, 
• Národné centrum Bratislava – štadión Ondreja Nepelu. 

 
V predmetnom programe je uvedené, že v najbližších rokoch možno očakávať športové úspechy na 

olympijských hrách aj v ďalších športoch, na ktoré je potrebné sa koncepčne pripravovať na ich vybavenie. Ide 
o tieto predpokladané športy : 
plážový volejbal, triatlon, jachting, windsurfing, boby, skeleton a rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe. 
 

5.3. KONCEPCIA ROZVOJA TELESNEJ KULTÚRY VÚC BRATISLAVSKÉHO KRAJA   A 
  VZŤAH  K ÚPN VÚC  

 Bratislavský samosprávny kraj má spracované základné koncepčné materiály, ktoré sú  zamerané 
hlavne na zabezpečenie hospodárskeho rastu kraja : 
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007 – 2013, 
• Stratégia rozvoja BSK, 
• Územný plán VÚC, 
• a ďalšie. 

 Ani jeden zo spomínaných materiálov nerieši problematiku športu ako samostatného odvetvia. 
V územnom pláne VÚC Bratislavského samosprávneho kraja je osobitná pozornosť venovaná oblasti rekreácie, 
cestovného ruchu a kúpeľníctva.  

Rekreáciu zahŕňa ako potrebu zabezpečenia rekreácie pre obyvateľov miest BSK, tak jej prerastanie a úzku 
väzbu na oblasť cestovného ruchu, pretože priestory využívané na rekreáciu sa zároveň stávajú priestormi 
domáceho i zahraničného cestovného ruchu prevažne regionálneho významu. 

 V zmysle zverených kompetencií samosprávnym krajom za oblasť rozvoja telesnej kultúry má BSK 
Bratislava spracovaný dokument „Koncepcia rozvoja telesnej kultúry v podmienkach BSK v rokoch 2002-2005“. 

 Cieľom koncepcie bolo iniciovať zmenu súčasného stavu, ktorý považujú za neuspokojivý vzhľadom 
k roztrieštenosti a nekompetentnosti. Šport a všetky aktivity v ňom zahrnuté sú chápané ako prostriedok zdravia, 
kultúry a spolužitia. 

 Jednotlivé opatrenia sú rozdelené : 
• školská telesná výchova, 
• šport pre všetkých,  
• výkonnostný, vrcholový šport a reprezentácia, 
• športovo – talentovaná mládež, 
• materiálno technické zabezpečenie. 

 Z návrhu jednotlivých opatrení ako najdôležitejšie rezonuje potreba novej právnej úpravy pre oblasť 
športu.  

 Čo sa týka  materiálno – technického zabezpečenia, ide najmä o: 
• po rámcovom zhodnotení stavu súčasného športového vybavenia je nutné prikročiť k tvorbe dlhodobého 

koncepčného prístupu zabezpečenia investičnej prípravy športových zámerov, ktoré by boli orientované na 
riešenie podmienok pre tréningový a súťažný proces výkonnostného a vrcholového športu, pre oblasť štátnej 
športovej reprezentácie, športu pre všetkých a školskej a záujmovej telesnej výchovy, 

• úrad Bratislavského samosprávneho kraja sa prioritne a konkrétne zameria na projekty s prínosom využitia 
prírodného zázemia miest a obcí v regióne, na úlohy spojené s dotvorením areálov školskej telovýchovy aj 
pre aktivity verejnosti, a tiež sa bude podieľať na rozvoji siete telovýchovných zariadení – športových hál, 
prírodných kúpalísk, areálov zdravia a centier športu.  

 
 V oblasti infraštruktúry sa považuje za potrebné okrem tvorby ostatných podmienok 

• školská telesná výchova  
• prispievať na výstavbu, dostavbu, rekonštrukciu, vybavenie a prevádzku školských  športových 

objektov s cieľom vypracovania časového i obsahového harmonogramu, 
• vytvoriť podmienky prenájmu s možnosťou ponechania finančných prostriedkov školám na úhradu 

prevádzky a podpory dobrovoľnej TV, súčasne v koordinácii so športovými občianskymi združeniami 
zapájať žiakov a to aj menej talentovaných, zdravotne oslabených, do záujmovej mimoškolskej činnosti 
v športe, s možnosťou zakladať školské športové kluby.  

• šport pre všetkých  
• postupná zmena spoločenských i materiálnych podmienok v prospech celoživotného, aktívneho 

využívania účinných foriem športu, čo najväčším počtom detí, mládeže a dospelej populácie. 
Predpokladom realizácie tohto procesu je najmä: 
• zmena hodnotovej orientácie občanov, 
• rozvoj materiálno – technickej základne, 
• rozširovanie ponuky telovýchovných a športových programov pre rôzne   skupiny populácie,   

• podporovať najmä projekty rozvoja materiálno-technickej základne, budovania a prevádzkovania 
športových objektov a zariadení, cyklistických, peších, bežeckých, lyžiarskych a vodáckych trás 
dostupných pre verejnosť. 

• za prioritu sa považuje vytvorenie športovej komisie s cieľom aspoň na úrovni kraja odstrániť 
dezintegračné trecie plochy medzi samostatnými športovými subjektami, ako poradný regionálny 
koordinačný orgán pre telovýchovnú a športovú činnosť, by plnila úlohu subkomisie už vytvorenej 
komisie kultúry a športu zastupiteľstva BSK,    

• výkonnostný, vrcholový šport a reprezentácia   
• na základe kritérií úspešnosti v nadregionálnej, národnej a medzinárodnej konkurencii diferencovane 

pristupovať k jednotlivým zväzom, klubom a iným športovým  útvarom, 
• spolupodieľať sa na podpore, vytváraní podmienok a kvalitatívnom ovplyvňovaní dlhodobej prípravy 

talentovaných športovcov v útvaroch talentovanej mládeže (ÚTM),  
• podieľať sa na starostlivosti o centrá športovej prípravy reprezentantov, 

• športovo – talentovaná mládež 
• spolupodieľať sa na zabezpečení prevádzkovania športových objektov určených pre športové tréningy 

mladých športovcov 
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 Existujúcu platnú „Koncepcia rozvoja telesnej kultúry v podmienkach BSK v rokoch 2002-2005“ by mala  
nahradiť koncepcia rozvoja športu v bratislavskom samosprávnom kraji - návrh z r. 2007, ktorý by mal byť 
schválený v priebehu r. 2008.  

 Ďalším dokumentom je „Koncepcia rozvoja cyklotrás v Bratislavskom samosprávnom kraji“, ktorá bola 
schválená v Z BSK v r. 2006. 

5.4. KONCEPCIA   ROZVOJA  TELESNEJ   KULTÚRY  A VZŤAH K  ÚPN  HL. MESTA 
SR BRATISLAVY   

   
 Obidva materiály – Koncepcia rozvoja telesnej kultúry v Hlavnom meste SR Bratislave aj Územný plán 
Hlavného mesta SR Bratislavy zdôrazňujú nutnosť koncepčného prístupu k riešeniu problematiky telovýchovy 
a športu v meste, pretože len tak bude možné zabezpečiť zdravý vývoj všetkých obyvateľov. 

 KONCEPCIA  ROZVOJA  TELESNEJ  KULTÚRY V HLAVNOM MESTE  SR   BRATISLAVE   

 Mestské zastupiteľstvo hl. m. SR Bratislavy zobralo na vedomie na svojom zasadnutí 26.10.2006 
materiál „Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v Hlavnom meste SR Bratislave na roky 2007 – 2010“ ako 
konkretizáciu krokov, ktoré je potrebné uskutočniť do konca roku 2010 aby bola prekonaná stagnácia rozvoja 
telesnej kultúry v meste Bratislava. 

 Možnosti uskutočňovať športové aktivity v  Hlavnom meste SR Bratislave sú determinované množstvom 
športovísk, ktoré sú k dispozícii, ich rôznorodosťou, ich kvalitou, ich prístupnosťou širokej verejnosti. Skladba 
a počet telovýchovných objektov a zariadení, a to bez ohľadu na ich vlastníka (resp. prevádzkovateľa), je 
maximálne nepostačujúca a nie je v súlade s potrebami tých športových odvetví, ktoré majú v Bratislave 
dlhoročnú tradíciu a výsledky,  a je o ne medzi mládežou záujem.  

 Na základe prevedenej analýzy súčasného stavu boli vyprofilované nasledovné základné problémy 
ovplyvňujúce rozvoj telovýchovy a športu v Bratislave : 
• nedostatočná informovanosť zastupiteľstiev a verejnosti o problematike telesnej kultúry, 
• nevyváženosť medzi zodpovednosťou za výstavbu, údržbu a správu športových zariadení a pridelenými 

finančnými prostriedkami najmä z hľadiska participácie na podielových daniach, 
• nedostatočná finančná a materiálna podpora telesnej kultúry zo všetkých rezortov, ktoré by sa na nej mali 

podieľať, 
• nejednoznačná a neúplná legislatíva,  
• potreba skvalitnenia koordinácie jednotlivých činností športu a starostlivosť o mládež, 
• potreba skvalitnenia informačných  systémov v oblasti telovýchovy a športu, 
• absencia samostatného referátu na Magistráte pre oblasť telesnej kultúry,  
• nedostatočná finančná podpora hlavného mesta na telovýchovnú a športovú činnosť mládeže. 

Na zlepšenie situácie boli navrhnuté nasledovné opatrenia : 

Rozvoj športu pre všetkých  
• športové aktivity ponúkať všetkým vekovým kategóriám, 
• pokúsiť sa využiť 50 % materiálnej kapacity škôl v spolupráci s občianskymi združeniami (TJ, kluby), rodičmi 

a ďalšími subjektami na organizovanie aktivít v mimo vyučovacom čase, 
• vytvoriť ekonomické a organizačné podmienky pre programy ako sú 

• predškolský šport, 
• školský šport a olympijská výchova, 
• bežecké hnutie, 
• turistika, 
• rekreačná telesná výchova a šport, 
• technické športy a zručnosti, 
• netradičné športy, 
• handicapovaní občania a športovci. 

 

Talentovaná mládež  
• v spolupráci s Bratislavským združením telesnej kultúry  vytvoriť podmienky pre systematickú prácu výberov 

Bratislavy vo vytypovaných športových odvetviach, 
• v rámci prijatých dohôd a zmlúv so zahraničnými partnermi Bratislavy  intenzívne zabezpečovať  v oblasti 

športu výmenné stretnutia na úrovni výberov  (organizovanie podujatí doma, účasť na podujatiach 
v zahraničí).   

Športoví reprezentanti 
• podporovať a ovplyvňovať dlhodobú prípravu talentovaných športovcov – reprezentantov SR 

z bratislavských TJ a klubov, 
• morálne a finančne oceňovať športových reprezentantov SR za vynikajúce športové výkony, dosiahnuté na 

vrcholných medzinárodných súťažiach, organizovaním ankety „Najúspešnejší športovec a športový kolektív“, 
• zlepšiť starostlivosť a  dobudovanie centier, slúžiacich na prípravu a tréning športových reprezentantov SR, 
• podporovať účasť bratislavských športovcov, reprezentantov SR, na významných medzinárodných 

športových podujatiach v zahraničí,  
• podporovať  organizovanie  takýchto podujatí na území Bratislavy. 

V oblasti materiálno – technickej základne boli navrhnuté nasledovné opatrenia : 
• v rozvoji športu a rekreácie dosiahnuť optimálne využitie potenciálu prírodného zázemia meste a  jeho okolí, 

najmä dobudovaním zodpovedajúceho sortimentu a vybavenosti rekreačných priestorov v masívoch Malých 
Karpát, pri vodných plochách, vodných tokoch a vodnom diele na Dunaji, 

• zabezpečiť dobudovanie a modernizáciu športových areálov vo voľnej prírode ako súčasť turizmu 
a rekreácie,  

• dobudovať cyklistické chodníky v rámci celomestského systému s nadväznosťou na medzinárodné 
cyklistické chodníky, 

• skvalitniť a zdokonaliť sieť turistických chodníkov v Bratislavskom lesoparku z hľadiska ich značenia, 
doplnenia orientačnými smerníkmi a mapkami, odpočívadlami, 

• v rozvoji telovýchovných a športovo-rekreačných zariadení pre širšiu verejnosť, využiť a dotvoriť areály 
školskej telovýchovy pre aktivity širokej verejnosti, dobudovať tieto priestory zariadeniami občianskej 
vybavenosti, 

• vytvárať podmienky pre budovanie siete telovýchovných zariadení, prístupných širokej verejnosti aj 
s príslušnou komercionalizáciou, 

• dotvárať športovo - rekreačné priestory aj zariadeniami pre zábavu, obchod, služby,  verejné stravovanie 
a pod. ako komplexné areály voľného času so zapojením súkromného sektoru,  

• integráciu vrcholového a rekreačného športu vo využívaní  jestvujúcich zariadení, najmä krytých, pre 
rekreačný šport by tieto zariadenia poskytovali platené služby, čím by sa mohla zlepšiť ich ekonomická 
situácia, 

• začať s výstavbou  Mestskej  viacúčelovej  športovej  haly, 
• v novom územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy vyčleniť plochy pre šport a rekreáciu /najmä 

s ohľadom za doposiaľ zlikvidované športoviská a plochy, 
• nepripustiť na plochách vyčlenených pre šport a rekreáciu výstavbu iného charakteru, 
• v súlade s plánom výstavby Národných športových centier na území Bratislavy realizovať ich výstavbu 

v súlade s kritériami pre organizáciu súťaží najvyššej medzinárodnej úrovne (futbal, ľadový hokej, halové 
športy, atletika, vodné športy). 

 V oblasti financovania koncepcia odporúča financovanie založené na dvoch princípoch: 
• viaczdrojovosti, 
• transparentnosti. 

 Ako bolo konštatované, možnosti realizovania športových aktivít sú priamo závislé od množstva a kvality 
športovísk, ktoré sú k dispozícii, ich rôznorodosti a prístupnosti pre širokú verejnosť.  

 

 VZŤAH K ÚPN  HL. MESTA SR BRATISLAVY  

 Vytváranie koncepcie územných a priestorových predpokladov rozvoja športu a rekreácie je mimo iné 
úlohou územného plánovania. V aktuálnom Územnom pláne hl. mesta SR Bratislavy je problematika športu 
riešená v rámci socioekonomických funkčných systémov ako samostatná kapitola 7.2.12. Šport, telovýchova 
a voľný čas v textovej časti, ktorej časť analytická i návrhová sú premietnuté aj do výkresovej časti  ako 
samostatný funkčný systém, podobne regulácia je spracovaná v previazanosti  príslušnej problematiky textovej  
a grafickej časti.    

ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy hodnotí súčasný stav športových a telovýchovných zariadení ako 
neuspokojivý vzhľadom k skutočnosti, že požadované plochy telovýchovných a športových zariadení na 1 
obyvateľa sú naplnené len na  62 %. 

 Deficity telovýchovných a športových zariadení sú charakteristické pre všetky mestské časti okrem 
Nového Mesta (27,19 m2 športových plôch pozemku na obyvateľa). Petržalka má 5,54 m2, Staré mesto len 0,17 
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m2 , Lamač, Dúbravka, DNV, Karlova ves 3,28 m2  a  Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice 4,88 m2 

športových plôch na obyvateľa (rok 2004). 

 Deficity telovýchovných športových zariadení sú aj v športových zariadeniach celomestského až 
nadmestského významu: 
• chýbajú zariadenia národných športových centier ako centier prípravy talentovanej mládeže a štátnej 

športovej reprezentácie, 
• chýbajú kryté zariadenia plaveckých bazénov, ľadových plôch, univerzálnych telocviční ako aj otvorené 

ihriská najmä pre neorganizovanú telovýchovu, 
• v jestvujúcich areáloch športu a telovýchovy na Pasienkoch, v Rači, v Podunajských Biskupiciach, v Karlovej 

Vsi chýbajú športové zariadenia pre širokú verejnosť, 
• v rekreačných areáloch Zlaté piesky, Železná studnička, Kamzík, Veľký Draždiak okrem nárokov na 

dotvorenie rekreačných plôch a zariadení sú nedostatočne dobudované športovo - telovýchovné aktivity 
zodpovedajúce prírodnému prostrediu, 

• výrazný nedostatok vybudovaných športových plôch je v Petržalke, ktorá v minulosti bola charakteristická 
ako športové zázemie Bratislavy. 

Možno konštatovať, že časť nárokov obyvateľov Bratislavy na športové aktivity vo voľnom čase saturujú už v 
súčasnosti atraktívne lokality v rámci územia regionálnych väzieb mesta (termálne kúpaliská a vodné plochy, 
zeleň Malých Karpát a Záhorských lesov). 

 Návrh plošne vymedzuje územia pre funkčné využitie šport, telovýchova a voľný čas, pričom konkrétnu 
lokalizáciu a špecifikáciu druhov zariadení v jednotlivých územiach (od nadmestských, celomestských až po 
lokálne) bude potrebné riešiť na základe spracovania návrhu riešenia v podrobnejších stupňoch projektovej 
dokumentácie. 

V oblasti riešenia športových zariadení organizovanej telovýchovy, výkonnostného športu a amatérskeho športu 
návrh vychádza z trendu a preferencie krytých zariadení – štadióny, športové haly, plavecké bazény, telocvične 
a uvažuje aj s návrhom otvorených športových zariadení - športových ihrísk, športových areálov v územiach 
navrhovaných pre funkčné využitie šport. 

 Pri návrhu športovej vybavenosti na území mesta sa kladie dôraz na zariadenia a areály, ktoré slúžia 
hromadnému využívaniu organizovanej a neorganizovanej telovýchovy: 
• štadióny, veľkoplošné ihriská, 
• národné športové centrá – štadióny, 
• kryté plavárne, plavecké bazény, 
• kryté zimné štadióny a otvorené klziská, 
• športové haly, telocvične, 
• lyžiarske areály (Kamzík, nad Račou), 
• tenisové areály. 

 Zo špecifickej vybavenosti sú to: 
• jazdecké areály (jestvujúce - Záhorská Bystrica, Petržalka), 
• športové letisko (Vajnory), 
• vodné športy - pláže, lodenice, prístaviská pre osobnú hromadnú a individuálnu dopravu, 
• veslárska dráha pri Jaroveckom ramene, vodný slalom v Čunove. 

 Zariadenia športových aktivít vo voľnom čase - šport pre všetkých sú navrhované uplatniť v širokom 
sortimente náplne uspokojovania rekreačných činností z hľadiska sezónnosti, celoročného využívania 
obyvateľmi mesta v územiach určených pre funkčné využite šport a v územiach bytovej zástavby, občianskej 
vybaveností aj ako zariadenia, vstavané v polyfunkčných objektoch (posilňovne, fitnes, atď.). 

 Rozvoj športu, telovýchovy, a športových aktivít vo voľnom čase v jednotlivých obvodoch je navrhnutý 
stabilizáciou a intenzifikáciou jestvujúcich športových, telovýchovných zariadení a areálov (organizovaná, 
neorganizovaná, školská telovýchova), ich dobudovaním pre široký sortiment športových činností pri 
rešpektovaní rozvoja tradičných športových aktivít v jednotlivých lokalitách a návrhom nových plôch pre 
zariadenia športu a telovýchovy v rozvojových územiach mesta. V riešení sú rešpektované a využité prírodne 
danosti jednotlivých lokalít na území mesta. 

 Účelom spracovania územného generelu športu a rekreácie je spodrobnenie riešenia funkčných zložiek  
dotýkajúcich sa športu a rekreácie,  stanovených v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy.    

 
 

5.5. LEGISLATÍVA VIAŽUCA SA K PROBLEMATIKE 

 Problematiku športu v Slovenskej republike upravujú najmä tieto zákony: 
1. zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní  v znení neskorších predpisov – základná právna norma v oblasti športu,  
2. zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov – upravuje najmä vznik, činnosť a zánik športových spolkov 

(športových zväzov, športových asociácii, športových klubov, atď.), 
3. zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné 

celky,   
4. zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, 
5. zákon č. 453/2001 Z.z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady   č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú sa niektoré ďalšie zákony, 
6. zákon  č. 226/1994 Z.z.  o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore. 
7. zákon č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach, 
8. zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov – 

upravuje výchovu a vzdelávanie v športových školách a športových triedach. 

 K vyššie uvedeným zákonom sú v súčasnosti platné vykonávacie predpisy a usmernenia: 
1 vyhláška MŠ SR č. 257/1998 Z.z. o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie 

špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry, v znení vyhlášky č. 300/2000 Z.z.,  
2 výnos MŠ SR č. 10 613/1998-71 o zriadení, zložení a činnosti akreditačnej komisie špecializovaných 

činností v oblasti telesnej kultúry a o vydávaní potvrdení o akreditácii, 
3 vyhláška MŠ SSR č. 65/1988 Zb. o športových školách a stredných odborných učilištiach s triedami 

s vrcholovou športovou prípravou, 
4 usmernenie MŠ SR č. 151/2002-71 k starostlivosti o športovo talentovanú mládež, 
5 nariadenie vlády SR č. 362 zo 17.mája 2006 o podrobnostiach o požiadavkách na výchovné a výchovno-

vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých,   
6 vyhláška č. 527 Ministerstva zdravotníctva SR zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o požiadavkách pre 

zariadenia pre deti a mládež. 

 Súčasne platný zákon o telesnej kultúre č.288/1997 Z.z. v znení neskorších  predpisov upravuje 
starostlivosť o telesnú kultúru ako aj úlohy orgánov štátnej správy, obcí a združení v oblasti telesnej kultúry 
a iných právnických alebo fyzických osôb pri jej zabezpečovaní.  

 V § 2 – Vymedzenie pojmov definuje : 

• telesná kultúra ako organizovanú alebo neorganizovanú, individuálnu alebo skupinovú činnosť súvisiacu s 
telovýchovnou, turistickou, športovou a pohybovo-rekreačnou aktivitou. Súčasťou telesnej kultúry je aj 
príprava odborníkov pôsobiacich na úseku telesnej kultúry, vedeckovýskumná činnosť a zabezpečovanie 
zdravotných, materiálno-technických a iných podmienok na jej rozvoj, 

• šport pre všetkých ako rekreačnú aktivitu uskutočňovanú rôznymi formami telesných cvičení a ďalšími 
záujmovými pohybovými činnosťami,  

• výkonnostný a  vrcholový šport ako činnosti vymedzené pravidlami, osvojené v tréningovom procese, 
uskutočňované v súťažiach a  organizované na zásadách dobrovoľnosti,  

• špecializované činnosti v oblasti telesnej kultúry ako činnosti, ktoré vykonávajú v oblastiach telesnej 
kultúry tréner, cvičiteľ, inštruktor, rozhodca a iný odborník. 

 V § 3 odsek definuje nositeľov úloh na úseku telesnej kultúry, ktorými sú : 
• orgány štátnej správy, 
• samosprávny kraj v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy podľa tohto zákona, ktorú doteraz 

vykonával krajský úrad, 
• obec v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy podľa tohto zákona, ktorú doteraz vykonával okresný 

úrad, 
• občianske združenia, 
• iné právnické osoby a fyzické osoby. 
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V ďalších paragrafoch sú definované kompetencie a úlohy jednotlivých nositeľov úloh, vzťahy medzi orgánmi 
štátnej správy a združeniami telesnej kultúry, zásady vzdelávania a získavania akreditácii v oblasti vzdelávania.  

 V § 13 sú stanovené zdroje financovania telesnej kultúry nasledovne : 
a) prostriedky štátneho rozpočtu 4) najmenej vo výške 0,5 percenta jeho ročného objemu alebo prostriedky 

štátneho rozpočtu ustanovené osobitným zákonom o podpore športu štátom, b) výnos z lotérií a iných 
podobných hier, 

b) prostriedky občianskych združení, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry,  
c) príjmy z reklám,  
d) prostriedky z darov,  
e) prostriedky z úverov právnických osôb,  
f) prostriedky samosprávnych krajov a obcí. 

 Vzhľadom k skutočnosti, že predmetný zákon v niektorých jeho ustanoveniach nereflektoval súčasnú 
spoločenskú situáciu v oblasti telesnej kultúry ako aj skutočnosti, že došlo k zmenám v oblasti prechodu 
kompetencií na samosprávne orgány vznikla potreba vytvorenia novej právnej úpravy v oblasti telesnej kultúry.  

 Tento cieľ rezonuje aj v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2006 – 2010 : 

Vláda vypracuje nový zákon o podpore športu, ktorý v plnej miere prevezme komunitárnu úpravu športu v rámci 
EÚ s dôrazom na boj proti dopingu, zabráneniu násilia na štadiónoch s cieľom podpory štátnej reprezentácie, 
regionálneho, mládežníckeho a akademického športu.  

Súčasne zákon o športe bude klásť dôraz na vytvorenie transparentného informačného systému ohľadom 
nakladania s finančnými prostriedkami v rôznych oblastiach športu, vrátane určenia jednotnej metodiky pre 
rozdeľovanie finančných prostriedkov, vytvorenia viac zdrojového financovania športu, ako aj vytvorenia 
efektívneho systému pre rozhodovanie športových sporov v súlade s trendom EÚ. Rovnako tak vláda rozpracuje 
závery Európskej charty o športe. Vláda bude finančne podporovať mládežnícky šport na školách. Štát 
zabezpečí postupný nárast financovania športu. Uvedomujúc si dôležitosť vybudovania športovej infraštruktúry 
dôjde k vypracovaniu návrhu dlhodobého programu rozvoja športovej infraštruktúry vrátane zabezpečenia 
koordinácie výstavby športových zariadení a ich následného ekonomického prevádzkovania. Vláda preto 
prehodnotí zákon o hazardných hrách, zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve dotýkajúci sa mimovládnych 
organizácií a občianskych združení. Zároveň vytvorí priestor pre združovanie verejných a súkromných 
prostriedkov na princípe partnerstva - projekty PPP. Vláda pripraví návrh novej organizačnej štruktúry riadenia 
slovenského športu a zabezpečí zodpovedajúcu úroveň riadenia reprezentácie a športu. Vláda odporučí Rade 
Slovenskej televízie a Rade Slovenského rozhlasu podporiť vo verejnoprávnych médiách osvetovú kampaň 
zameranú na propagáciu zdravého životného štýlu a zmenu hodnotovej orientácie občanov SR. Vláda zabezpečí 
prepojenie národného programu rozvoja športu so súvisiacimi programami najmä v oblasti zdravotníctva, 
mládeže, cestovného ruchu, prevencie negatívnych javov v spoločnosti. Zabezpečí tiež komplexnú zdravotnú 
starostlivosť o športovcov a systémovú podporu talentovanej mládeže. Bude podporovať program vzdelávania 
odborníkov v športe na základe požiadaviek praxe. 

 V zmysle programového vyhlásenia vlády schválila vláda SR na svojom rokovaní 26.3.2008 nový „Zákon 
o organizácii a podpore športu“, ktorý zásadným spôsobom systematizuje právne úpravy v oblastiach: 
• stanovenie priorít štátnej politiky v športe (školský šport, športovo talentovaná mládež, športová 

reprezentácia) a ich podporu, 
• upravuje financovanie priorít štátnej politiky v športe, 
• stanovuje úlohy štátnej správy, samosprávy a iných právnických osôb v oblasti športu, 
• upravuje organizáciu a zásady riadenia športu, 
• stanovuje ďalšie dôležité oblasti štátneho záujmu (boj proti dopingu, vzdelávanie odborníkov v športe, 

informačný systém, rozhodovanie sporov, budovanie infraštruktúry osobitného významu). 

 Verejným záujmom v športe v zmysle nového  zákona sú tieto oblasti : 
• vytváranie podmienok pre pravidelné športovanie občanov s osobitným dôrazom na športovanie detí 

a mládeže, vrátane osôb so zdravotným postihnutím, podpora rekreačného športu v súčinnosti s obcami 
a vyššími územnými celkami, 

• športovo talentová mládež, 
• športová reprezentácia SR, 
• boj proti dopingu, bezpečnosť na štadiónoch, vzdelávanie odborníkov v športe a akreditačná činnosť, 

informačný systém v športe, rozhodovanie sporov, ochrana športovcov a zmluvné vzťahy v športe 
a budovanie infraštruktúry osobitného významu. 

 Prioritami štátnej politiky v športe potom budú : 
• šport na školách, 
• športovo talentovaná mládež, 
• športová reprezentácia. 

 Z priorít štátnej politiky bude vychádzať aj ich financovanie zo štátneho rozpočtu. 

 Z pohľadu stanovenia podmienok ďalšieho rozvoja športu v hlavnom meste SR  Bratislava možno 
považovať za najdôležitejšie právne úpravy určujúce kompetencie v oblasti realizácie štátnej politiky v športe 
legislatívne stanovené nasledovne : 
 
Štátna správa 
Ministerstvo školstva SR 
• realizácia štátnej politiky v športe a dohľad nad jej dodržiavaním, 
• realizácia stabilného a transparentného systému financovania športu,  
• podpora športovej reprezentácie, 
• spolupráca so športovými organizáciami pri výbere a príprave talentovanej mládeže, 
• spolupráca s inými ústrednými orgánmi štátnej správy, vyššími územnými celkami a obcami pri 

zabezpečovaní úloh v oblasti športu, 
• podpora organizovania významných a medzinárodných športových podujatí na území Slovenskej republiky, 
• zriaďovanie organizácií za účelom plnenia úloh v oblasti štátnej správy športu, najmä pri správe verejného 

informačného systému športu, vzdelávaní, vede a výskume, diagnostike, príprave športovcov a športovo 
talentovanej mládeže,  

• vzdelávanie odborníkov v oblasti športu a akreditačná činnosť, 
• vytváranie a správa verejného informačného systému športu v spolupráci so športovými subjektami, 
• koordinácia a súčinnosť pri budovaní športovej infraštruktúry osobitného významu. 

 

Ostatné ústredné orgány štátnej správy: 
• Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo vnútra SR budú vo svojej pôsobnosti  zabezpečovať činnosť stredísk 

športovej reprezentácie a starostlivosť o športovo talentovanú mládež, 
• Ministerstvo zdravotníctva SR bude zabezpečovať preventívnu a liečebnú starostlivosť registrovaných 

športovcov do 18 rokov a športových reprezentantov SR, bude sa podieľať na antidopingových aktivitách a 
príprave usmernenia týkajúceho sa oslobodzovania žiakov z telesnej výchovy, 

• Ministerstvo hospodárstva SR v rámci svojej pôsobnosti bude vytvárať podmienky na rozvoj športu, najmä 
zabezpečovaním potrieb a služieb v oblasti cestovného ruchu. 

Samospráva 
V zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na 
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov budú hlavných partnerom pre štát pri realizácii štátnej politiky v športe vyššie územné celky. 
Rozsah úloh: 
• realizácia štátnej politiky v športe v kraji, dohľad nad jej dodržiavaním, s dôrazom na rekreačný šport 

a vytváranie podmienok na športovanie širokej verejnosti, 
• realizácia štátnej politiky v športe v obciach, dohľad nad jej dodržiavaním, s dôrazom na rekreačný šport 

a vytváranie podmienok na športovanie širokej verejnosti, 
• podpora organizovania športových podujatí a aktivít regionálneho významu, 
• podpora výstavby, modernizácie, rekonštrukcií a prevádzkovania športových zariadení, 
• koordinácia športových organizácií, iných právnických osôb a fyzických osôb pôsobiacich v oblasti športu 

v regióne, 
• starostlivosť o šport na školách a podpora školských športových súťaží, 
• starostlivosť o športovo talentovanú mládež v spolupráci so športovými organizáciami. 
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 II.   A N A L Y T I C K Á   Č A S Ť  
 

 
   1.  PRIESKUMOVÁ  ČASŤ      

Cieľom spracovania prieskumov bolo zistiť také údaje o zariadeniach športu a rekreácie na území hl. 
mesta SR Bratislavy, ktoré sú potrebné pre vypracovanie vytvorenia základnej databázy a analýz predmetného 
funkčného systému.  

 Objektivita, rozsah a  presnosť údajov bola ovplyvnená podkladmi poskytnutými resp. získanými 
z viacerých zdrojov a  šetrenia spracovateľmi v teréne.  Údaje boli porovnávané a v mnohých prípadoch boli 
zistené rozdiely, ktoré boli následne  overované. Pre účely a merítko spracovania generelu, ako aj  založenia  
databázy o funkčnom systéme športu a rekreácie je možno považovať presnosť údajovej bázy za primeranú. 
Údaje je možné na základe systémového zberu dát v rámci tvorby informačných systémov ďalej aktualizovať a  
dopĺňať.    

 Získané údaje sú spracované v tabuľkovej časti a  vybrané údaje sú premietnuté do grafickej časti. 
Spracované agregované údaje o  areáloch a  zariadeniach podľa skupín sú previazané na ich identifikáciu 
v grafickej časti a  môžu byť využité pre tvorbu mestského informačného systému športu a rekreácie hl. mesta 
SR Bratislavy. 

Údaje o rozvojových zámeroch boli získané po spracovaní analytickej časti generelu.      
 

 

1.1. PRIESKUMNÉ PRÁCE, ZISŤOVANIE ÚDAJOV 

Informačný systém v oblasti telesnej kultúry považuje Národný program za podmienku a základné 
východisko pre efektívne riadenie, rozhodovanie a koordináciu v danej oblasti a za jeho hlavnú úlohu komplexný 
monitoring telesnej kultúry, ktorá je vo vecnej pôsobnosti Ministerstva školstva SR, ako ústredného orgánu 
štátnej starostlivosti o TV a šport. 

Ústav informácií a prognóz školstva v spolupráci s MŠ SR vypracoval "Koncepciu informačného systému v 
oblasti telesnej kultúry (ISTEK)", ktorá bola schválená v septembri 1998.  Následne bola realizovaná "Analýza 
technického stavu subjektov v oblasti telesnej kultúry" a tvorený "Register subjektov pracujúcich v oblasti 
športu". Zabezpečuje sa štatistika v rámci rezortu školstva, štatistika na vzdelávacie zariadenia v oblasti telesnej 
kultúry, realizuje sa štandardizácia údajov v oblasti telesnej kultúry, tvorba prvkov, číselníkov a informačných 
viet, potrebných pre zabezpečenie tvorby údajov a zberu informácií v danej oblasti. 

Informačný systém telesnej kultúry po dobudovaní bude obsahovať informácie o pracoviskách (inštitúcie, 
zariadenia, združenia, športové a telovýchovné zväzy, kluby, jednoty a pod.), kde sa zabezpečuje a realizuje 
športová činnosť, o pracovníkoch, ktorí zabezpečujú činnosti na tomto úseku, o procesoch a činnostiach, ktoré 
sa v danej oblasti realizujú, o materiálno technickom zabezpečení, priestorovom vybavení, o finančnom 
zabezpečení (napríklad o investičnej výstavbe telovýchovných zariadení), o športovcoch (výkonnosť, zdravotná 
a sociálna starostlivosť...), výskume v oblastí telesnej výchovy a športu, zahraničných kontaktoch, o 
vyznamenaniach a oceneniach športovcov a pod. 

 Uvedený informačný systém pre spracovanie Územného generelu športu a rekreácie v hl. meste SR 
Bratislave mohol byť využitý len veľmi okrajovo vzhľadom na to, že čo sa týka materiálno-technického 
zabezpečenia a priestorového vybavenia zatiaľ komplexne nebol zabezpečený.   

 Prostredníctvom  MŠ SR, Sekciou štátnej starostlivosti o šport, boli spracovateľovi poskytnuté:  
• rozpracovaná databáza Ústavu informácií a  prognóz školstva SR, ktorý zabezpečuje prevádzkovanie časti  

štátneho informačného systému v oblasti školstva, vrátane informačného systému o telesnej kultúre (ďalej 
len ISTEK), 

• zoznamy zariadení škôl základného, stredného školstva, špeciálnych škôl, vysokého školstva a údaje o 
počte žiakov a študentov v školskom roku 2007/2008 na území Bratislavy,  

• údaje o školských športových zariadeniach z pasportov, ktoré vzhľadom na rozpracovanosť systému sú 
zatiaľ čiastkové a  neúplné, pre zúžený rozsah a štruktúru poskytnutých údajov pre účely generelu bola ich 
využiteľnosť len čiastočná,   

• údaje Krajského športového centra – pasporty zariadení športu a telovýchovy spracované firmou Šport-
projekt v r. 1988, 1989 za územie mesta Bratislava, ktoré predstavujú ucelený materiál za oblasť športu a 
telovýchovy,  obsahujú plošné a kapacitné údaje o zariadeniach, pričom pre účely generelu sú okrem iných 
údajov využiteľné najmä údaje o krytých stabilizovaných športových a telovýchovných zariadeniach. 

Uvedené údaje a zariadenia boli aktualizované v rámci prieskumov a rozborov a zrušené neboli premietnutá 
do spracovania pasportov.    

 
Ďalej boli získané údaje  a podklady od : 

• Úradu bratislavského samosprávneho kraja –  dotazníky z r. 2006, oddelenia školstva, mládeže a športu, 
prostredníctvom ktorých bol zisťovaný stav zariadení školskej telovýchovy v jednotlivých stredných školách, 
ktorých zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. Údaje z dotazníkov majú rozdielnu vypovedaciu 
schopnosť, preto pre generel relevantnými boli údaje o kapacitných a kvalitatívnych parametroch najmä 
krytých športových zariadení,  

 V zmysle aktuálnych podkladov poskytnutých oddelením školstva, mládeže a športu pri napĺňaní 
 koncepčných telovýchovných plánov v oblasti materiálno-technického zabezpečovania bratislavským 
samosprávnym krajom, popri príspevkoch na prevádzku školských telovýchovných objektov pri havarijnom 
stave je charakteristické  
• participácia Bratislavského samosprávneho kraja a spolupráca na budovaní cyklistických trás rôzneho 

významu, t.j. presahujúcich oblasť, kraja až po medzinárodnú úroveň,   
• s rozvojom školských športových objektov a zariadení z úrovne Bratislavského samosprávneho kraja z 

dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pre najbližšie obdobie sa neuvažuje, nakoľko problematické 
je zabezpečenie súčasných prevádzkových podmienok a bežná údržba,  

• zhodnotenie a revitalizáciu jestvujúcej športovej infraštruktúry, využitie existujúcich telovýchovných 
plôch a voľných disponibilných plôch v rámci školských areálov je zámerom riešiť aj v súčinnosti so 
športovými klubmi, zväzmi a inými subjektami,  

• aktuálnym je zámer umiestnenia špecializovanej športovej haly pre zápasenie využitím časti pozemku  
v areáli športového gymnázia na Ostredkovej ul. 10, ktorá by mala nahradiť existujúcu halu športového 
klubu Dunajplavba, ako aj zámer využiť územný resp. plošný potenciál areálu stredného odborného 
učilišťa obchodného Na pántoch 9 v Rači pre rozvoj zariadení klubového športu,  

• aktuálnym je zo strany BSK návrh a podpora realizácie výstavby Multifunkčnej haly so širokým 
športovým komplexom na území MČ Petržalky. 

• Krajskej školskej správy v Bratislave – získané informácie o špeciálnych školách a stredných školách boli 
poskytnuté len ako sumárne údaje za Bratislavský kraj a preto pre účely generelu boli nepostačujúce.   

• Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy - okrem vstupných podkladov obstarávateľa  boli poskytnuté: 
• prehľad pripravovaných investičných zámerov – záväzné stanoviská hl. m. SR Bratislavy rok 2006, 2007 uvádza 

nasledovná tabuľka: 

Rok 2006  
Č. Názov objektu Adresa MČ Parcelné 

číslo 
Celková 
výmera 

Zastavaná 
plocha 

Druh 

1 Relaxačno -  
športové zariadenie

Staromlynská 29 Podunajské  
Biskupice 

 1 862, 
 1 863 

 1 344 m2  691 m2 kryté tenisové ihrisko, 
relaxačno-sociálne zázemie 

2 Športovo-
oddychový areál 

Ružinovská Ružinov  12 40/2   otvorené ihrisko s umelou 
trávou, detské ihrisko 
s preliezkami, 2 tenisové dvorce

3 Cyklistická trasa 
východná radiála – 
Malý Dunaj 

úsek most 
Gagarinova – 
Dunajská 
cyklocesta 

Ružinov    križovatka na Gagarinovej ul. 
po vtok do Malého Dunaja 

4 Jachtklub 
Bratislava 

Kalinčiakova Nové Mesto 11 280/26, 
11280/27 

2 318 m2 227,8 m2 budova - prezentačné, 
administratívno-prevádzkové, 
obchodné a skladové funkcie 

5 TJ Záhorák – 
Tenisový klub 

Trstínska ul.  Záhorská 
Bystrica 

252/1, 
252/2 

  tenisové kurty – bez údajov 

6 Lodenica UK – 
Centrum 
univerzitného 
športu UK 

Botanická – Areál 
UK (Švédske 
domky) 

Karlova Ves 3141, 
3155/6,  

  nová lodenica (na mieste 
jestvujúcej) + turistické 
ubytovanie 40 lôžok 

7 Športoviská 
v Petržalke – 
Detský areál Veľký 
Draždiak 

Jantárova cesta –
Veľký Draždiak 

Petržalka 2844/1   8 hracích zostáv, lezecká stena, 
stôl pre stol. tenis, sklad 
náradia 

1  Fitness centrum  Barónka 11  Rača 986/15,  
986/5 

  nadstavba objektu, dodatočné 
povolenie stavby 
 

2 Cyklistická trasa 
Mlynská dolina 

medzi Botanickou 
ul. a ul. Staré 
Grunty 

Karlova Ves    úsek A – 47,6m, úsek B – 95,64 
m, celková súvislá spevnená 
trasa v dĺžke 1500 m 

3 Zariadenie 
Skateboard Parku 
v areáli ZŠ a MŠ 

ul. Ivana 
Bukovčana 3 

DNV 2 565/1   plocha s 5 rampami 21.0 m x 
6,8 m v pôvodnej spevnenej 
ploche 26,0 m x 10,6 m 
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• Prehľad pripravovaných investičných zámerov – overované v rámci UŠ (bez záväzných stanovísk hl. m. 
SR Bratislavy) rok 2006, 2007 je nasledovný: 

č. Názov 
dokumentácie 

Lokalita MČ Parcelné číslo Celk Poznámka 

1 UŠ športového 
areálu na 
Mamateyovej ul. 

Dolnozemská - 
Mamateyova 

Petržalka 666, 665, 667 16 406 m2 UŠ, rok 2006, 2007 

2 Danubia Park 
v Čunove 

Zdrž Hrušov Čunovo 747/37, 130, 138, 87, 85, 
88; 848/84; 748/17, 18, 
19 

 zámer EIA 67/2007 

3 UŠ zóny Staré 
letisko 

športové letisko 
Vajnory 

Vajnory 2048/7,19, 40... 877 748 m2 zmena športu na bývanie a 
OV, rok 2006, 2007 

 
• UŠ poskytnuté spracovateľovi :  

• UŠ zóny Bratislava – Zlaté Piesky, koncept výsledného návrhu, FA STU máj 2008,  
• UŠ Malokarpatskej časti bratislavského lesoparku, AUREX 2008.  

 
• Ďalšie podklady a informácie boli získané: 

• oslovením prevádzkovateľov zariadení na základe osobného, mailového prípadne telefonického 
kontaktu,  

• písomným  oslovením vysokých škôl a univerzít (zámer sú konkretizované v kapitole školskej 
telovýchovy a športu),  

• na základe osobného a mailového kontaktu od iných subjektov, vrátane  hlavných športových organizácií 
a zväzov  
• Asociácia  športu pre všetkých SR, Ján Holko, prezident asociácie a Ján Reháčik – na základe 

konzultácie a zapožičaných podkladov 
• v európskych krajinách „šport pre všetkých vyvíja rôznym spôsobom, v SR šport pre všetkých je 

fenoménom, ktorého opodstatnenie sa v živote spoločnosti a jednotlivcov v súčasnosti kryštalizuje, 
• dôležité je  nielen zabezpečovať potrebnú infraštruktúru pre športovanie obyvateľov ale hlavne vzbudiť 

záujem jednotlivcov, motivovať ich a mládež vychovávať v prospech zdravého životného štýlu, ktorého 
súčasťou je aj športovanie,     

• starostlivosť o šport treba chápať nadrezortne a činnosť v oblasti športu pre všetkých za verejnoprospešnú 
činnosť občianskych združení i ostatných subjektov, túto skutočnosť zapracovať aj do zákona o telesnej 
kultúre,  

• šport pre všetkých z pohľadu starostlivosti verejného sektoru by nemal zostať „v tieni“ výkonnostného 
a vrcholového športu,   

• Slovenský olympijský výbor, Slovenský atletický zväz, PaeDr. Mračnová, podpredsedníčka pre rozvoj 
olympizmu,  
• potreba realizácie aspoň jedného komplexu atletickej dráhy na medzinárodné preteky, ideálne by bolo 

spojenie s halou pre atletiku, 
• potreba aspoň jedného atletického oválu s umelohmotným povrchom v každej mestskej časti (okrese) pre 

dostupnosť mládeži – postačuje 300 m ovál so sektormi pre vrhy a skoky, 
• potreba zachovania školských športových areálov, škvárové alebo antukové povrchy bežeckých dráh je 

potrebné nahrádzať umelohmotnými povrchmi, 
• Bratislava prioritne potrebuje mestskú športovú halu, ktorá by slúžila mestu, mesto by ju spravovalo, 

prenajímalo a umožňovalo športovať členom všetkých oddielov a športov na ligovej úrovni, príp. 
zabezpečovalo aj možnosti rozvoja športu pre všetkých, 

• Slovenský zväz hádzanej, JUDr. Stašová, generálny sekretár,   
• v Bratislave absentuje moderná športová hala pre loptové hry, medzinárodné podujatia v hádzanej 

usporadúvajú v Národnom tenisovom centre, príp. s využitím výnimiek z medzinárodných noriem 
a pravidiel aj v Športovej hale Pasienky (Trnavská ul.), 

• potreba realizácie aspoň jednej športovej haly, ktorá by mohla byť využívaná pre všetky loptové hry a ktorá 
by spĺňala medzinárodné normy a kritériá, 

• hádzaná na Slovensku sa stáva športom menších miest, vhodné podmienky sú vytvárané v menších 
krajských a okresných mestách (Prešov, Levice, Prievidza a ďalšie), 

• Slovenská volejbalová federácia, Ing. Halanda, prezident,  
• v Bratislave absentuje moderná športová hala pre loptové hry, 
• potreba realizácie aspoň jednej športovej haly, ktorá by mohla byť využívaná pre všetky loptové hry a ktorá 

by spĺňala medzinárodné normy a kritériá, 
• potreba aspoň jednej športovej haly v každej mestskej časti (okrese) pre dostupnosť mládeži a športovej 

verejnosti, t.j. pre šport pre všetkých, 

• vhodné podmienky pre rozvoj volejbalu sú vytvárané v menších okresných mestách, v ktorých volejbal 
nachádza podporu u mestskej samosprávy a predstaviteľov mesta (Myjava, Senica, Prievidza, Bojnice, 
Levice a ďalšie),  

• Slovenská basketbalová asociácia, p.Hrisenková, generálny sekretár, 
• v Bratislave absentuje moderná športová hala pre loptové hry, 
• potreba realizácie aspoň jednej športovej haly, ktorá by mohla byť využívaná pre všetky loptové hry a ktorá 

by spĺňala medzinárodné normy a kritériá, 
• vhodné podmienky pre rozvoj basketbalu sú vytvárané v menších okresných mestách (Ružomberok, 

Komárno, Lučenec, Pezinok, Prievidza, Levice a ďalšie),   
• získané boli rámcové informácie od  Slovenského futbalového zväzu, Františka Laurinca, prezidenta SFZ, 
 1) 

• pre futbal na profesionálnej  a reprezentačnej úrovni je základným trendom , ktorý potvrdzujú špičkové 
zahraničné ligy, zápasy európskych klubových súťaží ako aj ostatné ME , "Futbal ako spoločenský  a 
emotívny zážitok", v podstate  udalosť, ktorú navštevujú rodiny, 30 % podiel na návštevách tvoria ženy 
atď. Základnou podmienkou sú komfortné a bezpečné štadióny,  

• z tohto pohľadu potrebuje Bratislava jeden hlavný ( národný ) štadión s kapacitou okolo 30.000 divákov  a 
ďalšie 1 - 2 štadióny s kapacitou do 10.000 divákov, 

• dôležitá je zmena myslenia - štadión nie je investícia len pre klub, ale najmä pre obyvateľov mesta a v 
Bratislave, aj pre obyvateľov celého Slovenska, 

• z hľadiska rozvoja amatérskeho a rekreačného futbalu sú trendom  proporcionálne lokalizované hracie 
plochy s jednoduchým sociálno - hygienickým zázemím, 

• z pohľadu mládežníckeho futbalu je to rekonštrukcia a využívanie školských športových areálov, 
• špičkové kluby v budúcnosti musia vybudovať vlastné tréningové centrá s 3 - 5 hracími plochami a 

potrebným zázemím,  
  2) 

• súčasná infraštruktúra nevyhovuje : 
   a) štadión Slovana  nevyhovujúci stav, Artmédia do likvidácie,  
  b) potrebná rekonštrukcia Interu a ŠKP,  

c) úbytok  ihrísk, ktoré padli alebo sú ohrozené výstavbou ( bývalé Vinohrady, štadióny v Petržalke, areál 
na Bajkalskej ulici, areál oproti starej IKEA atď.), 

  d) chátrajúce školské areály. 
         3) 

• Slovan chce budovať tréningové centrum v Podunajských Biskupiciach (bývalé SPOJE), Petržalka v 
Prievoze ( bývalý RAPID), ŠKP v okolí štadióna v Dúbravke, 

• svojho času dal primátor mesta prísľub vyčleniť pozemky na výstavbu 10 ihrísk pri Zlatých pieskoch, ako 
náhradu za likvidované športoviská, 

• treba hľadať miesto pre ihriská aj v Petržalke. 
                      4)  Areály pre amatérske a mládežnícke kluby by mali byť využívané aj pre rekreačný šport.  
 5)  NFŠ,   2x štadión pre I. a II. ligu  ( kapacita do 10.000), 3-4x tréningové centrum ( Slovan, Artmédia, Inter, 

ŠKP), 1-2 futb. ihriská v každej mestskej časti, 2 areály pre mládežnícky a rekreačný futbal (Zl.piesky, 
Petržalka) - využitie EU fondov, školské ihriská ( renovácia, využitie EU fondov).  

6) Bez funkčných školských areálov slovenský futbal a všeobecne šport nemá budúcnosť, škola by mala  
disponovať  futbalovým ihriskom  s atlet. dráhou, minifutbalovým ihriskom, telocvičňou, príp. plavárňou), 
školské ihriská by mohli využívať aj mládežnícke celky jednotlivých bratislavských klubov. 

 
Spôsob doplnenia údajov : 
• meraním na digitálnych mapových podkladoch; z katastrálnych máp verejne prístupného  katastrálneho 

portálu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR; využitím údajov zo stránky  maps.google.com,   
• využitím ďalších údajov z internetu - z oficiálnych stránok verejnej orgánov správy, zo stánok organizácií 

pôsobiacich v oblasti športu a stránok jednotlivých zariadení, 
• doplnením údajov  šetrením v teréne.   

 
Získaní informácie boli využité pri spracovaní územného generelu. K zvolenému spôsobu získavaniu údajov 
poznamenávame, že uvedený prístup bol spracovateľom zvolený z dôvodu operatívnosti vo vzťahu k celkovému 
termínu plnenia úlohy. Dotazníkový spôsob získania údajov nebol zvolený vychádzajúc z doterajších 
i priebežných skúseností pri spracovaní generelu,  v rámci ktorých mali dotazníky rôznu vypovedaciu úroveň čo 
do rozsahu poskytnutých údajov, rôznu interpretáciu požadovaných dát a parametrov a pod..  
  
• Informácie o podkladoch a rozvojových zámeroch  mestských častí :   
 Prehľad podkladov a  informácií poskytnutých jednotlivými mestskými časťami na základe písomného  
oslovenia,  osobných rokovaní a z výpisu koncepčných materiálov mestských častí uvádzame spolu  
s koncepčnými zámermi ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, r.2007  v jednotlivých mestských častiach: 
 
 



Územný generel športu a rekreácie Hlavného mesta SR Bratislavy 

Bratislava, 02.2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          strana 11 

MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA – STARÉ MESTO 
 
1. Územný plán Hl. mesta SR Bratislavy, r. 2007: 

Návrh v stabilizovaných územiach 
V stabilizovaných územiach sa navrhuje intenzifikácia jestvujúcich telovýchovných zariadení a areálov organizovanej a 
neorganizovanej telovýchovy a ich dobudovanie. Návrh uvažuje aj s územnou stabilizáciou a zachovaním jestvujúcich 
zariadení v rámci školských zariadení v štruktúre školských zariadení základného, stredného, vysokého školstva a ich 
ubytovacích zariadení. 
V I bratislavskom okrese nie je možné vzhľadom na charakter zástavby a zastavanosť územia v plnej miere saturovať 
potreby obyvateľov na šport a rekreáciu. Tento deficit plošne zabezpečujú okresy II - V okres ako budúca zóna športu, 
rekreácie. 
Z dôvodu nedostatku voľných plôch sa navrhuje dotvorenie už jestvujúcich priestorov s tendenciou ich rozšírenia alebo 
prepojenia. Zároveň je potrebné športové a rekreačné zariadenia riešiť ako súčasť objektov občianskej vybavenosti 
s ťažiskom v zhodnotení lokality Kameňolom na Žižkovej ulici. 

2. Koncepcia rozvoja športu a rekreácie v mestskej časti: 
1. Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja zabezpečované obstaranie  

3. Zoznam rozvojových zámerov s uvedením druhu športového, prípadne rekreačného zariadenia (areály zdravia, 
ihriská, kryté športové zariadenia - športová hala a pod.) pripravovaných mestskou časťou a inými subjektami, 
ďalej rozsahu plôch pozemku a ich  lokalizácie: 
• bez informácií   

4. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení, ktoré sa pripravujú na zrušenie mestskou 
časťou a inými subjektami (napr. z dôvodu zmeny vlastníka, zámeru na iné funkčné využitie a pod.): 
• tenisový areál – v lokalite Žabotova ul.   

5. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení so zámerom  reštrukturalizácie druhovej 
skladby zariadení športu a rekreácie (napr. výstavba krytého  športového objektu na ploche existujúceho 
ihriska a pod.): 
• bez informácií 

6. Štúdie a iné dokumenty dotýkajúce sa uvedenej problematiky: 
• neuvedené 

7. Iné: 

8. Pracovné stretnutie 
• termín – 05.05.2008, 
• účastníci stretnutia za mestskú časť 

- PhDr .Gábor, vedúci odd.školstva 
• účastník stretnutia za spracovateľa územného generelu 

- Ing. Okšová 
 
 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUŽINOV 

 
1. Územný plán Hl. mesta SR Bratislavy, r. 2007 

Návrh v stabilizovaných územiach 
V stabilizovaných územiach sa navrhuje intenzifikácia jestvujúcich telovýchovných zariadení a areálov organizovanej a 
neorganizovanej telovýchovy a ich dobudovanie. Návrh uvažuje aj s územnou stabilizáciou a zachovaním jestvujúcich 
zariadení v rámci školských zariadení v štruktúre školských zariadení základného, stredného, vysokého školstva a ich 
ubytovacích zariadení. 
Návrh uvažuje s dobudovaním: 

 - lokalita Zlaté piesky (vodná plocha cca 54 ha)  - dobudovanie športovísk a ihrísk, vybavenosti areálu,  
 - vodná plocha - Štrkovecké jazero v Ružinove – návrh športu, 
 - lokalita lodeníc Vlčie hrdlo s priamym napojením na Dunaj (vodné športy) dobudovanie vybavenosťou pre vodné športy 

 Návrh v rozvojových územiach 
  - tok Dunaja, na ktorý sú napojené a vybudované prístavné bazény a v úseku ohybu vychádza Malý Dunaj,  
  - vodná plocha v severovýchodnej časti Zlaté piesky - rozšírenie vodnej plochy v spodnej časti za účelom dosiahnutia 

potrebnej dĺžky pre navrhovanú veslársku dráhu, nový vstup do zóny od juhu, rozšírenie pozemných plôch v 
juhovýchodnej a západnej časti areálu pre šport a športové aktivity voľného času, 

  - lužný les pri Dunaji - Vlčie hrdlo, ktorý má celomestský až nadmestský význam v spojení s turistickým a rekreačným 
využitím Dunaja a Malého Dunaja. Popri Dunaji prechádza územím medzinárodná cykloturistická trasa, vedená z 
Pasova do Štúrova, s návrhom predĺženia do Budapešti. 

2. Koncepcia rozvoja športu a rekreácie v mestskej časti 
• mestská časť v súčasnosti zabezpečuje čistopis schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Mestskej časti Bratislava – Ružinov, 
 
 
 
 

3. Zoznam rozvojových zámerov s uvedením druhu športového, prípadne rekreačného zariadenia (areály zdravia, 
ihriská, kryté športové zariadenia - športová hala a pod.) pripravovaných mestskou časťou a inými subjektami 
• zámer mestskej časti pripraviť a zrealizovať v lokalite Ružinovská ul. – Štrkovec novú krytú plaváreň s cieľom 

vybudovať komplexné centrum voľného času (existujúci Zimný štadión V. Dzurillu, existujúci Areál hier Radosť 
Štrkovec, vodná plocha jazera Štrkovec a jazera Rohlík, existujúci Areál netradičných športov Nevädzová na 
Pivoňkovej ul., existujúca Športová hala Drieňová), 

4. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení, ktoré sa pripravujú na zrušenie mestskou 
časťou a inými subjektami (napr. z dôvodu zmeny vlastníka, zámeru na iné funkčné využitie a pod.) 
• bez informácií, 

5. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení so zámerom reštrukturalizácie druhovej 
skladby zariadení športu a rekreácie (napr. výstavba krytého športového objektu na ploche existujúceho ihriska 
a pod.) 
• zámer prípravy a realizácie športovej haly pre loptové hry v areáli Gymnázia Laca Novomestského na Tomášikovej 

ul., 
• zámer zastrešenia hokejbalového ihriska v Areáli netradičných športov pre ďalšie využitie v zimnom období, 
• zámer modernizácie univerzálneho ihriska a tenisových kurtov v Areáli netradičných športov a vybudovanie haly, 

6. Štúdie a iné dokumenty dotýkajúce sa uvedenej problematiky 
• Urbanistická štúdia Štrkovecké jazero, 
• Urbanistická štúdia Ružinovská ulica východ 

7. Iné 
• podnet mestskej časti pre Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu Hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, na území 

Mestskej časti Bratislava – Ružinov 
• podnet RU/B1(dostavba zimného štadióna a plavárne Ružinovská ul.), zmena funkčného využitia p.č.15294/13 

platný stav v ÚP: občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu (201)  
 zámer využitia:  rozvojové územie pre šport, telovýchovu a voľný čas (401), 
• podnet RU/B2 (štadión Drieňová), zmena funkčného využitia p.č. 15288/56 
 platný stav v ÚP: občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu (201)  
 zámer využitia:  rozvojové územie pre šport, telovýchovu a voľný čas (401), 
• podnet zo dňa 27.9.2008 pod ozn. b2, zmena funkčného využitia p.č. 14959/1(MŠ Pavlovičova-Trnávka) platný 

stav v ÚP: občianska vybavenosťi celomestského a nadmestského významu (201) 
zámer využitia: rozvojové územie pre šport, telovýchovu a voľný čas (401). 

8. Pracovné stretnutie 
• termín – 19.5.2008, 
• účastníci stretnutia za mestskú časť 

- Ing. Drozd, starosta, 
- Ing. Ožvoldová, prednostka, 

• účastník stretnutia za spracovateľa územného generelu 
- Ing.arch. Vaškovič, 

 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VRAKUŇA 

 
1. Územný plán Hl. mesta SR Bratislavy, r. 2007 

Návrh v stabilizovaných územiach 
V stabilizovaných územiach sa navrhuje intenzifikácia jestvujúcich telovýchovných zariadení a areálov organizovanej a 
neorganizovanej telovýchovy a ich dobudovanie. Návrh uvažuje aj s územnou stabilizáciou a zachovaním jestvujúcich 
zariadení v rámci školských zariadení v štruktúre školských zariadení základného, stredného, vysokého školstva a ich 
ubytovacích zariadení. 

  rešpektovanie a návrhom dobudovania jestvujúceho športového areálu južne od toku Malého Dunaja (štadión TJ 
 Vrakuňa), 

 Návrh v rozvojových územiach 
 Návrh v mestskej časti Vrakuňa uvažuje s rozvojom športu: 
 v priestore v severovýchodnej a južnej nadväznosti na Vrakunský lesík – areál so športovými plochami pre kryté 

zariadenia, štadión. 

2. Koncepcia rozvoja športu a rekreácie v mestskej časti 
• Územný generel športov Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, obstarávateľ – Miestny úrad Bratislava – Vrakuňa, 

spracovateľ – Architektonický ateliér Ing.arch. Arnošt Mitske, 12.1998, 
• mestská časť v súčasnosti pripravuje program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – 

Vrakuňa, 

3. Zoznam rozvojových zámerov s uvedením druhu športového, prípadne rekreačného zariadenia (areály zdravia, 
ihriská, kryté športové zariadenia - športová hala a pod.) pripravovaných mestskou časťou a inými subjektami 
• zámer mestskej časti zrealizovať cyklistický chodník, cyklistickú trasu, pozdĺž Malého Dunaja až na okraj 

katastrálneho územia vo väzbe na cyklistické trasy prepájajúce Malé Karpaty (Sv. Jur, Pezinok a ďalšie) s lužnými 
lesmi v zázemí Dunaja a Malého Dunaja Medzinárodná Dunajská cyklistická trasa, mestská cyklistická trasa – Malý 
Dunaj a ďalšie), 

• zámer mestskej časti rozvíjať aktivity rekreácie vo Vrakunskom lesoparku s prechádzkovými chodníkmi, s 
rekreačnými trasami pre beh a in-line korčuľovanie a pod., 
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• zámer mestskej časti rozvíjať aktivity rekreácie a športu v priestoroch nadväzujúcich na Vrakunský lesopark – 
centrum voľného času s otvorenými športoviskami (tenisové kurty, otvorené ihriská a pod.) a s rekreačnými trasami 
pre beh a in-line korčuľovanie, 

• zámer mestskej časti dobudovať areál voľného času miestneho významu s tenisovými kurtmi na Bodvianskej ul., 
• zámer mestskej časti revitalizovať existujúce ihriská na Hnileckej a Bebravskej ul. s cieľom vybudovať areál voľného 

času lokálneho významu, 
• zámer mestskej časti revitalizovať existujúce ihriská situované vo vnútroblokových priestoroch viacpodlažnej bytovej 

zástavby, 
• zámer mestskej časti vybudovať skate-park – v súčasnosti bez vhodnej územnej a priestorovej lokalizácie. 

4. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení, ktoré sa pripravujú na zrušenie mestskou 
časťou a inými subjektami (napr. z dôvodu zmeny vlastníka, zámeru na iné funkčné využitie a pod.) 
• bez informácií, 

5. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení so zámerom reštrukturalizácie druhovej 
skladby zariadení športu a rekreácie (napr. výstavba krytého športového objektu na ploche existujúceho ihriska 
a pod.) 
• bez informácií, 

6. Štúdie a iné dokumenty dotýkajúce sa uvedenej problematiky 
• bez dokumentácií, 

7. Iné 
• bez informácií, 

8. Pracovné stretnutie 
• termín – 16.5.2008, 
• účastníci stretnutia za mestskú časť 

- Mgr. Fatura, starosta, 
- Mgr. Pokorný, prednosta, 
- Ing. Kristínová, odd. územného plánovania a výstavby miestneho úradu, 

• účastník stretnutia za spracovateľa územného generelu 
- Ing.arch. Vaškovič, 

 
 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE 

 
1. Územný plán Hl. mesta SR Bratislavy, r. 2007 

Návrh v stabilizovaných územiach 
V stabilizovaných územiach sa navrhuje intenzifikácia jestvujúcich telovýchovných zariadení a areálov organizovanej a 
neorganizovanej telovýchovy a ich dobudovanie. Návrh uvažuje aj s územnou stabilizáciou a zachovaním jestvujúcich 
zariadení v rámci školských zariadení v štruktúre školských zariadení základného, stredného, vysokého školstva a ich 
ubytovacích zariadení. 

 Návrh v rozvojových územiach 
 V mestskej časti Podunajské Biskupice sa navrhuje funkčné využitie šport, telovýchova a voľný čas: 
 lokalita Tretí diel, kde v súčasnosti prebieha ťažba štrkov je navrhovaná ako rozvojová lokalita pre funkčné využitie 

disponibilných plôch po ťažbe štrkov na šport a oddych v prírodnom prostredí - pobyt pri vode, vodné športy, aquapark, 
športové ihriská, cyklotrialová dráha, športový rybolov. 

2. Koncepcia rozvoja športu a rekreácie v mestskej časti 
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice (2008 – 2013) 

• zabezpečenie možností oddychu, kultúrneho a športového rozvoja 
•  prepojenie Malokarpatsko-Dunajskej cyklotrasy v časti Vrakuňa – Rovinka, 
•  vybudovanie multifunkčného športového areálu – TRYSKÁČ, 

3. Zoznam rozvojových zámerov s uvedením druhu športového, prípadne rekreačného zariadenia (areály zdravia, 
ihriská, kryté športové zariadenia - športová hala a pod.) pripravovaných mestskou časťou a inými subjektami 
• zámer zmeny funkčného využitia územia (DeTeImmobilien – Slovakia, s.r.o.) vymedzeného pozemkami parc. 

č. 597, 596/1, 2, 587/5, 6, 7, 8 v k.ú. Podunajské Biskupice nachádzajúcimi sa v rámci športového areálu, 
ohraničeného Učiteľskou, Hviezdnou a Máchovou ulicou, 
• Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice nesúhlasila s návrhom zmeny funkčného využitia predmetnej 

lokality (list č. SÚ/5335/06/Bo z 31.1.2007) s konštatovaním, že Mestská časť Bratislava – Podunajské 
Biskupice má nedostatok športových a telovýchovných zariadení a uvedený športový areál sa nachádza 
v stabilizovanom mestskom území, mestská časť preferuje jeho intenzifikáciu pre zámery organizovanej 
a neorganizovanej telovýchovy, aktivít voľného času a jeho dobudovanie pre široký sortiment športových 
a rekreačných činností – mestská časť ponúka súčinnosť a podporu v rámci svojich kompetencií, pri napĺňaní 
idey plnohodnotného športového a rekreačného využitia predmetného areálu, 

• zámer súkromného investora (p. Červenák) – list č. SÚ/07/Bo z 30.8.2007 – výstavba športového areálu na ploche 
cca 13 000 m2 (pozemky parc. č. 1351, 1351/2 – časť v k.ú. Podunajské Biskupice), pozostávajúceho z veľkého 
futbalového štadióna, z malého futbalového štadióna, z tribúny so sociálnym, hygienickým a obytným zázemím 
(9 byt. jednotiek) – 741 m2 zastavanej plochy, 1 nadzemné podlažie a podkrovie, z obslužno-vybavenostného 

objektu s kaviarňou, fitness, sociálnym zázemím, bytom správcu, kanceláriami a zasadacou miestnosťou – 260 m2 
zastavanej plochy, 2 nadzemné podlažia, a z 19 parkovacích miest na teréne, 
• zámer je umiestnený v rámci školského areálu Základnej školy Biskupická a v rámci existujúceho detského 

ihriska – uvedené nehnuteľnosti sú vlastníctvom Hl. mesta SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava 
– Podunajské Biskupice, 

• projekt Revitalizácia verejného priestranstva – centrálny park a športový areál, 
• projekt Novodobá sídlisková záhrada – centrálny park a športový areál, 
• projekt Cyklotrasa Bratislava – Podunajské Biskupice. 

4. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení, ktoré sa pripravujú na zrušenie mestskou 
časťou a inými subjektami (napr. z dôvodu zmeny vlastníka, zámeru na iné funkčné využitie a pod.) 
• bez informácií, 

5. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení so zámerom reštrukturalizácie druhovej 
skladby zariadení športu a rekreácie (napr. výstavba krytého športového objektu na ploche existujúceho ihriska 
a pod.) 
• zámer mestskej časti revitalizovať a reštrukturalizovať existujúci areál trávnatého futbalového ihriska Tryskáč na Ul. 

Padlých hrdinov na multifunkčný športovo-rekreačný areál (areál voľného času) miestneho významu s otvorenými 
ihriskami, športoviskami a rekreačnými plochami, 

• Areál TJ SPOJE Podunajské Biskupice – zámer Zmena rozloženia trávnatých plôch športoviska. 

6. Štúdie a iné dokumenty dotýkajúce sa uvedenej problematiky 
• Návrh zadania pre spracovanie UŠ Bratislava – Podunajské Biskupice Tretí diel.   

7. Iné 
• podnety mestskej časti pre Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu Hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, na území 

Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice 
• návrh zmeny / doplnku č. 14 – Vinohradnícka – železničná trať 

•   platný stav v ÚP orná pôda (1205), 
•   zámer využitia šport, rekreácia a voľný čas (401), 

• návrh zmeny / doplnku č. 15 – ASS Sehring 
•   platný stav v ÚP orná pôda (1205), 
•   zámer využitia šport, rekreácia a voľný čas (401), 

vodné plochy a toky (901), 
• návrh zmeny / doplnku č. 17 – Lieskovec 

•   platný stav v ÚP stavebníctvo, sklady a distribučné centrá (302), 
ochranné pásmo okolo Slovnaftu, a.s., 

•   zámer využitia šport, rekreácia a voľný čas (401), 
• návrh zmeny / doplnku č. 20 – Volský nános 

• platný stav v ÚP les, ostatný lesný pôdny fond (1001), 
• zámer využitia rekreácia v prírodnom prostredí (1003), 

• návrh zmeny / doplnku č. 23 – Jégenešská cesta – AZ Stav 
• platný stav v ÚP orná pôda (1205), 
• zámer využitia šport, rekreácia a voľný čas (401) po predchádzajúcej usmernenej povrchovej ťažbe 

štrku, 

8. Pracovné stretnutie 
• termín – 13.5.2008, 
• účastník stretnutia za mestskú časť 

- Ing. Borková, odd. výstavby a územného rozvoja, 
• účastník stretnutia za spracovateľa územného generelu 

- Ing.arch. Vaškovič, 
 
MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA – NOVÉ MESTO 

 
1. Územný plán Hl. mesta SR Bratislavy, r. 2007: 

Návrh v stabilizovaných územiach 
V stabilizovaných územiach sa navrhuje intenzifikácia jestvujúcich telovýchovných zariadení a areálov organizovanej a 
neorganizovanej telovýchovy a ich dobudovanie. Návrh uvažuje aj s územnou stabilizáciou a zachovaním jestvujúcich 
zariadení v rámci školských zariadení v štruktúre školských zariadení základného, stredného, vysokého školstva a ich 
ubytovacích zariadení. 

  Tehelné pole, Pasienky - návrh uvažuje so stabilizáciou a dobudovaním areálov telovýchovy a vrcholového športu 
celomestského až nadmestského významu, plne rešpektuje založené areály a uvažuje s ich kompletizáciou a rozšírením 
ich druhovej štruktúry výstavbou Národného futbalového  štadióna, krytej atletickej haly, výstavbou viacúčelovej 
športovej haly v rámci existujúcich plôch areálov,  nejde o plošné rozšírenie, 

  Kuchajda - dobudovanie zariadení športovej vybavenosti v lokalite a návrh kompletizácie areálu, za účelom zapájania 
areálu do procesu intenzívnejšieho využívania v prospech športovo-rekreačných aktivít. 

2. Koncepcia rozvoja športu a rekreácie v mestskej časti: 
• Je rámcovo obsiahnutá v Programe hospodáskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava-Nové Mesto na roky 2007-

2013 - návrh máj 2008 a z hľadiska funkčného využitia pre šport, voľný čas a rekreáciu uvádza: 
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• rešpektovanie zriadení vrcholového športu v zóne Pasienky, ako aj ostatné jestvujúce športové areály 
• voľnočasové aktivity športovo-rekreačného charakteru možno rozvíjať na voľných rekreačných plochách vo 

väzbe na jazero Kuchajda, 
• rozvoj rekreačných plôch sa viaže na tradičné lokality v BLP, hlavne Železná studnička a Kamzík a v 

masíve Malých Karpát nad Račou (s nástupom na Peknej ceste a Popolnej ulici) s plochami rekreácie v 
zeleni,  s minimalizáciou urbanizácie lokalít preferovaním turistických prechádzkových trás s riešením 
vybavenosti v nástupných priestoroch do lesoparku.     

3. Zoznam rozvojových zámerov s uvedením druhu športového, prípadne rekreačného zariadenia (areály zdravia, 
ihriská, kryté športové zariadenia - športová hala a pod.) pripravovaných mestskou časťou a inými subjektami, 
ďalej rozsahu plôch pozemku a ich lokalizácie: 
• priority, opatrenia a aktivity uvedené v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

• vybudovanie telocvične na ZS Jeseniova 
• vytvorenie centra voľného času pre deti a mládež v areáli školy „Za kasárňou“ 
• skvalitnenie a zmodernizovanie existujúcich športových areálov a rozvíjanie prirodzených území pre oblasť 

športových aktivít 
• skvalitnenie a rekonštrukcia športových areálov v rámci školských zariadení 
• rekonštrukcia športového areálu v Mierovej kolónii 
• rekonštrukcia športového areálu na Nobelovej ul.  
• podpora a zabezpečenie podmienok pre realizáciu masových športov v MČ 
• výstavba športového areálu „Národný futbalový štadión“ 
• výstavba športového areálu „Hokejová aréna“ 
• výstavba cyklistických trás a cyklochodníkov 

• Podľa informácií z rokovania spracovateľa územného generelu a pracovníkov MÚ MČ BA-Nové Mesto p.Novák – 
oddelenie školstva : 
• v priestore areálu prírodného kúpaliska Kuchajda  bolo v r. 2008 zrealizované viacúčelové ihrisko s umelým 

povrchom, 
• zámerom je: 

 rekonštruovať existujúce ihrisko v areáli ZŠ Za kasárňou a  prebudovať ho viacúčelové ihrisko s umelým 
povrchom, 

  rekonštruovať existujúce ihrisko v areáli ZŠ na Českej ul., 
 prebudovať existujúce futbalového ihrisko v areáli ZŠ na Kalinčiankovej ul. V rámci celkovej rekonštrukcie 

celého športového areálu.   

4.  Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení, ktoré sa pripravujú na zrušenie mestskou 
časťou a inými subjektami (napr. z dôvodu zmeny vlastníka, zámeru na iné funkčné využitie a pod.): 
 bez zámeru 

5. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení so zámerom reštrukturalizácie druhovej 
skladby zariadení športu a rekreácie (napr. výstavba krytého športového objektu na ploche existujúceho ihriska 
a pod.): 
 bez zámeru 

6. Štúdie a iné dokumenty dotýkajúce sa uvedenej problematiky: 
 aktuálne bez dokumentácií, 

7. Iné: 
 Podnety mestskej časti pre Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu Hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, na území 

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  dotýkajúce sa funkčného systému šport, rekreácia, voľný  čas 
 v lokalitách Nobelova ul. a Mierová kolónia pre zámer zmeny využitia plôch z funkcie šport telovýchovy, voľný čas 

pre iné mestské funkcie.   

8. Pracovné stretnutie 
• termín – .5.2008, 
• účastníci stretnutia za mestskú časť 

- p. Novák, odd. školstva 
• účastník stretnutia za spracovateľa územného generelu 

- Ing. Okšová, 
 

• termín – .04.2008, 
• účastníci stretnutia za mestskú časť 

-  Ing.arch. Kocka, hlavný architekt MČ 
• účastník stretnutia za spracovateľa územného generelu 

- Ing. Okšová, Ing.arch.Gašparovič  
 
 
MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA – RAČA 
 
1. Územný plán Hl. mesta SR Bratislavy, r. 2007: 

Návrh v stabilizovaných územiach 
V stabilizovaných územiach sa navrhuje intenzifikácia jestvujúcich telovýchovných zariadení a areálov organizovanej a 
neorganizovanej telovýchovy a ich dobudovanie. Návrh uvažuje aj s územnou stabilizáciou a zachovaním jestvujúcich 

zariadení v rámci školských zariadení v štruktúre školských zariadení základného, stredného, vysokého školstva a ich 
ubytovacích zariadení. 

  Návrh v rozvojových územiach 
Navrhované športové areály sú lokalizované v nadväznosti na rozvojové územia: 

  lokality - Horné Šajby, Kozliny (UO 230, 165, 185), 
  lokalita Kadnárova - Hečkova - návrh funkcie šport. 
  lokalita vo väzbe na Vajnorské letisko - plocha športu ako ponuková plocha pre Národný futbalový štadión. 

2. Koncepcia rozvoja športu a rekreácie v mestskej časti: 
• Návrh Koncepcie obnovy, rozvoja a údržby detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Rača v r. 2008 s výhľadom 

do r. 2010, Február 2008 
V zmysle tejto koncepcie je zámerom  vytvoriť 5 „centrálnych ihrísk „ a tzv. okrajové ihriská, ktoré by mali byť 
postupne riešené  formou obnovy s tým, že: 
centrálne detské ihriská v lokalitách: Hubeného, Kadnárova 66, Kafendova, Karpatské nám. Sklabinska by mali byť  
dobudované ako univerzálne pre všetky vekové kategórie. 

• rozpracovaný plán  Hospodárskeho a sociálneho rozvoja.  

3. Zoznam rozvojových zámerov s uvedením druhu športového, prípadne rekreačného zariadenia (areály zdravia, 
ihriská, kryté športové zariadenia – športová hala a pod.) pripravovaných mestskou časťou a inými subjektami, 
ďalej rozsahu plôch pozemku a ich lokalizácie: 
• Podľa informácií z rokovania spracovateľa územného generelu a pracovníkov MÚ MČ BA-Rača Mgr. Jurkovičová 

a Ing. Arch. Virsíková : 
• v priestore športového areálu v polohe Hečkovej  ul.  existujúce  športovisko BMX Rača  by malo byť zrušené 

a dotknuté plochy by mali byť využívané  pre iné športové  aktivity s tým, že bližšie informácie nie sú 
k dispozícii, malo sa jednať o využitie pre golf  s tým , že existujúce zariadenia – futbalové ihrisko FK 
Lokomotíva Rača, letné kúpalisko a stolnotenisová hala by mali byť v lokalite stabilizovanými,  

• otvorenou z hľadiska budúceho využitia je lokalita Slalomka, kde bol záujem zo strany podnikateľských 
subjektov o využitie pre rôzne účely, avšak vzhľadom na obmedzenia vyplývajúce z ochrany prírody  
potenciálne  zámery zostali zatiaľ nenaplnené,  

• zámerom  MČ Rača v lokalite Sklabinská je dobudovanie existujúceho športovo-rekreačného areálu o ďalšie 
ihriská – volejbalové, basketbalové, minigolf a pod.,  problémom pre stabilizáciu a rozvoj športovísk je 
vlastníctvo k pozemkom,   

4. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení, ktoré sa pripravujú na zrušenie mestskou 
časťou a inými subjektami (napr. z dôvodu zmeny vlastníka, zámeru na iné funkčné využitie a pod.): 
• z existujúcich športových plôch by malo dôjsť  k zrušeniu v lokalite na Mrázovej ul., ktoré slúžia ako ihrisko pre 

pozemný hokej (KPH Rača), nakoľko sa jedná o plochy v územnom pláne určené pre funkciu malopodlažná 
zástavba obytného územia a zo strany vlastníkov pozemkov je záujem o ich využitie pre rozvoj obytnej zástavby. 

5. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení so zámerom reštrukturalizácie druhovej 
skladby zariadení športu a rekreácie (napr. výstavba krytého športového objektu na ploche existujúceho ihriska 
a pod.): 
• bez zámeru 

6. Štúdie a iné dokumenty dotýkajúce sa uvedenej problematiky: 
• bez dokumentácií, 

7. Iné: 
• z existujúcich športových plôch – plochy futbalového ihriska FK Krasňany na Peknej ceste, ktoré sú v platnom 

územnom pláne mesta určené pre funkciu  občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu má 
mestská časť záujem zachovať pre funkciu športu 

• v diskusii  k námetom o potenciálnom rozvoji upravených bežeckých tratí – okruhov  pre návrhovú časť územného 
generelu boli diskutované:    
1. okruh Knižkova dolina- Slalomka – Potočná 
2. okruh Potočná – Slalomka – Červený kríž  
3. v nadväznosti na vstupy do lesoparku, prípadne ďalší bežecký okruh so zapojením vstupu z Peknej cesty. 

8. Pracovné stretnutie 
• termín  - 13.5.2008 
• účastník stretnutia za mestskú časť 

 - Mgr. Jurkovičová a  Ing. arch. Virsíková : 
• účastník stretnutia za spracovateľa územného generelu 

    - Ing.Okšová 
 
 
MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA – VAJNORY 
 
1 Územný plán Hl. mesta SR Bratislavy, r. 2007: 

Návrh v stabilizovaných územiach 
V stabilizovaných územiach sa navrhuje intenzifikácia jestvujúcich telovýchovných zariadení a areálov organizovanej a 
neorganizovanej telovýchovy a ich dobudovanie. Návrh uvažuje aj s územnou stabilizáciou a zachovaním jestvujúcich 
zariadení v rámci školských zariadení. 
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 Návrh v rozvojových územiach 
  v priestore vodnej plochy štrkoviska Vajnorka s prebiehajúcou ťažbou sa navrhuje jej ďalší územný rozvoj s návrhom 

funkcie športu na strane východnej pre kryté otvorené zariadenia, 
  Letisko Vajnory - športové letisko. 

2. Koncepcia rozvoja športu a rekreácie v mestskej časti: 
• rozpracovaný plán  Hospodárskeho a sociálneho rozvoja  

3. Zoznam rozvojových zámerov s uvedením druhu športového, prípadne rekreačného zariadenia (areály zdravia, 
ihriská, kryté športové zariadenia - športová hala a pod.) pripravovaných mestskou časťou a inými subjektami, 
ďalej rozsahu plôch pozemku a ich lokalizácie: 
• konkrétne projekty, resp. zámery sa aktuálne nepripravujú, 
• v budúcnosti zámer participovať na rozvojových projektoch v spolupráci s právnickými a fyzickými subjektami    

4. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení, ktoré sa pripravujú na zrušenie mestskou 
časťou a inými subjektami (napr. z dôvodu zmeny vlastníka, zámeru na iné funkčné využitie a pod.): 
• bez zámeru   

5. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení so zámerom  reštrukturalizácie druhovej 
skladby zariadení športu a rekreácie (napr. výstavba krytého športového objektu na ploche existujúceho ihriska 
a pod.): 
• bez zámeru 

6. Štúdie a iné dokumenty dotýkajúce sa uvedenej problematiky: 
• rozpracovaná urbanistická štúdia lokalita „Staré letisko“,  ktorá bude podkladom pre zmeny a doplnky ÚPN hlavného 

mesta, rok 2007, navrhuje funkčné využitie  viacpodlažná zástavba obytného územia s kombináciou občianskej 
vybavenosti, v časti územia pre obsluhu územia aj plochy pre športové aktivity, severná časť sa ponechá pre 
využitie šport, rekreácia, voľný čas. 

7. Iné: 
• podnety na zmenu funkčného využitia v ÚPN mesta, 
• z funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu na funkciu šport, telovýchova, voľný 
• čas so zámerom stabilizovať plochy existujúceho futbalového areálu FK Cepit   
• Lokalita Šinkovské – ÚP hlavného mesta, rok 2007 rieši predmetné územie ako malopodlažnú zástavbu obytného 

územia, v tejto lokalite absentujú športové plochy, MČ sa bude v budúcnosti snažiť presvedčiť majiteľov pozemkov, 
aby využili časť parciel pre športové aktivity v spolupráci s MČ  

8. Pracovné stretnutie 
• termín – 14.5.2008, 
• účastníci stretnutia za mestskú časť 

-  Ing. J. Mrva, starosta MČ, 
-  Ing.arch.J. Šilinger 

• účastník stretnutia za spracovateľa územného generelu 
  Ing. Okšová, Ing.arch.Gašparovič  

 
 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA -  KARLOVA VES 

 
1. Územný plán Hl. mesta SR Bratislavy, r. 2007: 

Návrh v stabilizovaných územiach 
V stabilizovaných územiach sa navrhuje intenzifikácia jestvujúcich telovýchovných zariadení a areálov organizovanej a 
neorganizovanej telovýchovy a ich dobudovanie. Návrh uvažuje aj s územnou stabilizáciou a zachovaním jestvujúcich 
zariadení v rámci školských zariadení v štruktúre školských zariadení základného, stredného, vysokého školstva a ich 
ubytovacích zariadení. 

 Návrh uvažuje s intenzifikáciou a dobudovaním jestvujúcich zariadení v lokalite: 
  Krčace – jestvujúce zariadenia športového areálu dobudovať o kryté zariadenia športu – štadión, športová hala, 
  lokalita Botanickej záhrady - jestvujúce lodenice - úsek pozdĺž Dunaja od mosta Lafranconi po Devín návrh rieši pre 

funkciu rekreačnú a turistickú vrátane cykloturistiky – medzinárodná cyklistická trasa. 
 Návrh v rozvojových územiach 
 V oblasti športu, telovýchovy a voľného času sa v návrhu uplatňuje z prírodného potenciálu územia: 

• vodný tok Dunaja v úseku pozdĺž toku medzi Karlovou Vsou a Devínom s rekreačným miestom pri Riviére, 
Botanickej záhrade a jestvujúce lodenice - územie pozdĺž Dunaja od mosta Lafranconi po Devín návrh rieši pre 
funkciu cykloturistiky - cykloturistická trasa vedená z Pasova do Štúrova, s návrhom predĺženia do Budapešti, 

• v širších vzťahoch sa navrhuje riešiť cyklistickú trasu s napojením na nábrežnú trasu pozdĺž areálu PKO ako aj 
kontinuálne turistické a kynologické trasy, 

• Karloveská zátoka zachovanie športovo-rekreačných zariadení  tradičného vodáckeho športu – lodenice, rozvoj 
športovo-rekreačných zariadení celomestského charakteru až nadmestského významu. V predmetnom území sa 
uvažuje aj s rozvojom novodobých športov ako napr. squash, minigolf, skateboard a podobne. Pobrežný pás je 
možné riešiť ako prírodný park s promenádou a s plochou vyhradenou pre športový rybolov. 

2. Koncepcia rozvoja športu a rekreácie mestskej časti: 
V  programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Karlova Ves  sú spracované príslušné časti 
dotýkajúce sa športu, ktoré budú využité pre spracovanie územného generelu. Z nich vyberáme : 

• Vybavenosť MČ Bratislava – Karlova Ves športovými plochami je nedostatočná, pre rozvoj športovej činnosti by bolo 
potrebné realizovať výstavbu nových verejných športových areálov. V súčasnosti vo väčšine prípadov priestorom 
pre športové podujatia sú školské športové zariadenia (ihriská a telocvične), avšak k dispozícii sú aj ďalšie 
zariadenia (napr. plaváreň, sauna v Iuvente, lodenice na Karloveskom ramene, paintballové ihrisko v Mlynskej 
doline, súkromné tenisové kurty, súkromné fitnesscentrá ako Fitness Centrum Fortius (Pribišová ul.), Fitness 
centrum StarClub (ul. Jána Stanislava) atď.). Pre obyvateľov MČ Bratislava – Karlova Ves však slúžia aj 
mnohé iné športové zariadenia ležiace mimo MČ Bratislava – Karlova Ves v ostatných mestských častiach 
Bratislavy – z ktorých niektoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti riešeného územia (ako napr. 
kúpalisko Rosnička). 

• V športovom živote riešeného územia centrálne postavenie má Karloveský športový klub (ďalej len KŠK), ktorý bol 
zriadený Miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava – Karlova Ves v roku 1997 s cieľom čo najviac zapojiť mládež, ale 
aj dospelých z lokality Karlova Ves do pravidelnej športovej činnosti (k 1.9.2007 v systéme KŠK pôsobil viac ako 20 
športových subjektov, v ktorých pravidelnej športovej a pohybovej činnosti sa venovalo viac ako 2000 prevažne 
mladých ľudí). Činnosť KŠK sa hneď od začiatku rozvíjala tromi smermi: 
• organizovanie masových športových podujatí, 
• iniciovanie vzniku nových športových klubov a zastrešenie už vzniknutých telovýchovných subjektov 

pôsobiacich hlavne na území MČ Bratislava - Karlova Ves, 
• správa telovýchovných zariadení, ich revitalizácia a vytváranie nových podmienok na športovanie.  

K 1.9.2007 KŠK priamo spravoval tieto športové zariadenia:  
• športový komplex na Majerníkovej ulici, 
• objekt s posilňovňou a miestnosťami na cvičenie na Janotovej 12, 
• spinning centrum na Janotovej 12, 
• minigolfový areál na Janotovej 12, 
• futbalové ihrisko s umelým povrchom na Karloveskej 3. 

• Športové kluby a oddiely zastrešené pod Karloveským športovým klubom 
• Oddiel kondičného posilňovania KŠK, kulturistika, Janotova 12,  
• Spinningové centrum KŠK, aerobik na špeciál. Stacionár. bicykloch, Janotova 12,  
• Produkt KŠK,  break dance, Janotova 12, 
• Latino culture projekt,  naturálne latinoamerické tance, Janotova 12 
• Bike team KŠK, crosscountry, zjazd,  Janotova 12, 
• Golfový klub BA,  minigolf, Janotova 12,  
• Oddiel aerobiku KŠK, aerobik, fitlopty, malá telocvičňa, ZŠ Majerníkova 62, 
• ŠK Synchro BA, synchronizované plávanie, plaváreň, ZŠ Majerníkova 62,  
• Karate klub KV, kaarte, malá telocvičňa, ZŠ Majerníkova 62,  
• Vodnopólový oddiel KŠK, vodné pólo,  plaváreň, ZŠ Majernikova 62, 
• Geminy SHŠ Tuatha De Dannan,  historický šerm, ZŠ Majerníkova 62, 
• Stolnotenisový ŠK KV, stolný tenis,  ZŠ Karlovská 32,  
• Karloveské tanečné centrum, spoločenské tance, Karloveské centrum kultúry,  
• FS Dolina, ľudové tance, Karloveské centrum kultúry 
• Klub vodných športov KV, vodné športy,  Karloveská zátoka, 
• Bikros klub Iuventa, bikross, Iuventa, 
• Futbalový klub mládeže KV,  futbal, Karloveské futbalové centrum – Molecova ul. 
• Kurilla šport, aikido, džudo, ZŠ Veternicova, 
• MBK A. Dubčeka, basketbal – dievčatá, ZŠ Majerníkova 62, ZŠ Karloveská 32,  
• MBK Karlovka, basketbal – chlapci, ZŠ Majerníkova 62, ZŠ Karloveská 3, 
• Školský športový klub GLS, posilňovňa, brušné tance, joga, Gymnázium L. Sáru, 
• Regina, snowboarding,  Gymnázium L. Sáru, 
• Ipon judo klub BA, džudo, Gymnázium L. Sáru 

• Okrem vyššie spomenutých športových organizácií v riešenom území pôsobia ďalšie športové organizácie, napr. 2 
významné vodácke kluby (Vodácky klub Tatran Karlova Ves – Bratislava – športový klub založený v roku 1935, klub 
každoročne organizuje jesenný vodácky maratón - Memoriál Ivana Hargaša; KRK Vinohrady Bratislava), TJ Hipológ 
ZOO (organizácia pôsobiaca v oblasti hiporehabilitácie), atď.. 

• Pri hodnotení podmienok športovania v riešenom území osobitné predpoklady predstavujú pohorie Malé 
Karpaty pre záujemcov o turistiku a cyklošporty, kým rieka Dunaj a jeho ramená zas poskytujú výborné 
možnosti pre vodné športy (čoho dôkazom je popularita kanoistiky v MČ Bratislava – Karlova Ves). 

• Vznik nových športovísk (a nových parkov) je nevyhnutné najmä na sídlisku Dlhé Diely (mnohí miestni obyvatelia 
Dlhých Dielov už dlhé roky bojujú za vznik nových priestorov pre šport a relax namiesto ďalšej polyfunkčnej a 
bytovej výstavby). 

3. Zoznam rozvojových zámerov s uvedením druhu športového, prípadne rekreačného  zariadenia (areály zdravia, 
ihriská, kryté športové zariadenia - športová hala a pod.) pripravovaných mestskou časťou a inými subjektami, 
ďalej rozsahu plôch pozemku a ich lokalizácie: 
V zmysle strategického cieľa : Podpora rozvoja telesnej kultúry, podpora útvarov talentovanej mládeže a športových 
tried. Zlepšenie možnosti voľno-časových športových aktivít detí, mládeže a dospelých sú uvedené  nasledovné 
projektové zámery: 
• Rekonštrukcia areálov škôl s dôrazom na športoviská - Cieľom realizácie projektu je vytvorenie podmienok pre 

všestrannejšie a komplexnejšie  využívanie športovísk v areáloch škôl, zabezpečiť priestory  pre mládež na aktívne 
využitie voľného času, prispievať k lepšej fyzickej kondícii mládeže, ale i širokej verejnosti. Otvoriť a sprístupniť 
areály škôl s priľahlým športovým areálom deťom, mládeži a občanom - organizovať pútavé a pestré záujmové 
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aktivity pre širokú verejnosť MČ. 
• Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu na Majerníkovej ulici Cieľom projektu je realizácia nasledovných 

čiastkových aktivít: rekonštrukcia bežeckej dráhy, rekonštrukcia ihriska, rekonštrukcia 2 tenisových kurtov (umelý 
povrch), výstavba novej športovej haly, výstavba hokejbalového ihriska s mantinelmi s možnosťou kombinácie 
s prírodnou ľadovou plochou, rekonštrukcia volejbalových ihrísk. 
Projekt rieši nedostatok vhodných priestorových podmienok pre športové činnosti, prispieva k lepšej  fyzickej 
kondícii mládeže i širokej verejnosti, ako aj  k užitočnému tráveniu voľného času. 

• Projektová štúdia o využití územia Karloveskej zátoky pre účely vodných športov a rekreácie - Cieľom projektu je 
spracovaním projektovej štúdie určiť reálne  možnosti využitia územia Karloveskej zátoky pre účely vodných športov 
a rekreácie a napomáhať tak vytvoreniu infraštrukturálnych podmienok pre záujemcov o vodné športy na území MČ. 

• Areál Karloveského futbalového centra - Cieľom projektu je realizácia nasledovných čiastkových aktivít: 
rekonštrukcia areálu, dobudovanie zázemia, rekonštrukcia telocvične. Projekt rieši nedostatok vhodných 
priestorových podmienok pre športové činnosti, prispieva k lepšej fyzickej kondícii mládeže i širokej verejnosti, ako 
aj k užitočnému tráveniu voľného času. 

• Vybudovanie multifunkčného športového areálu na Hlaváčikovej ulici - Cieľom projektu je vybudovanie strediska 
športov na Hlaváčikovej ulici ponúkajúceho veľa možností trávenia voľného času pre všetky vekové kategórie 
obyvateľstva MČ, prispievať k užitočnému tráveniu voľného času a lepšej .fyzickej kondícii obyvateľstva MČ. 

• Vybudovanie lávky z Karloveského ramena na ostrov Sihoť - Cieľom projektu je zabezpečiť prístup k ostrovu Sihoť 
pre peších a cykloturistov vybudovaním lávky z Karloveského ramena na ostrov Sihoť a tak spestriť možností 
oddychu a relaxu v MČ. 

• Vybudovanie cyklotrasy na ostrove Sihoť – napojenie na Moravskú cyklotrasu - Cieľom projektu je zlepšiť možnosti 
relaxu a oddychu v MČ vybudovaním cyklotrasy na ostrove Sihoť a jeho následným napojením na Moravskú 
cyklotrasu.  

• Rekonštrukcia objektu „Kotva“ - Cieľom projektu je komplexná rekonštrukcia objektu „Kotva“ pre účely Karloveského 
tanečného centra a pre účely kultúrnych podujatí, t.j. napomáhať k rozvoju a spestreniu kultúrneho života MČ.  

• Vybudovanie a vyznačenie cyklistických chodníkov v rámci existujúcej cestnej siete Cieľom projektu je vybudovať 
cyklistickú trasu v rámci existujúcej cestnej siete, aby sa zvýšila bezpečnosť cyklistickej dopravy a aby sa 
nemotorová doprava stala príťažlivou alternatívou v riešenom území.  

• Vybudovanie bezbariérovej prístupovej cesty do Parku SNP (Líščie údolie) z Púpavovej ulice a rekonštrukcia 
osvetlenia prístupovej cesty. Cieľom projektu je zabezpečiť prístup cyklistov, mamičiek s kočíkmi do Parku SNP 
a Líščieho údolia , skvalitnenie osvetlenie prístupovej cesty.  

4. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení, ktoré sa pripravujú na zrušenie mestskou 
časťou a inými subjektami (napr. z dôvodu zmeny vlastníka, zámeru na iné funkčné využitie a pod.): 

5. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení so zámerom reštrukturalizácie druhovej 
skladby zariadení športu a rekreácie (napr. výstavba krytého športového objektu na ploche existujúceho ihriska 
a pod.): 
• zámer dostavby športových zariadení vysokoškolských internátov v Mlynskej Doline,      
• zámer rekonštrukcie a dostavby areálu ZŠ na Tilgnerovej ulici aj pre využitie pre  „šport pre všetkých“.   

6. Štúdie a iné dokumenty dotýkajúce sa uvedenej problematiky.  
• Riešiteľom boli odovzdane kópie Uznesenia 100 / 2007 Miestneho zastupiteľstva z 25. septembra 2008 týkajúce sa 

zmeny funkčných plôch podľa územného plánu Hl. m. Bratislavy 2007 na funkciu c. 401 – šport, telovýchova, voľný 
čas. Ide o podnety c.: 1a, 1b, 5, 6, a na funkciu 1003 – rekreácia v prírodnom prostredí  - c.: 11. 

7. Iné: 

8. Pracovné stretnutie 
• termín  - 30.4.2008 
• účastník stretnutia za mestskú časť 

Ing.arch.Tomková, ved.ref. ÚPI,  Ing.Katunský, p. Jurkovičová,  p.Tkáč za KŠK,    
• účastník stretnutia za spracovateľa územného generelu 

  Ing. arch.Šímová 
 

   
MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA –  DÚBRAVKA 
 
1. Územný plán Hl. mesta SR Bratislavy, r. 2007: 

Návrh v stabilizovaných územiach 
V stabilizovaných územiach sa navrhuje intenzifikácia jestvujúcich telovýchovných zariadení a areálov organizovanej a 
neorganizovanej telovýchovy a ich dobudovanie. Návrh uvažuje aj s územnou stabilizáciou a zachovaním jestvujúcich 
zariadení v rámci školských zariadení v štruktúre školských zariadení základného, stredného, vysokého školstva a ich 
ubytovacích zariadení. 

 Návrh v rozvojových územiach 
  Dúbravčice - lokalita (UO 200) navrhovaná pre funkciu šport, rekreácia - rozvoj športových zariadení  krytých  a 

otvorených, pričom je tu možnosť riešenia krytých zariadení športu aj v polyfunkcii, 
  Krčace - plocha športu určené pre výstavbu štadiónu, športovej haly. 

2. Koncepcia rozvoja športu a rekreácie mestskej časti: 
• Programové vyhlásenie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Dúbravka na obdobie rokov 2007 - 

2010 

 Rozvoj športu, rekreácie  
• poskytnúť verejné priestranstvá, školské telocvične a dvory na športovanie pre mládež a dospelých,  
• dobudovať detské ihriská, športoviská a zriadiť trasu pre cyklokros, vybudovať priestory pre nové druhy športu, 

na to využiť prírodné podmienky,  
• zabezpečiť vyznačenie bežeckých trás pre šport v zimnom a letnom období. . 

3. Zoznam rozvojových zámerov s uvedením druhu športového, prípadne rekreačného  zariadenia (areály zdravia, 
ihriská, kryté športové zariadenia - športová hala a pod.) pripravovaných mestskou časťou a inými subjektami, 
ďalej rozsahu plôch pozemku a ich lokalizácie: 
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na roky 2007 – 2013   schválilo 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na svojom zasadnutí dňa 11. decembra 2007 
uznesením MZ č. 146/2007. 

 V oblasti športovej infraštruktúry  ide najmä o: 
• podporovať postupnú realizáciu komplexnej rekonštrukcie športových areálov základných škôl, v záujme podpory 

záujmu žiakov o telesný pohyb a šport a podpory ich návykov na zdravý životný štýl, s prihliadnutím aj na 
umožnenie zdravého životného štýlu, pri využívaní týchto športových areálov pre širokú dúbravskú verejnosť,  

• vo sfére rozvoja rekreačných zón, športových a kultúrnych zariadení ide o modernizáciu infraštruktúry rekreačných a 
oddychových zón, výstavbu a rekonštrukciu športovo – telovýchovných areálov, plôch školskej telovýchovy a 
telocviční, ako aj revitalizáciu a modernizáciu objektov kultúry,  

• cieľom opatrení rozvoja športových a kultúrnych zariadení je rozvoj zariadení, ktoré slúžia oddelene alebo spoločne 
neorganizovaným obyvateľom a organizovaným športovcom, a to športovo – telovýchovných areálov a plôch 
školskej telovýchovy a telocviční :  

• rekonštrukcia a modernizácia školských športovísk,  
• výstavba novej viacúčelovej športovej haly,  
• výstavba krytej plavárne. 

4. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení, ktoré sa pripravujú na zrušenie mestskou 
časťou a inými subjektami (napr. z dôvodu zmeny vlastníka, zámeru na iné funkčné využitie a pod.): 
• za plochy nevhodné pre rozvoj  športu a rekreácie MČ považuje: 

• plochu za  areálom športovo-rekreačného areálu Renomé, 
• plochy určené pre rozvoj rekreácie v prírodnom prostredí v lokalite  nad  starou Dúbravkou  

5. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení so zámerom reštrukturalizácie druhovej 
skladby zariadení športu a rekreácie (napr. výstavba krytého športového objektu na ploche existujúceho ihriska 
a pod.): 
• považujú za vhodné zvýšenie komplexnosti súčasných areálov a ich viacúčelové využitie, ktoré je podmienené 

dohodou viacerých subjektov (zriaďovateľov  a správcov zariadení),    
• dobudovanie areálu kúpaliska Rosnička resp. nadväzujúcich plôch lokality Krčace určených územným plánom 

pre šport, telovýchovu a voľný čas o kryté zariadenia (plaváreň, rekondičné služby a pod.)  a tým prispieť k 
celoročnému využitiu tejto športovej zóny, 

• zorganizovať územie od zimného štadióna až po areál Družby  ako centrum voľného času,  so zapojením aj 
školských zariadení v zmysle  PHSR pre využívanie verejnosťou v mimovyučovacom čase,  doplniť územie 
o joggingové  dráhy a pod.  

• predpokladá sa ďalšie dobudovanie  športového areálu v rámci  lokality gymnázia Bílikova a profiláciu  pre 
volejbal (uvažovalo sa aj s výstavbou volejbalovej haly), 

• v zmysle trendov viacúčelového využívania a jeho ekonomizácie sa uvažuje  skoordinovať  využívanie areálu 
Pekníčka  a areálu školy na Pekníkovej ulici, 

• uvažuje sa  v rámci škôl  ZŠ Pri Kríži a SPŠ K.Adlera  s profiláciou športových aktivít pre futbal, 

6. Štúdie a iné dokumenty dotýkajúce sa uvedenej problematiky. 

7. Iné: 
• V MČ Dúbravka pôsobia:   

• FK Dúbravka /vznik v r. 1948, počet členov 150 – mládež/  
 futbalový štadión pre 1000 divákov, potrebná rekonštrukcia 

• FC ŠKP Dúbravka   
 futbalový štadión pre 10 tis. divákov, potrebná rekonštrukcia,   
 2 tréningové ihriská  /jedno je nevyhovujúce/  

• ŠHK HOBA - hokej /vznik v r. 1999, počet členov 220 – 8 mládežníckych družstiev/prenájom zimného štadióna 
na Harmincovej  

• ŠK Dúbravka – hokejbal – bývalý účastník slovenskej ligy  
• SKI Club Dúbravka – lyžovanie /počet členov 60/  
• Tatran Dúbravka – šach /počet členov 50/  
• ŠSK Gymnázium Bilíkova – volejbal dievčatá /počet členov 100 – mládež/  
• 2 telocvične /nemajú však predpísaný rozmer na súťaže/  
• ŠVK Bilíkova – volejbal /počet členov 60 – chlapci a muži/  
• ŠSK SAV - streľba  
 strelnica 

8. Pracovné stretnutie 
• termín  -  13.5.2008 
• účastník stretnutia za mestskú časť 
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Ing. arch Supek   
• účastník stretnutia za spracovateľa územného generelu 

  Ing. arch.Šímová 
 
 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA -  LAMAČ 

 
1. Územný plán hl. mesta: 

Návrh v stabilizovaných územiach 
V stabilizovaných územiach sa navrhuje intenzifikácia jestvujúcich telovýchovných zariadení a areálov organizovanej a 
neorganizovanej telovýchovy a ich dobudovanie. Návrh uvažuje aj s územnou stabilizáciou a zachovaním jestvujúcich 
zariadení v rámci školských zariadení v štruktúre školských zariadení základného, stredného, vysokého školstva a ich 
ubytovacích zariadení. 

 Návrh v rozvojových územiach 
 V navrhovanom rozvojovom uzle Lamačská brána sa uvažuje s návrhom športu v širšom zázemí tak, aby boli 
zabezpečené plošné nároky aj pre potreby vysokoškolského športu. Možná štruktúra zariadení: národné štadióny, 
veľkoplošné ihriská, štadióny – kryté, otvorené, kryté plavárne, plavecké bazény, kryté zimné štadióny a otvorené klziská, 
športové haly, telocvične 

2. Koncepcia rozvoja športu a rekreácie mestskej časti: 
• Koncepcia rozvoja telovýchovy a športu v mestskej časti Bratislava - Lamač (2003), aktualizovaná v niektorých 

bodoch na základe  „Informácie o plnení Koncepcie rozvoja  telovýchovy  a  športu  v Mestskej časti Bratislava – 
Lamač k 1. januáru  2007. Z uvedených materiálov vyplývajú zámery uvedené v  bode 3  a  zámer rozdelenia 
územia Lamača na tri zóny s nasledujúcimi centrami 
1. Bakošova – Na barine (športovo - oddychová): športová hala, futbalový štadión, detské ihriská, napojenie na 

turistické a cyklistické trasy,   
2. Malokarpatské nám. (kultúrno-športová): športový areál ZŠ, detské ihrisko Malokarp. nám., pódium Malokarp. 

nám., kino, tenisová hala, športový areál a detské ihrisko Sabena šport, 
3. Segnáre (oddychovo - športová): areál letného kúpaliska, 
4. Borinská – (športovo – oddychová) :  športový areál školy na Borinskej. 
  

• MČ Lamač - mestská časť je vlastníkom alebo správcom rozhodujúcich športových objektov a zariadení:  
• školská telocvičňa - SOA Liberta na Borinskej ul.,  
• športová hala – Bakošova ul.   (v prenájme spoločnosti Softwis s.r.o.),  
• biliardová herňa – reštaurácia Na vŕšku, Rajtákova ul. 
• športový areál pri ZŠ Malokarpatské nám. – 2 telocvične, futbalové ihrisko, atletická dráha, skokanské 

a vrhačské sektory, hokejbalové ihrisko, tenisový kurt, tenisová stena,  
• športový areál pri SOA Liberta – futbalové ihrisko, asfaltové ihrisko,  telocvičňa,  
• asfaltové ihriská pre verejnosť, 
• antukové tenisové kurty – Podháj a Na barine, 
• futbalový štadión –  ihrisko pre futbal, ihrisko pre plážový volejbal -   (Futbalový klub K Lamač),  

• Návrh stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja zohľadňuje   Koncepciu rozvoja telovýchovy a športu 
v mestskej časti Bratislava - Lamač 

3. Zoznam rozvojových zámerov s uvedením druhu športového, prípadne rekreačného  zariadenia (areály zdravia, 
ihriská, kryté športové zariadenia – športová hala a pod.) pripravovaných mestskou časťou a inými subjektami, 
ďalej rozsahu plôch pozemku a ich lokalizácie: 
• zámer vytvoriť podmienky na  regeneráciu a telovýchovné aktivity  v pripravovanej výstavbe bytového domu  na ul.  

Podháj (súkromný investor), 

4. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení, ktoré sa pripravujú na zrušenie mestskou 
časťou a inými subjektami (napr. z dôvodu zmeny vlastníka, zámeru na iné funkčné využitie a pod.): 

5. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení so zámerom reštrukturalizácie druhovej 
skladby zariadení športu a rekreácie (napr. výstavba krytého športového objektu na ploche existujúceho ihriska 
a pod.): 
• dobudovanie športovo - oddychovej zóny (Na barine  - Bakošova), 

• využitie voľnej plochy medzi ŠH Na barine a futbalovým areálom  pre nový cyklistický štadión v multifunkčnej 
hale,  

 v súvislosti s ním investor vybuduje bikrosársku trať pri jednej zo škôl a tiež  pomôže s 
 budovaním cyklistických trás v našej miestnej časti,    

• modernizácia a dobudovanie športového areálu na Barine (realizátor FK Lamač a MČ Lamač), 
• dobudovanie školského areálu ZŠ s MŠ na Malokarpatskom nám. na centrum školskej a mimoškolskej 

telovýchovnej a športovej aktivity detí a mládeže,  postupná obnova a dobudovanie TVZ),  
• príprava revitalizácie školského areálu SOA na Borinskej (MČ),  
• budovanie nových priestorov pre športovanie (napr. prírodná resp. umelá ľadová plocha, verejné športoviska 

v priestore Segnárov (v areáli kúpaliska?),  
• napojenie značenia cyklistických ciest z Lamača na Malokarpatské cyklistické trasy,  
• dohoda o spolupráci s Lesným spoločenstvom v Lamači o zveľadení rekreačných zariadení v okolitom lesoparku 

Lamača. 

6. Štúdie a iné dokumenty dotýkajúce sa uvedenej problematiky:  
 pri rozvoji športu pre všetkých využiť Koncepciu výstavby cyklotrás na území hl. mesta SR Bratislavy, Urbanistickú 

štúdiu záhorskej Bratislavy. 

7. Iné: 

8. Pracovné stretnutie 
• termín  -  04.2008 
• účastník stretnutia za mestskú časť 

Ing. Brennerová, vedúca ref.ODÚR    
• účastník stretnutia za spracovateľa územného generelu 

  Ing. arch.Šímová 
 

 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA -  DEVÍNSKA  NOVÁ  VES 
 
1. Územný plán hl. mesta: 

Návrh v stabilizovaných územiach 
V stabilizovaných územiach sa navrhuje intenzifikácia jestvujúcich telovýchovných zariadení a areálov organizovanej a 
neorganizovanej telovýchovy a ich dobudovanie. Návrh uvažuje aj s územnou stabilizáciou a zachovaním jestvujúcich 
zariadení v rámci školských zariadení v štruktúre školských zariadení základného, stredného, vysokého školstva a ich 
ubytovacích zariadení. 

 Návrh v rozvojových územiach 
 Kamenáče - lokalita (UO 232) pre rozvoj športových zariadení celoslovenského významu, nadregionálneho významu pre 
vrcholový šport (futbal, ľahká atletika) - ako ponuková plocha pre  Národný futbalový štadión, štadión ľahkej atletiky, 

  Podhorské (UO 263) šport vo väzbe na rekreáciu, 
  Za mlákou - pod Roľníckym družstvom (UO 231), 
  Poľný mlyn (UO 234) - lokalita pre rozvoj športu. 

2. Koncepcia rozvoja športu a rekreácie mestskej časti: 
• Príslušná časť  v Návrhu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  MČ Devínska Nová Ves, ktorý sa ďalej 

spresňuje.  

3. Zoznam rozvojových zámerov s uvedením druhu športového, prípadne rekreačného  zariadenia (areály zdravia, 
ihriská, kryté športové zariadenia - športová hala a pod.) pripravovaných mestskou časťou a inými subjektami, 
ďalej rozsahu plôch pozemku a ich lokalizácie: 
návrh rozvoja využitia územia MČ Ba – DNV vymedzuje  pri vodnej ploche (jazero) plochy pre ďalší rozvoj zariadení 
klubového športu a telovýchovy, ktoré v prevažnej miere územne nadväzujú na plochy súčasných športových areálov,  
• rekonštruovať a skapacitniť  futbalové ihrisko s nevyhnutným zázemím (šatne, sociálne zariadenie, reštaurácia),  
• zvýšiť rozsah navrhovaných rozvojových plôch pre telovýchovu a šport predovšetkým v rámci rozvojového územia 

urbanistického obvodu Devínska Nová Ves - Kolónia, kde ako súčasť obytných plôch pre málopodlažnú bytovú 
zástavbu sa predpokladá rozvoj ihrísk a športových plôch pre deti a mládež,  

• v rámci plôch navrhovaných pre rozvoj vybavenostných aktivít vymedzených vo väzbe na areál Volkswagen sú 
ďalšie potenciálne možnosti pre realizáciu rozvoja športovo rekreačných aktivít klubového typu a výstavba novej 
športovej haly,  

• v kontakte na rieku Moravu s rybník Stará mláka vybudovať zariadenia pre vodné športy a  „areál  zdravia„ a  
v širšom  kontexte  spolu s priestorom  futbalového ihriska  „areál voľného času“,  

• realizácia geotermálneho vrtu vrátane letného kúpaliska,  
• revitalizácia Mláky, rekreácia a šport v lokalite rybník – Devínske Jazero,  
• vybudovať moderný skatepark o celkovej výmere 150 – 300 m2,  
• investičné priority v oblasti športu a cestovného ruchu :  

• rekonštrukcia a rozvoj športovísk,  
• výstavba viacúčelovej športovej haly,  
• realizácia cyklolávky do Rakúska,  
• rekonštrukcia a prepojenie cyklotrás pri rieke Morave. 

• uvažuje sa s umiestnením niekoľkých rekreačno-turistických a športových prístavov, resp. prístavísk na rieke 
Morava a s rozvojom ich športovo-rekreačného a zotavovacieho zázemia (lodenice, voľné ihriská a športoviská 
apod.).  

4. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení, ktoré sa pripravujú na zrušenie mestskou 
časťou a inými subjektami (napr. z dôvodu zmeny vlastníka, zámeru na iné funkčné využitie a pod.): 

5. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení so zámerom reštrukturalizácie druhovej 
skladby zariadení športu a rekreácie (napr. výstavba krytého športového objektu na ploche existujúceho ihriska 
a pod.): 
• tenisový areál na Delenej so 4 ihriskami doplniť o nafukovaciu halu,  
• futbalový areál na Vápencovej ulici doplniť o tréningové ihrisko a nové sociálne vybavenie  
• zámer doplnenia areálu ZŠ Horova o viacúčelovú halu,  
• zámer doplnenia areálu ZŠ Bukovčana o vonkajšie ihriská.  

6. Štúdie a iné dokumenty dotýkajúce sa uvedenej problematiky: 
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7. Iné: 
• Zoznam športových klubov  v MČ 

• Armwrestling klub DNV,  
• Basketbal -školský športový klub,   
• FCL Devínska Nová Ves,  
• Futbalový klub VOLKSWAGEN,  
• Hokejbalový klub KOBRA, 
• Hokejbalový klub ŠK DNV,  
• Klub kondičného cvičenia DANICA,  
• Starí  páni  futbal - starí páni,  
• Šachový klub STRELEC,  
• Športový klub ALBATROS,  
• Športový klub SANBERG, 
• Športový klub telesne postihnutých vozíčkárov MORAVA,  
• Športový klub Veterán,  
• ŠŠK pri ZŠ Horova 16,  
• Tanečné centrum ELEGANZA, 
• Tenisový klub LOB, 
• Volejbalový klub DNV  6000, 
• Volejbalový klub ISTRIA, 
• Zbor spod Sandbergu  

• MČ Devínska Nová Ves  spravuje prostredníctvom  DNV Šport s.r.o.    
• futbalové ihrisko v športovom areáli na Vápencovej ulici , 
• 4 tenisové antukové kurty na Delenej ulici , 
• 1 tenisový antukový kurt v športovom areáli pri ZŠ  Horova,  
• futbalové miniihrisko s umelou trávou v športovom areáli pri ZŠ  Horova,  
• futbalové trávnaté ihrisko pre školskú mládež v športovom areáli pri ZŠ  Horova, 

8. Pracovné stretnutie 
• termín  6.5.2008 
• účastník stretnutia za mestskú časť 

 Ing.arch.Beláček 
• účastník stretnutia za spracovateľa územného generelu 

  Ing. arch.Šímová 
 

 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA -  DEVÍN 
 
1. Územný plán hl. mesta: 

Návrh v stabilizovaných územiach 
V stabilizovaných územiach sa navrhuje intenzifikácia jestvujúcich telovýchovných zariadení a areálov organizovanej a 
neorganizovanej telovýchovy a ich dobudovanie. Návrh uvažuje aj s územnou stabilizáciou a zachovaním jestvujúcich 
zariadení v rámci školských zariadení v štruktúre školských zariadení základného, stredného, vysokého školstva a ich 
ubytovacích zariadení. 

 Návrh v rozvojových územiach 
  Devín – východ priestor športu  - športovo – oddychový areál, kde sú navrhované ihriská: tenis, volejbal,  nohejbal, 

viacúčelové ihrisko pre menší futbal, hádzanú a basketbal, 
  cykloturistická trasa vedená z Pasova do Štúrova, s návrhom predĺženia do Budapešti. 

2. Koncepcia rozvoja športu a rekreácie mestskej časti: 
 rozpracovaný plán  Hospodárskeho a sociálneho rozvoja  

3. Zoznam rozvojových zámerov s uvedením druhu športového, prípadne rekreačného  zariadenia (areály zdravia, 
ihriská, kryté športové zariadenia - športová hala a pod.) pripravovaných mestskou časťou a inými subjektami, 
ďalej rozsahu plôch pozemku a ich lokalizácie: 
 Ideový zámer výstavby vodáckej lodenice pri rieke Morava v Devíne s nasledovným textom: 

Lodenicu chceme realizovať ako náhradu za zrušené lodenice v Bratislave. Areál lodenice by mal zastrešiť tak 
výkonnostných športovcov ako aj aktivity spojené so športom pre všetkých. 
Popis:   
Prízemnú budovu s rozmermi cca 31x 22 m, ktorá bude slúžiť pre potreby vodákov  a na umiestnení cca 200 športových 
bezmotorových lodí  - kanoe a kajakov, plánujeme v budúcnosti postaviť  na parcele č.2130/1 v katastri Devín oproti geologickému 
múzeu približne na 1.kilometri rieky Moravy pri cyklistickom chodníku. Po zrušení lodeníc v  Karloveskej zátoke a jej 
preklasifikovanie z rekreačných  na  komerčné záujmy nenachádzame v Bratislave ideálnejšie miesto pre tréningy začiatočníkov 
ako aj pokročilých pre vodácke tréningy na prvom kilometri Moravy od ústia do Dunaja. Výhodou celého projektu je, že plánovaná 
lodenica je  v blízkosti nástupu na náučný chodník CHKO Devínska Kobyla. V budove bude zriadená izba zdravotnej pomoci pre 
návštevníkov Devína, turistická informačná kancelária, bufet so sociálnym zariadením  pre turistov, klub vodných skautov. 
Na priľahlej ploche bude detské ihrisko, kondičná dráha, malé ihrisko pre loptové hry, skrátka vybavenosť, ktorá je obvyklá  
v areáloch zdravia, resp. športu pre všetkých. 
Hlavný prínos vidíme vo využití areálu pre širokú verejnosť.  Devín je známym najmä víkendovým výletným miestom.  Chýba tu 
okrem návštevy hradu aj rekreačné vyžitie typu Partizánskej lúky (aj keď vzhľadom na špecifickosť okolitej prírody v iných 

rozmeroch). Okrem spomínaných aktivít by sme radi v spolupráci s miestnymi hasičmi, ktorých dorast a výchovu si nevieme 
predstaviť bez  osvojení si  športových zručností, resp. výcviku vodných záchranárov. 
V  konečnom dôsledku si myslíme, že mladí vodní skauti by sa starali o čistotu areálu a jeho okolia, nakoľko ochrana prírody je ich 
„credom“. 
V Bratislave, 7.5.2008 Spracoval Zvonimír Bartovič a kolektív  

 Športový klub Devín – zámer rekonštrukcie resp. výstavby nového futbalového ihriska na mieste dnes nefunkčného 
futbalového ihriska  v lokalite  Muránska na parc. čísle 900/8 (podľa územného plánu funkcia rekreácie v prírodnom 
prostredí) 

 MČ má záujem o doriešenie prepojenia cyklistickej trasy   z MČ Bratislava - Karlova Ves do MČ Bratislava - Devín,   
 upozornenie na problémy stiesnených podmienok a majetkoprávnych vzťahov, 
 vyššie uvedený priestor lodenice by plnil aj  uzlový obslužný  bod na  cyklistickej  trase. 

4. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení, ktoré sa pripravujú na zrušenie mestskou 
časťou a inými subjektami (napr. z dôvodu zmeny vlastníka, zámeru na iné funkčné využitie a pod.) : 

5. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení so zámerom reštrukturalizácie druhovej 
skladby zariadení športu a rekreácie (napr. výstavba krytého športového objektu na ploche existujúceho ihriska 
a pod.) : 

6. Štúdie a iné dokumenty dotýkajúce sa uvedenej problematiky : 

7. Iné:  
 Beh Devín – Bratislava - podujatie pre všetky vekové a výkonnostné kategórie s medzinárodnou účasťou, ktorého sa 
tradične zúčastňuje cez tisíc bežcov. Štart behu je na historicky pamätnom mieste - pod hradom Devín. Cieľ a slávnostné 
vyhlasovanie výsledkov sa uskutočňuje v historickom centre Bratislavy za účasti predstaviteľov mesta. V roku 2000 MOV 
zaradil tento beh medzi najvýznamnejšie podujatia v Európe. 

8. Pracovné stretnutie 
• termín  -  04.2008 
• účastník stretnutia za mestskú časť 
 Mgr.Čambalová, ref.správny,  Ing.Radová, ref. VÚP 
• účastník stretnutia za spracovateľa územného generelu 

  Ing. arch.Šímová 
 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA -  ZÁHORSKÁ BYSTRICA 

 
1. Územný plán hl. mesta: 

Návrh v stabilizovaných územiach 
V stabilizovaných územiach sa navrhuje intenzifikácia jestvujúcich telovýchovných zariadení a areálov organizovanej a 
neorganizovanej telovýchovy a ich dobudovanie. Návrh uvažuje aj s územnou stabilizáciou a zachovaním jestvujúcich 
zariadení v rámci školských zariadení v štruktúre školských zariadení základného, stredného, vysokého školstva a ich 
ubytovacích zariadení. 

 Návrh v rozvojových územiach 
 Kulháň - Vápenícky potok (UO 233) rozvoj športovo - rekreačných aktivít celomestského významu (možná štruktúra 

zariadení: štadióny, veľkoplošné ihriská, štadióny, kryté plavárne, plavecké bazény,  kryté zimné štadióny a otvorené 
klziská, športové haly, telocvične). 
V navrhovanom rozvojovom uzle Lamačská brána sa uvažuje s návrhom športu v širšom zázemí tak, aby boli 
zabezpečené plošné nároky aj pre potreby vysokoškolského športu. Možná štruktúra zariadení: národné štadióny, 
veľkoplošné ihriská, štadióny – kryté, otvorené, kryté plavárne, plavecké bazény, kryté zimné štadióny a otvorené klziská, 
športové haly, telocvične. 

2. Koncepcia rozvoja športu a rekreácie mestskej časti: 
 Bude riešená v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.  

3. Zoznam rozvojových zámerov s uvedením druhu športového, prípadne rekreačného  zariadenia (areály zdravia, 
ihriská, kryté športové zariadenia -  športová hala a pod.) pripravovaných mestskou časťou a inými 
subjektami, ďalej rozsahu plôch pozemku a ich lokalizácie: 
• súčasťou  nových ucelených lokalít bývania pripravovaných do  výstavby budú aj malé ihriská (viacúčelové, tenis, 

volejbal,... ),     
• mestská časť má zámer dobudovanie ihrísk  v športovom areáli  pri základnej škole na  Hargašovej č.5  a ich  

sprístupnenie aj pre širšiu verejnosť mimo výučbových hodín,  
• športový areál - R.S.Team, Poľný mlyn 1 –  mestská časť uvažuje  sa  s dobudovaním areálu  v súčinnosti so 

súkromným subjektom,  
• areál zdravia  je možné dobudovať v lokalite pri kameňolome –  je súčasne nástupným bodom do lesoparku, 
• lokalitu  Kulháň určenú v rámci ÚPN hl. mesta SR Bratislavy  pre šport, telovýchovu a voľný čas  považuje mestská 

časť za vhodný pre rozvoj športových zariadení celomestského významu, pričom tieto zariadenia  by  odstránili  
deficit  najmä krytých zariadení rekreačného športu aj  pre obyvateľov mestskej časti (zimný štadión, plaváreň, 
viacúčelová hala, ...),  

• lokalita  pri Lamači určená v rámci ÚPN hl. mesta SR Bratislavy  pre šport, telovýchovu a voľný čas    z hľadiska  
dostupnosti pre občanov  mestskej časti nie je vhodná (v minulom období  bol uplatnený podnet  na zmenu funkcie),      

4. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení, ktoré sa pripravujú na zrušenie mestskou 
časťou a inými subjektami (napr. z dôvodu zmeny vlastníka, zámeru na iné funkčné využitie a pod.): 
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5. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení so zámerom reštrukturalizácie druhovej 
skladby zariadení športu a rekreácie (napr. výstavba krytého športového objektu na ploche existujúceho ihriska 
a pod.): 
• športový areál  FK TJ Záhorská Bystrica,  Tatranská 31 po obstavaní  bývaním sa dostane do nových urbanistických 

súvislostí, je spracovaný ideový zámer doplnenia o nové aktivity aj pre  „šport pre všetkých“ ako súčasť urbanistickej 
štúdie,  

6. Štúdie a iné dokumenty dotýkajúce sa uvedenej problematiky: 
• UŠ Kulháň – Piesky – súčasťou riešeného územia je  aj plocha s funkciou  športu, telovýchovu a voľného času, 
• ÚPN – Z Záhorská Bystrica – Krče - súčasťou  riešeného územia je   športový areál  FK TJ Záhorská Bystrica 

a cyklistický chodník.      

7. Iné:  

8. Pracovné stretnutie: 
termín  -  04.2008 
účastník stretnutia za mestskú časť 
-  V. Kubovič, starosta, Ing. Macáková ref.VDSM 
účastník stretnutia za spracovateľa územného generelu 

       -  Ing. arch.Šímová 
 
 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – PETRŽALKA 
 
1. Územný plán hl. mesta: 

Návrh v stabilizovaných územiach 
V stabilizovaných územiach sa navrhuje intenzifikácia jestvujúcich telovýchovných zariadení a areálov organizovanej a 
neorganizovanej telovýchovy a ich dobudovanie. Návrh uvažuje aj s územnou stabilizáciou a zachovaním jestvujúcich 
zariadení v rámci školských zariadení v štruktúre školských zariadení základného, stredného, vysokého školstva a ich 
ubytovacích zariadení. 
Návrh riešenia športových zariadení v MČ Petržalka vychádza z prírodného potenciálu územia a navrhuje postupne 
dobudovať jestvujúce zariadenia a areály : 

 Lokalita Veľký Draždiak - športovo-rekreačný areál s prírodným kúpaliskom, tenisový areál TJ Právnik na 
severozápadnej hrane jazera v južnej časti pozemku dobudovať o tenisovú tréningovú halu, viacúčelová športovú halu za 
účelom vybudovania špičkového zariadenia tohto druhu v  rámci medzinárodných kritérií s celomestským významom. 

 Návrh v rozvojových územiach 
 Navrhované zariadenia telovýchovy a športu sú viazané na centrá vybavenosti a sú  lokalizované: 

• v priestore medzi Starým mostom a Prístavným mostom návrh uvažuje s výstavbou Národného zimného štadióna. 
Vzhľadom na to, že zariadenie má byť viacúčelový štadión je zariadenie v ploche občianskej vybavenosti 
celomestského a nadmestského významu, 

• v zóne športu Janíkovské role - Jarovské rameno (UO 256/1, 105/1, 105/2 a 110/2), kde sú zabezpečené plošné 
návrhy aj pre potreby vrcholového a vysokoškolského športu, 

• západný rozvoj Petržalky – návrh zariadení športu ((UO 249) vo väzbe na navrhované plochy rekreácie v prírodnom 
prostredí, 

• lokalita pri ČOV – plocha športu v rámci riešenia Areálu rekreácie, športu a turistiky (ARŠT) Jarovské rameno 
navrhovaná ako Atletický areál, 

• priestor pod ČOV – plocha športu v rámci riešenia ARŠT Jarovské rameno navrhovaný Areál vybavenosti (krytý 
plavecký bazén, krytý zimný štadión, tenisová hala, squash a bowling.  

2. Koncepcia  rozvoja športu a rekreácie mestskej časti: 
Vypracovaný realizačný plán programových priorít MČ Bratislava-Petržalka 2007-2010. 

3. Zoznam rozvojových zámerov s uvedením druhu športového, prípadne rekreačného  zariadenia (areály zdravia, 
ihriská, kryté športové zariadenia - športová hala a pod.) pripravovaných mestskou časťou a inými subjektami, 
ďalej rozsahu plôch pozemku a ich lokalizácie: 
• riešenie oddychových zón: 

• dobudovanie areálu prírodného kúpaliska Veľký Draždiak  
-  oplotenie areálu 
-  vybudovanie promenádneho chodníka okolo vodnej plochy 
-  dobudovanie služieb pre návštevníkov 

• územie Malého Draždiaka - v zmysle spracovaných zonálnych riešení  UŠ zóny Malý Draždiak a    
prerokovaného riešenia UŠ mestský lesopark Draždiak,  

• výstavba menej náročných športových projektov (dotvorenie menších priestorov v rámci obytného územia) s cieľom 
poskytnúť možnosť nenáročného športovania  Ide najmä  o pétankové ihriská, streetbal, ihriská pre volejbal, 
nohejbal, hokejbal a pod. 

• podpora výstavby športových objektov v rámci škôl v spolupráci so súkromnými investormi. Jednalo by sa 
o športové haly (hokej, futsal, florbal a pod.) príkladom je športová hala  v areály strednej školy animovanej tvorby 
na Vlasteneckom námestí, vytypovanie vhodných školských dvorov na výstavbu konkrétnych športovísk za 
predpokladu ich využívania aj školami a širšou verejnosťou, 

• zámer pripraviť lokalitu pre výstavbu krytej plavárne buď z eurofondov alebo súkromných peňazí, 
• pripraviť projektový zámer budovania miestnych cyklistických trás v náväznosti na medzinárodné cyklotrasy, 

• zámer zabezpečiť postupné otvorenie školských dvorov pre športovanie detí, žiakov, verejnosti , 
• vybudovanie športového areálu MŠK Iskra Petržalka  v areáli ZŠ Budatínska 61 a čiastočne v rámci školského 

športového areálu Dudova 2  

4. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení, ktoré sa pripravujú na zrušenie mestskou 
časťou a inými subjektami (napr. z dôvodu zmeny vlastníka, zámeru na iné funkčné využitie a pod.) : 
• zrušenie športového areálu MŠK Iskra Petržalka z dôvodu zmeny vlastníckych vzťahov a iného funkčného využitia, 
• zrušenie futbalového štadiónu FC Artmedia Petržalka   

5. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení so zámerom reštrukturalizácie druhovej 
skladby zariadení športu a rekreácie (napr. výstavba krytého športového objektu na ploche existujúceho ihriska 
a pod.) : 

6. Štúdie a iné dokumenty dotýkajúce sa uvedenej problematiky : 
- UŠ  zóny „Draždiak – Štrkovňa“, ateliér HUPRO, rok 2005 
- UŠ zóny „Mestský lesopark“ v Petržalke, rok 2008 

7. Iné:  

8. Pracovné stretnutie: 
termín  -  18.05.2008 
účastník stretnutia za mestskú časť 
-  vedúci odboru školstva 
účastník stretnutia za spracovateľa územného generelu 

       -  Ing. arch. Gašparovič 
  
 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – JAROVCE 
 
1. Územný plán hl. mesta: 

Návrh v stabilizovaných územiach 
V stabilizovaných územiach sa navrhuje intenzifikácia jestvujúcich telovýchovných zariadení a areálov organizovanej a 
neorganizovanej telovýchovy a ich dobudovanie. Návrh uvažuje aj s územnou stabilizáciou a zachovaním jestvujúcich 
zariadení v rámci školských zariadení v štruktúre školských zariadení základného, stredného, vysokého školstva a ich 
ubytovacích zariadení. 
Návrh v rozvojových územiach 
• Rozsiahle územie pozdĺž Dunaja medzi ramenom Zuzana a ústim Jarovského ramena, ležiace v inundačnom území 

s významnou rekreačno-športovou a turistickou funkciou, s navrhovanými zariadeniami a areálmi: veslársko-
kanoistická pretekárska dráha, kde predmetnému územiu pripadla ako prioritná lokalizácia veslársko-kanoistickej 
dráhy  pretekárskych parametrov. 

• Areál rekreácie, športu a turistiky (ARŠT) Návrh funkčného využitia zóny - vychádza z charakteru daností územia so 
saturáciou nárokov aktívnych športovcov na úrovni až vrcholového  pretekárskeho športu so záujmom o viaceré 
vodné športy a obyvateľov mesta, rieši veslársku a kanoistickú dráhu medzinárodných parametrov s príslušnou 
vybavenosťou. Celá zóna je  pokladaná za dôležitú pre tvorbu celomestského  športovo - rekreačného 
zázemia, 

• lokalita Veľké diely (UO 240) - poľnohospodársky dvor, kde sa uvažuje s funkciou športu, rekreácie a oddychu, 
• lokalita západne od železničnej trate - Trávniky navrhnutá pre rozvoj športu, rekreácie pre obyvateľov mestskej časti. 

2. Koncepcia rozvoja športu a rekreácie mestskej časti: 
• zatiaľ nemajú spracovaný koncepčným materiál hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava-Čunovo 

3. Zoznam rozvojových zámerov s uvedením druhu športového, prípadne rekreačného  zariadenia (areály zdravia, 
ihriská, kryté športové zariadenia - športová hala a pod.) pripravovaných mestskou časťou a inými subjektami, 
ďalej rozsahu plôch pozemku a ich lokalizácie: 
• športová plocha pri železnici: 
 záujem MČ bolo tu zriadiť prírodné kúpalisko s plochou pre caravanig (autocampig), jedná sa o urbárske  pozemky, 
ktoré MČ chcela zameniť, avšak k tomu nedošlo, pretože na pozemky vo vlastníctve MČ bol  uplatnená 
reštitúcia cirkvou, i tak MČ bude presadzovať u budúceho investora v tejto lokalite svoju  predstavu (potenciálneho 
investora zatiaľ nie je konkretizovaný),  
• veslársky štadión nie je v ich kompetencii, pretože plochy a pozemky sú majetkom Vodohospodárskej výstavby,  
• oficiálne podnety a ani štúdie z hľadiska športu a rekreácie na území MČ nemajú.  

4. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení, ktoré sa pripravujú na zrušenie mestskou 
časťou a inými subjektami (napr. z dôvodu zmeny vlastníka, zámeru na iné funkčné využitie a pod.) : 

5. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení so zámerom reštrukturalizácie druhovej 
skladby zariadení športu a rekreácie (napr. výstavba krytého športového objektu na ploche existujúceho ihriska 
a pod.) : 
• školský areál –údržba existujúcich športovísk, možnosť využitia aj pre verejnosť mimo vyučovacích hodín,  
• areál futbalového ihriska, zámerom MČ je : 

- zriadiť tréningovú plochu (ako viacúčelovú plochu) s osvetlením (využívanie večer) 
- zrekonštruovať telocvičňu (squash, fitness, aerobic a pod.) 
- zrekonštruovať reštauráciu 
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- vybudovať detské ihrisko 
- vybudovať parkovisko 
- riešiť areál ako lokálny areál voľného času. 

6. Štúdie a iné dokumenty dotýkajúce sa uvedenej problematiky : 

7. Iné:  

8. Pracovné stretnutie: 
 termín  -  10.06.2008 
 účastník stretnutia za mestskú časť 
  - starosta MČ 
 účastník stretnutia za spracovateľa územného generelu 

        -  Ing. arch. Gašparovič 
  
 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE 
 
1. Územný plán hl. mesta: 

Návrh v stabilizovaných územiach 
V stabilizovaných územiach sa navrhuje intenzifikácia jestvujúcich telovýchovných zariadení a areálov organizovanej a 
neorganizovanej telovýchovy a ich dobudovanie. Návrh uvažuje aj s územnou stabilizáciou a zachovaním jestvujúcich 
zariadení v rámci školských zariadení v štruktúre školských zariadení základného, stredného, vysokého školstva a ich 
ubytovacích zariadení. 
Návrh v rozvojových územiach 
• Lokalita vodnej plochy - štrkovisko, ktoré sa navrhuje pre funkciu športu, rekreácie - pobytu v prírode, 
• územie južného vstupu navrhované pre rozvoj športu, rekreácie vo väzbe na prírodné prostredie lesoparku. 

2. Koncepciu rozvoja športu a rekreácie mestskej časti: 
• zatiaľ nemajú spracovaný koncepčný materiál hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava-Rusovce 

3. Zoznam rozvojových zámerov s uvedením druhu športového, prípadne rekreačného  zariadenia (areály zdravia, 
ihriská, kryté športové zariadenia - športová hala a pod.) pripravovaných mestskou časťou a inými subjektami, 
ďalej rozsahu plôch pozemku a ich lokalizácie: 
• využiť územie Rusoveckého jazera ako prírodného kúpaliska s príslušnou vybavenosťou a ako jeden z nástupných 

bodov na Dunajskú hrádzu. Pre celoročné využitie uvažujú aj s krytým kúpaliskom,  
• areál futbalového ihriska doplniť o maloplošné ihriská s možnosťou využívania aj pre rekreačný šport, 
• plochu pre športovo-rekreačnú vybavenosť pri areály bývalého družstva využiť ako nástupný priestor do územia 

rekreácie v prírodnom prostredí (maloplošné ihriská) ako aj pre budúcich obyvateľov rozvojovej plochy bývania, 
• v súčasnosti rozostavaný polyfunkčný objekt v lokalite Za Rusovcami bude mať zariadenia fitnes a aerobic.  

1. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení, ktoré sa pripravujú na zrušenie mestskou 
časťou a inými subjektami (napr. z dôvodu zmeny vlastníka, zámeru na iné funkčné využitie a pod.) : 

2. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení so zámerom reštrukturalizácie druhovej 
skladby zariadení športu a rekreácie (napr. výstavba krytého športového objektu na ploche existujúceho ihriska 
a pod.) : 

3. Štúdie a iné dokumenty dotýkajúce sa uvedenej problematiky : 

4. Iné:  

5. Pracovné stretnutie: 
 termín  -  18.05.2008 
 účastník stretnutia za mestskú časť 
  - prednosta MÚ 
 účastník stretnutia za spracovateľa územného generelu 

        -  Ing. arch. Gašparovič 
 
 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – ČUNOVO 
 
1. Územný plán hl. mesta: 

Návrh v stabilizovaných územiach 
 V stabilizovaných územiach sa navrhuje intenzifikácia jestvujúcich telovýchovných zariadení a areálov organizovanej a 
neorganizovanej telovýchovy a ich dobudovanie. Návrh uvažuje aj s územnou stabilizáciou a  zachovaním jestvujúcich 
zariadení v rámci školských zariadení v štruktúre školských zariadení základného,    stredného, vysokého školstva a ich 
ubytovacích zariadení. 

Návrh v rozvojových územiach 
• športovo - rekreačná zóna pri Čunovskej hrádzi, záujmové územie tvorí inundačný priestor vodného diela 

Gabčíkovo - lokalita vodný stupeň Čunovo. 
Návrh rozvoja plôch športovo-rekreačnej funkcie V MČ Čunovo vychádza zo zámeru vytvorenia podmienok pre 
nové zázemie voľného času, oddychu a športovej činnosti so zameraním na rozvoj cestovného ruchu na 

medzinárodnej úrovni. V rámci spracovanej trilaterálnej stratégie stredoeurópskeho priestoru v súlade s 
požiadavkou rezortu je vytvorený potenciál pre formovanie športovo - rekreačného areálu Čunovo ako  
medzinárodné centrum turistického ruchu. Disponibilita územia umožňuje rozvíjať špecifické športovo- rekreačné 
areály s diferencovanou profiláciou športovo-rekreačných činností vo väzbe na vodné športy, s  rôznou intenzitou 
využitia. 

2. Koncepciu rozvoja športu a rekreácie mestskej časti: 
• zatiaľ nemajú spracovaný koncepčný materiál hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava-Čunovo 

3. Zoznam rozvojových zámerov s uvedením druhu športového, prípadne rekreačného  zariadenia (areály zdravia, 
ihriská, kryté športové zariadenia - športová hala a pod.) pripravovaných mestskou časťou a inými subjektami, 
ďalej rozsahu plôch pozemku a ich lokalizácie: 
• v budúcnosti uvažujú aj využitím plôch pre šport a rekreáciu v zmysle UPN zóny „Danubia park“ v Čunove,  
• v rámci väčších rozvojových plôch pre bývanie budú požadovať aj riešenie športovísk v obytnom území 

4. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení, ktoré sa pripravujú na zrušenie mestskou 
časťou a inými subjektami (napr. z dôvodu zmeny vlastníka, zámeru na iné funkčné využitie a pod.) : 

5. Zoznam existujúcich športových a rekreačných plôch a zariadení so zámerom reštrukturalizácie druhovej 
skladby zariadení športu a rekreácie (napr. výstavba krytého športového objektu na ploche existujúceho ihriska 
a pod.) : 
• zámer intenzifikácie súčasného areálu futbalového ihriska doplnením aj o maloplošné ihriská a vytvoriť centrum 

športu výkonnostného a rekreačného, problémom sú však vlastnícke vzťahy k pozemkom.  

6. Štúdie a iné dokumenty dotýkajúce sa uvedenej problematiky : 

7. Iné:  

8. Pracovné stretnutie: 
 termín  -  23.05.2008 
 účastník stretnutia za mestskú časť 
 -  starostka MČ 
 účastník stretnutia za spracovateľa územného generelu 

       -  Ing. arch. Gašparovič 
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1.2. PRIESKUMNÉ PRÁCE,  SPRACOVANIE ÚDAJOV 

 
 
 Údaje získané v rámci prieskumov o súčasnej infraštruktúre športu a rekreácie sú spracované v 
tabuľkovej časti predmetného generelu v skupinách  pre    
• výkonnostný šport,  
• rekreačný šport v členení na   

• športovo-rekreačné areály a zariadenia, 
• športoviská v obytnom území,  

• školskú telovýchovu, 
• rekreáciu v prírodnom  prostredí. 
  
 Základná údajová databáza je v genereli spracovaná podľa jednotlivých areálov a zariadení. Údaje sú  
systematizované nasledovným spôsobom: 

1. Informácie podľa jednotlivých areálov resp. zariadení sú zoradené v členení podľa okresov a  mestských 
častí,   s uvedením  identifikačného kódu areálu, názvu zariadenia, okresu, mestskej časti, 
urbanistického obvodu, referenčnej parcely, adresy, štruktúry jednotlivých ihrísk a stavieb, ich 
kapacitných a plošných parametrov, identifikácie funkcie podľa platného územného plánu. Predmetná 
údajová databáza – pasporty sú  východiskovou   informačnou bázou pre následné spracovanie analýz a 
predpokladá sa ich priebežná aktualizácia a dopĺňanie.  

2. Získané údaje spracované v pasportoch boli využité pre spracovanie dvoch základných systémov pre 
hodnotenie :  
• plôch areálov po skupinách podľa druhu športu a rekreácie,   

s priradením identifikačného kódu areálu resp. zariadenia, s uvedením názvu zariadenia, okresu, 
mestskej časti,  urbanistického obvodu, adresy, výmery areálu, zastavanej plochy  a  čísla funkcie v 
platnom územnom pláne, významu,  

• kapacít ihrísk, športovísk, krytých športových objektov v účelových jednotkách (hracia plocha, vodná 
plocha v m2) a , v štruktúre podľa druhovej skladby,  
s priradením  identifikačného kódu,  okresu, mestskej časti, urbanistického obvodu, názvu a adresy 
areálu resp. zariadenia ktorého sú súčasťou, identifikačného  kódu,  účelovej plochy, začlenenia do 
systému športu a rekreácie,  uvedenia významu.  
V zmysle metodiky, stanovenej v zadaní pre spracovanie územného generelu športu a rekreácie,  
vonkajšie športoviská a ihriská, boli špecifikované podľa druhovej skladby. Pri ich zatrieďovaní 
určujúcim kritériom bola jednoznačnosť účelu využitia pre konkrétny druh šport – tenisové ihriská, 
basketbalové ihriská, futbalové ihriská a pod.. Pre prevažujúcu časť ihrísk je však charakteristické 
ich viacúčelové využitie (volejbal, basketbal, hádzaná), preto boli tieto v genereli zatriedené do 
skupiny viacúčelových ihrísk. 

 
 Prehľadné spracovanie údajovej bázy je súčasťou tabuľkovej časti územného generelu športu 
a rekreácie. Údajová báza tabuľkovej časti  je  previazaná na výkresy grafickej časti :   
• tabuľkové spracovanie dát  podľa časti  A.  PASPORT AREÁLOV ŠPORTU A REKREÁCIE    na  územný 

priemet areálov  s rozlíšením podľa  druhu (výkonnostné,  školské,  športovo rekreačné), 
• tabuľkové spracovanie dát podľa  B. PASPORT ZARIADENÍ ŠPORTU A REKREÁCIE na  informačný 

systém  o  zariadeniach  športu a rekreácie metódou GIS.  
 

A.  PASPORT AREÁLOV ŠPORTU A REKREÁCIE 
  
Jednotlivé areály športu a rekreácie sú očíslované, resp. vybavené identifikačným 6-miestnym kódom 
pozostávajúcim z 3 dvojciferných čísel (aabbcc) 
• prvé dvojciferné číslo (aa....) identifikuje zatriedenie každého jednotlivého, konkrétneho, 

areálu športu a rekreácie do funkčného systému 
a predstavuje 
01 – výkonnostný šport 
02 – školská telovýchova 
03 – rekreačný šport – areály a zariadenia 
04 – rekreačný šport – športoviská v obytnom prostredí 
05 – rekreácia a šport v prírodnom prostredí 

• druhé dvojciferné číslo (..bb..) identifikuje situovanie každého jednotlivého, konkrétneho, 
areálu športu a rekreácie v konkrétnej mestskej časti Bratislavy 
a predstavuje 
01 – MČ Bratislava – Staré Mesto 
02 – MČ Bratislava – Ružinov 
03 – MČ Bratislava – Vrakuňa 
04 – MČ Bratislava – Podunajské Biskupice 
05 – MČ Bratislava – Nové Mesto 
06 – MČ Bratislava – Rača 
07 – MČ Bratislava – Vajnory 
08 – MČ Bratislava – Karlova Ves 
09 – MČ Bratislava – Dúbravka  
10 – MČ Bratislava – Lamač 
11 – MČ Bratislava – Devín 
12 – MČ Bratislava – Devínska Nová Ves 
13 – MČ Bratislava – Záhorská Bystrica 
14 – MČ Bratislava – Petržalka 
15 – MČ Bratislava – Jarovce 
16 – MČ Bratislava – Rusovce 
17 – MČ Bratislava – Čunovo 
 

• tretie dvojciferné číslo (....cc) označuje poradové číslo každého jednotlivého, konkrétneho, 
areálu športu a rekreácie v jednotlivej mestskej časti Bratislavy. 

 
B.   PASPORT ZARIADENÍ ŠPORTU A REKREÁCIE 
 
Jednotlivé zariadenia športu a rekreácie sú očíslované, resp. vybavené identifikačným 
7-miestnym kódom pozostávajúcim z jedného trojciferného čísla a dvoch dvojciferných čísel (dddeeff) 
• trojciferné číslo (ddd....) identifikuje zatriedenie každého jednotlivého, konkrétneho, 

zariadenia športu a rekreácie do štruktúry zariadení športu a rekreácie zostavenej 
v zmysle Zadania pre riešenie Územného generelu športu a rekreácie Hlavného mesta SR 
Bratislavy (Príloha č. 1) 
a predstavuje 
111 – ihriská – veľkoplošné ihriská na loptové hry – futbalové ihriská 
112 – ihriská – veľkoplošné ihriská na loptové hry – ihriská pre pozemný hokej 
113 – ihriská – veľkoplošné ihriská na loptové hry – ihriská na softbal 
114 – ihriská – veľkoplošné ihriská na loptové hry – baseballové ihriská 
121 – ihriská – ďalšie ihriská na loptové hry – volejbalové ihriská 
122 – ihriská – ďalšie ihriská na loptové hry – basketbalové ihriská 
123 – ihriská – ďalšie ihriská na loptové hry – ihriská na hádzanú 
124 – ihriská – ďalšie ihriská na loptové hry – ihriská na minifutbal 
125 – ihriská – ďalšie ihriská na loptové hry – viacúčelové ihriská 
126 – ihriská – ďalšie ihriská na loptové hry – hokejbalové ihriská 
130 – ihriská – tenisové ihriská 
140 – ihriská – minigolfové ihriská 
150 – ihriská – golfové ihriská 
160 – ihriská – dopravné ihriská 
170 – ihriská – maloplošné ihriská 
180 – ihriská – ihriská a zariadenia pre adrenalínové športy 
190 – ihriská – klziská 
110 – ihriská – plochy pre atletické disciplíny 
210 – štadióny – futbalové štadióny 
220 – štadióny – ľahkoatletické štadióny 
230 – štadióny – cyklistické štadióny 
240 – štadióny – štadióny pre loptové hry 
250 – štadióny – zimné štadióny 
260 – štadióny – jazdecké a dostihové štadióny 
270 – štadióny – vodácke štadióny 
310 – telocvične a haly – telocvične 
320 – telocvične a haly – jednoúčelové haly 
330 – telocvične a haly – viacúčelové haly 
340 – telocvične a haly – tenisové haly 
350 – telocvične a haly – kolkárne, bowlingové haly 
360 – telocvične a haly – fitness centrá, posilňovne 
370 – telocvične a haly – gymnastické telocvične, pohybové štúdiá, posilňovne v školách 
410 – kúpaliská a plavárne – prírodné kúpaliská 
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420 – kúpaliská a plavárne – kúpaliská s bazénmi 
430 – kúpaliská a plavárne – kryté plavárne 
510 – zariadenia pre vodné športy – lodenice, prístaviská 
520 – zariadenia pre vodné športy – plochy pre plachetnice, windsurfing, vodné skútre 
530 – zariadenia pre vodné športy – vodácke bazény 
540 – zariadenia pre vodné športy – plochy pre rekreačné a športové rybárstvo 
610 – zariadenia pre zimné športy – lyžiarske svahy, lyžiarske vleky 
620 – zariadenia pre zimné športy – bobové dráhy 
630 – zariadenia pre zimné športy – bežecké lyžiarske trasy 
710 – zariadenia pre strelecké športy, kynológiu a športové lietanie – strelnice 
720 – zariadenia pre strelecké športy, kynológiu a športové lietanie – kynologické cvičiská 
730 – zariadenia pre strelecké športy, kynológiu a športové lietanie – športové letiská 
810 – rekreačné plochy a areály – pobytové lúky 
820 – rekreačné plochy a areály – areály zdravia 
830 – rekreačné plochy a areály – aquaparky 
840 – rekreačné plochy a areály – campingy 
910 – rekreačné trasy a trate – turistické chodníky 
920 – rekreačné trasy a trate – bežecké trasy 
930 – rekreačné trasy a trate – cyklistické trasy 
940 – rekreačné trasy a trate – cyklokrosové trate 
950 – rekreačné trasy a trate – motokrosové trate 

 
• prvé dvojciferné číslo (...ee..) identifikuje situovanie každého jednotlivého, konkrétneho, 

areálu športu a rekreácie v konkrétnej mestskej časti Bratislavy 
a predstavuje 
01 – MČ Bratislava – Staré Mesto 
02 – MČ Bratislava – Ružinov 
03 – MČ Bratislava – Vrakuňa 
04 – MČ Bratislava – Podunajské Biskupice 
05 – MČ Bratislava – Nové Mesto 
06 – MČ Bratislava – Rača 
07 – MČ Bratislava – Vajnory 
08 – MČ Bratislava – Karlova Ves 
09 – MČ Bratislava – Dúbravka  
10 – MČ Bratislava – Lamač 
11 – MČ Bratislava – Devín 
12 – MČ Bratislava – Devínska Nová Ves 
13 – MČ Bratislava – Záhorská Bystrica 
14 – MČ Bratislava – Petržalka 
15 – MČ Bratislava – Jarovce 
16 – MČ Bratislava – Rusovce 
17 – MČ Bratislava – Čunovo 
 

• druhé dvojciferné číslo (.....ff) označuje poradové číslo každého jednotlivého, konkrétneho, 
areálu športu a rekreácie v jednotlivej mestskej časti Bratislavy, 

 
 
 

2. ANALÝZY  
Cieľom spracovania  analýz bolo získať prehľad:    

• rozsahu plôch súčasnej infraštruktúry športu a  rekreácie  na území mesta a  ich priestorovom rozložení do  
jednotlivých  obvodov a mestských častí,   

• o podieľaní sa  plôch  sledovaných súčasných základných systémov infraštruktúry na celkových plochách 
športu a rekreácie na území mesta, jednotlivých  obvodov a mestských častí,      

• lokalizácii plôch  súčasnej infraštruktúry športu a rekreácie vo vzťahu k ÚPN hl. mesta  SR Bratislavy 
• výkonnostného a rekreačného športu  

• na plochách funkčného systému  šport, telovýchova  a voľný čas,  
• iných funkčných systémov,  

• školskej telovýchovy ako súčasti iných funkčných systémov, najmä občianskej vybavenosti, bývania 
a zmiešaného územia bývania a občianskej vybavenosti,   

• rekreačného športu na plochách funkčného systému  rekreácia v prírodnom prostredí,    
• o plochách športu a rekreácie z hľadiska  ich lokálneho, celomestského a nadmestského významu,     
• o podrobnejších  charakteristikách jednotlivých  systémov športu a rekreácie.                

 Závery analýz sú jedným z východísk spracovania návrhovej časti predmetného územného generelu 
športu a rekreácie.  

Analýzy  tak ako pasportizačná časť  sú spracované podľa systémov  : 
• výkonnostný šport, 
• rekreačný šport v členení   

• športovo rekreačné areály a zariadenia, 
• športoviská v obytnom území,  

• školská telovýchova a šport, 
• rekreácia v prírodnom prostredí.   

 
2.1.   CELKOVÉ  HODNOTENIE   PLÔCH INFRAŠTRUKTÚRY ŠPORTU  A  REKREÁCIE 

    
2.1.1.  ROZSAH  SÚČASNÝCH  PLÔCH A  ICH  PRIESTOROVÉ ROZLOŽENIE  

 Plocha  areálov a zariadení športu a rekreácie na území mesta Bratislavy predstavuje celkovo 5 898 703 
m2   a  13,84 m2/ obyvateľa.   
 Pri sledovaní rozloženia plôch v absolútnych hodnotách podľa obvodov, po špecifickom  obvode  
Bratislava I. (MČ Bratislava – Staré mesto),  najnižšie zastúpenie má IV. obvod – 887 108 m2,  najvyššie III. 
obvod - 1 813 485 m2, II. obvod 1 538 158 m2 a  V. obvod 1 544 189 m2  sa hodnotami  k sebe približujú. 
Rozloženie  celkových plôch podľa mestských častí vykazuje značné rozdiely, a  to aj v rámci  vnútornej  skladby  
obvodov.    
 Prepočet m2 /obyvateľ  rámcovo kopíruje poradie obvodov v absolútnych hodnotách, avšak vzhľadom na 
nerovnomerné rozloženie obyvateľov, rozdiely v hodnotách sú podstatne väčšie. Najvyššie 29,33 m2/obyv. je 
v III. obvode,  II. obvod so  14,27 m2/obyv. a  V. obvod 13,02 m2/obyv. sú cca na úrovni priemerného prepočtu 
(13,84 m2/obyv.), najnižšie zastúpenie má  IV. obvod s 9,4 m2/obyv.   
 Vyhodnotenie poukazuje na nutnosť doplnenia kapacít infraštruktúry športu a rekreácie najmä v južnej a 
západnej časti Bratislavy.  
 Pri porovnaní prepočtov  m2/obyv. jednotlivých mestských častí sa dá skonštatovať veľký interval ich 
hodnôt, a to od 2,78 m2/obyv. až po 83,95 m2/obyv., čo je logickým dôsledkom nerovnomerného rozloženia 
zariadení  celomestského až nadmestského významu a  lokalizácie  týchto zariadení aj v  mestských častiach 
s nízkym počtom obyvateľov.    

Prehľad plôch  infraštruktúry športu a rekreácie podľa  obvodov a  mestských častí   

    výmera v m2       
školská športovo- športoviská  rekreácia spolu 

telovýchova rekreačné  v obytnom v prírodnom   

  
mestská časť, 

obvod 
  

výkonnostný 
šport 

  a šport areály a  zar. území prostredí    
BA-Staré Mesto 13 124 85 422 15 957 1 260 0 115 763
BA-I 13 124 85 422 15 957 1 260 0 115 763
BA-Ružinov 131 550 214 858 874 200 70 590 0 1 291 198
BA-Vrakuňa 21 300 31 555 7 640 3 080 0 63 575
BA-Podunaj. Biskupice 54 260 76 240 36 385 16 500 0 183 385
BA-II 207 110 322 653 918 225 90 170 0 1 538 158
BA-Nové Mesto 541 808 146 244 340 685 14 789 181 081 1 224 607
BA-Rača 86 520 127 647 27 221 26 958 63 239 331 585
BA-Vajnory 12 541 16 491 223 746 4 515 0 257 293
BA-III 640 869 290 382 591 652 46 262 244 320 1 813 485
BA-Karlova Ves 62 793 66 318 2 642 21 225 0 152 978
BA-Dúbravka 115 944 98 898 68 430 71 958 0 355 230
BA-Lamač 22 353 22 200 6 834 3 927 0 55 314
BA-Devín  17 540 3 500 8 591 0 0 29 631
BA-Devínska Nová Ves 125 053 32 558 2 209 5 119 0 164 939
BA-Záhorská Bystrica 56 355 18 000 52 763 0 1 898 129 016
BA-IV 400 038 241 474 141 469 102 229 1 898 887 108
BA-Petržalka 538 008 297 370 400 457 36 345 0 1 272 180
BA-Jarovce 18 975 6 425 0 0 0 25 400
BA-Rusovce 34 632 9 500 0 0 0 44 132
BA-Čunovo 77 977 0 124 500 0 0 202 477
BA-V 669 592 313 295 524 957 36 345 0 1 544 189
mesto Bratislava 1 930 733 1 253 226 2 192 260 276 266 246 218 5 898 703
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Prehľad prepočtu  plôch športu a rekreácie na obyvateľa podľa obvodov a mestských častí  
 počet plochy prepočet plochy 

mestská časť, obvod obyvateľov športu športu a 
 v r.2006 a rekreácie v m2 rekreácie m2/ obyv. 

BA-Staré Mesto 41 581 115 763 2,78 
BA-I 41 581 115 763 2,78 
BA-Ružinov 70 202 1 291 198 18,39 
BA-Vrakuňa 19 198 63 575 3,46 
BA-Podunajské Biskupice 20 248 183 385 9,55 
BA-II 109 648 1 538 158 14,27 
BA-Nové Mesto 36 915 1 224 607 33,17 
BA-Rača 20 444 331 585 16,22 
BA-Vajnory 4 464 257 293 57,63 
BA-III 61 823 1 813 485 29,33 
BA-Karlova Ves 33 772 152 978 4,53 
BA-Dúbravka 34 636 355 230 10,26 
BA-Lamač 6 528 55 314 8,47 
BA-Devín  1 034 29 631 28,66 
BA-Devínska Nová Ves 15 784 164 939 10,45 
BA-Záhorská Bystrica 2 663 129 016 48,45 
BA-IV 94 417 887 108 9,40 
BA-Petržalka 114 153 1 272 180 11,14 
BA-Jarovce 1 249 25 400 20,34 
BA-Rusovce 2 287 44 132 83,95 
BA-Čunovo 933 202 477 217,02 
BA-V 118 622 1 544 189 13,02 
mesto Bratislava 426 091 5 898 703 13,84 

 
 
2.1.2.   PODIELY  PLÔCH  SLEDOVANÝCH  ZÁKLADNÝCH  SYSTÉMOV NA CELKOVÝCH  

PLOCHÁCH    
      

 Na  celkovej ploche  súčasnej infraštruktúry športu a rekreácie  o výmere 5 898 703 m2 sa  podieľa   
-    výkonnostný  šport     33 %     
- rekreačný šport     42 % z toho  

- športovo – rekreačné areály a zariadenia   37 %,  
- športoviská v obytnom území               5 %       

- rekreácia v prírodnom prostredí         4 %, 
- školská telovýchova  a šport   21 %.   
  

 Podľa  uvedeného  prepočtu podiel plôch rekreačného športu je vyšší, ako podiel plôch výkonnostného 
športu, čo však skresľujú pomerne rozsiahle plochy vodných plôch započítaných do celkových bilancií 
rekreačného športu ako súčasť areálov v MČ Bratislava – Ružinov  a  v MČ  Bratislava - Vajnory,  v MČ 
Bratislava – Petržalka a v MČ Bratislava – Čunovo je to  tiež  lokalizácia  pomerne veľkých areálov  trendových 
športov (paintballové ihrisko, offroadová dráha, ..).  

Pri zohľadnení športovísk v obytnom prostredí sa podiel prikláňa v prospech plôch infraštruktúry rekreačného 
športu aj v MČ Bratislava – Dúbravka.   

Naopak v ďalších 14 mestských častí podiel rekreačného športu je nižší, ako podiel plôch výkonnostného športu. 

 Na súčasné nerovnomerné rozloženie infraštruktúry športu a  ich vzájomného pomeru, u ktorého je  
pomerne veľký rozdiel medzi obvodmi a  mestskými časťami,  malo vplyv niekoľko faktorov  
• pred rokom 1989 sa venovala podstatne väčšia pozornosť infraštruktúre organizovaného športu, pričom bola  

realizovaná ako pomerne rozsiahle monofunkčné zóny  v niekoľkých mestských častiach,   
• nerovnomerné rozloženie krytých športových zariadení v rozptyle resp. absencia ich optimálneho počtu,   
• rozloženie infraštruktúry školskej telovýchovy viazanej na  lokalizáciu rôznych typov škôl  a ich 

diferencovaného vybavenia,   
• rozvoj plôch rekreačného športu viazaného najmä na prírodné podmienky, ktoré majú diferencovaný 

potenciál v jednotlivých častiach mesta.  

• Výkonnostný šport o   celkovej výmere 1 930 733 m2  má  výrazne najvyššie zastúpenie  v  V. obvode, kde 
výmera  669 592 m2  predstavuje  35 % z celkovej hodnoty,   cca na rovnakej úrovni je s  33 % a výmerou  
640 869 m2 III. obvod. K výrazným podielom uvedených obvodov  prispievajú najmä areály lokalizované 
v MČ Bratislava - Petržalka a v MČ Bratislava Nové - Mesto.  

 Nasleduje  IV. obvod  s 21 %  a  výmerou 400 038 m2,  z  ktorej 60 % je v MČ  Bratislava Dúbravka a  v  MČ 
Bratislava – Devínska Nová Ves,  

   najnižší podiel 11 %, s  výmerou 207 110 m2  je v  II. obvode, z toho prevažujúcich  64 % v  MČ 
 Bratislava - Ružinov. 

  V absolútnych hodnotách nosných podielov medzi uvedenými mestskými časťami je však výrazný rozdiel  
medzi  

- MČ Petržalka 538 008 m2,  MČ Bratislava – Nové Mesto 541 808 m2  a 
- MČ  Bratislava Dúbravka 115 944 m2,   MČ Bratislava – Devínska Nová Ves 125 053 m2,MČ    

Bratislava - Ružinov 131 550 m2 .  
 Na výmeru infraštruktúry výkonnostného športu týchto mestských častí má vplyv najmä lokalizácia 

areálov a  zariadení  celomestského až nadmestského významu.    

 U ostatných 12 mestských častí sa výmera pohybuje v rozmedzí  od 13 124 m2 v MČ Bratislava -  Staré 
Mesto  a  21 300 m2  vo Vrakuni ....  do 86 520 m2 v MČ Bratislava – Rača.  

 Základ plôch  výkonnostného športu u týchto mestských častí  tvoria najmä areály futbalových ihrísk 
prevažne lokálneho významu (v MČ  Bratislava - Devín v súčasnosti nevyužívané).   

• Na celkovej ploche športovo rekreačných areálov a zariadení  o výmere  2 192 260 m2   sa    42 %  
najvýraznejšie podieľa  II. obvod,  27 % III. obvod,  24 % V. obvod,  6 % IV. obvod  a 1 % I. obvod.  Veľké 
rozdiely  je možno sledovať  aj  v porovnaní  jednotlivých mestských častí.  K zásadnej zmene neprišlo ani 
v poslednom období na základe  realizácie nových zariadení mestom a mestskými časťami, doplnenia  
väčšieho počtu tenisových ihrísk a  vstavaných rekondičných  zariadení, ktoré  výmery plôch  areálov 
a zariadení  neovplyvňujú.           

Súčasťou rekreačného športu sú aj zvlášť bilancované športoviská  v obytnom území. Väčšinou ide 
o ihriská, ktoré boli súčasťou  obytných súborov realizovaných ako súbory KBV,  v rámci akcie Z  a  pod.. 
Z uvedených dôvodov nemajú zastúpenie v MČ Bratislava - Devín, MČ Bratislava - Záhorská Bystrica, MČ 
Bratislava - Jarovce, MČ Bratislava –Rusovce, najvýraznejšie zastúpenie má MČ Ružinov a  MČ Dúbravka. 

Aj keď tento systém predstavuje  v súčasnosti len 5 % z  celkových plôch,  je  významnou zložkou 
infraštruktúry denného športovania pre bývajúcich obyvateľov vzhľadom na ich optimálnu časovú 
dostupnosť.   

• Plochy rekreácie v prírodnom prostredí sú viazané na prírodné prostredie, ktoré najmä u plôch 
s celomestským významom ovplyvňuje aj rozloženie plôch  na území mesta,  väčšinu navrhovaných plôch  
je potrebné dovybaviť pre účely rekreácie a športu,  

• Plochy školskej telovýchovy a športu  sú svojím 21 %  podielom a plošným rozložením na územie celého 
mesta potenciálom pre zhodnotenie. Okrem MČ Bratislava – Čunovo sú školské zariadenia v každej 
mestskej časti a  aj keď  sa výmerou plôch odlišujú, tvoria významnú zložku pre  pohybovú aktivizáciu  detí a 
mládeže. Najmä po ich  obnovení a dobudovaní sú  využívané aj j pre  športovanie širšej verejnosti.            

 
 

2.1.3.   HODNOTENIE  Z HĽADISKA  VÝZNAMU    
 

 Pre hodnotenie jednotlivých areálov a zariadení z hľadiska lokálneho a celomestského až nadmestského 
významu bol zvolený diferencovaný prístup pre  jednotlivé systémy  športu:  

• lokálny (miestny) význam    
• plochy výkonnostného športu, na ktorých sú lokalizované areály zariadenia, ktoré sú využívané 

prevažne miestnymi športovými klubmi,   
• plochy školskej telovýchovy a športu lokálneho významu zodpovedajú druhu zariadenia  t.j. základným 

školám,    
• plochy rekreačného športu v dostupnosti  bývajúcich obyvateľov  príslušnej mestskej časti pre denné 

trávenie voľného času, 
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• plochy viazané na prírodné prostredie, resp. ich časti navštevované v rámci trávenia denného voľného 
času obyvateľmi príslušnej mestskej časti,     

• celomestský  a nadmestský význam    
• plochy výkonnostného športu, na ktorých sú lokalizované špecifické zariadenia slúžiace športovcom z 

celého mesta  a vrcholovému športu,        
• plochy školskej telovýchovy a športu zodpovedajú druhu zariadenia  t.j. stredným,  odborným školám, 

špeciálnym školám a vysokým školám,     
• plochy infraštruktúry rekreačného športu v dostupnosti obyvateľov niekoľkých mestských častí resp. 

mesta najmä pre koncom týždňové trávenie voľného času,   
nadmestské s obslužnými  zariadeniami poskytujúcimi  služby v rámci cestovného ruchu (atraktívne 
prostredie, ubytovacie zariadenia, komplexnosť služieb, ....),  

• plochy viazané na  prírodné prostredie, navštevované v rámci trávenia koncomtýždňového voľného času 
obyvateľmi  mesta a nadmestské regiónu. 

 Plochy infraštruktúry výkonnostného športu celomestského  významu  tvoria 77 % (1 481 447 m2 ) a 
lokálneho významu 23 % (449 286 m2) z celkových plôch infraštruktúry výkonnostného športu (1 930733 m2

 ).   
Takmer 84 % plôch celomestského významu je sústredených  v 3. a 5. obvode, a to najmä v MČ Bratislava – 
Nové Mesto a MČ Bratislava – Petržalka.   
Plochy výkonnostného športu lokálneho významu chýbajú ako súčasť infraštruktúry pre organizovaný šport 
obyvateľov  MČ Bratislava – Staré Mesto, MČ Bratislava - Podunajské Biskupice,  MČ Bratislava - Nové Mesto, 
MČ Bratislava – Devín.         

  Plochy infraštruktúry rekreačného športu celomestského významu tvoria 74 % (1 829 329 m2 ) a  
lokálneho významu 26 % (639 197 m2) z celkových plôch  infraštruktúry rekreačného  športu (2 468 526 m2

 ). 
Takmer 74 % plôch celomestského významu je v 2. a  4. obvode, väčšie plochy celomestského významu sú 
v MČ   Bratislava –  Ružinov, MČ Bratislava –  Nové mesto, MČ  Bratislava –  Čunovo, MČ   Bratislava –  
Vajnory. 
Plochy rekreačného športu lokálneho významu chýbajú  v MČ Bratislava -  Devín a MČ Bratislava – Čunovo. 

 Plochy infraštruktúry školskej telovýchovy a športu sú v tabuľkovej časti z hľadiska významu 
hodnotené podľa druhu školského zariadenia. 
 Plochy rekreácie v prírodnom prostredí sú v  súčasnom období vo väzbe na Malé Karpaty umiestnené 
v MČ Bratislava – Nové mesto, MČ Bratislava – Záhorská Bystrica a majú celomestský význam.    
 
 
 

2.1.4.   HODNOTENIE PLÔCH  VO VZŤAHU K FUNKČNÝM  SYSTÉMOV  ÚPN  HL. MESTA  
SR BRATISLAVY 

 
  
 Hodnotenie plôch športu a rekreácie z hľadiska funkčných systémov ÚPN hl. mesta SR Bratislavy  je  
zamerané  na podrobnejšie hodnotenie plôch systémov  výkonnostného a rekreačného športu, pre ktoré  
územný plán stanovil bilančný rozsah a jeho plošný priemet  do funkčného systému  č.401 – šport, telovýchova 
a voľný čas. 
 Plochy systému školskej telovýchovy  a  športu vo vzťahu k ÚPN sú súčasťou funkcií  občianska 
vybavenosť celomestského a nadmestského významu, občianska vybavenosť lokálneho významu, 
málopodlažná zástavba obytného územia, viacpodlažná  zástavba obytného územia, zmiešané územia bývania 
+ občianska vybavenosť.   
 Plochy rekreácie v prírodnom prostredí predstavujú v ÚPN samostatný funkčný systém č. 1003. 
 
 HODNOTENIE  PLÔCH  VO  VZŤAHU  K FUNKCII Č.401 – ŠPORT,  TELOVÝCHOVA 
 A VOĽNÝ ČAS 

 Pri celkovom hodnotení plôch infraštruktúry výkonnostného športu  vo vzťahu k funkciám ÚPN je z ich  
celkovej výmery  1 930 733   m2  lokalizovaných   
-    82 % (1 598 367 m2) na plochách s funkciou  č. 401  - šport, telovýchova a voľný čas   
-    18 % ( 332 366 m2 ) v rámci iných funkčných systémov. 

 Pri celkovom hodnotení plôch infraštruktúry  rekreačného športu vo vzťahu k funkciám ÚPN je z ich  
celkovej výmery  2 468 526 m2  lokalizovaných  
-    26 % (642 392 m2) na plochách s funkciou  č. 401  - šport, telovýchova a voľný čas a 
-    74 % (1 826 134 m2 ) v rámci plôch iných funkčných systémov ÚPN.  
 Bez ohľadu na funkciu v ÚPN predstavuje vzájomný pomer výkonnostný šport : rekreačný šport  =  56 : 
44  (zo sumáru  plôch oboch systémov  4 399 259 m2).  

 Z uvedeného vyplýva, že plochy infraštruktúry rekreačného športu dopĺňa  výrazným spôsobom  aj 
infraštruktúra v zmysle územného plánu lokalizovaná v rámci iných funkcií, najmä bývania, občianskej 
vybavenosti, zmiešaných funkcií, vodných plôch a iné.       
    
 V rámci  plôch funkcie  č. 401 - šport, telovýchova a voľný čas v celomestskej relácii    
-   29 % tvorí rekreačný šport,  
-   71 % tvorí výkonnostný šport,    
-   ÚPN hl. mesta  stanovil celkový podiel týchto plôch v pomere 33 % : 67 %. 

V súčasnom období jednotlivé mestské časti vykazujú  tento pomer diferencovaným spôsobom:   
• v prospech  výkonnostného športu je  pomer 92 : 8  v  MČ Bratislava – Petržalka,  80 : 20 v MČ Bratislava – 

Vrakuňa, 79 :21 v  MČ Bratislava – Lamač, 78 : 22 v MČ Bratislava – Nové Mesto, v MČ  Bratislava – 
Dúbravka, kde pomer 55 : 45,        

• celý rozsah plôch tvoria plochy výkonnostného športu v MČ Bratislava - Karlova Ves, v MČ  Bratislava – 
Rusovce, v  MČ Bratislava – Jarovce, v MČ Podunajské Biskupice a  MČ Bratislava – Devínska Nová Ves,  
pričom ale treba podotknúť, že v týchto mestských častiach ide o výkonnostný šport lokálneho významu 
z veľkej miery  organizujúceho najmä  obyvateľov mestských častí, okrem  MČ Bratislava - Karlova Ves, kde  
časť významnú časť výkonnostného športu tvoria aj lodenice celomestského významu,   

• pomer v prospech rekreačného športu  je v MČ Bratislava – Čunovo 65 : 35, v MČ Bratislava – Ružinov 62 : 
38,   v MČ Bratislava – Záhorská Bystrica 53 : 47, celý rozsah plôch  tvoria plochy rekreačného športu  v MČ  
Bratislava - Staré Mesto, MČ Bratislava – Devín,  

• v MČ Bratislava - Vajnory sa súčasné plochy športu a rekreácie v rámci  funkčných plôch šport, telovýchova 
a voľný čas nenachádzajú (okrem plôch dnes nefunkčného letiska).  

 V zmysle územnoplánovacích zámerov vyššiu dynamiku rozvoja by mal celkovo vykazovať  na plochách 
s funkciou č. 401 vo výhľade rekreačný šport, súčasne v rámci vývoja by mala byť koordinovaná optimalizácia   
rozloženie v rámci jednotlivých obvodov a mestských častí.   
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Prehľad plôch  v m2 na ploche s funkciou č. 401 - šport, telovýchova  a  voľný čas 

 celkom výkonnostný šport rekreačný šport  
Mestská časť, obvod  Spolu celomestský lokálny Spolu celomestský lokálny  

   význam význam  význam význam  
BA-Staré Mesto 8 563 563 0 0 0 8 563 0 8 563  
BA-I 8 563 0 0 0 8 563 0 8 563  
BA-Ružinov 258 705 98 305 79 010 19 295 160 400 139 000 21 400  
BA-Vrakuňa 25 480 21 300 0 21 300 4 180 0 4 180  
BA-Podunajské 
Bi k i

54 260 54 260 54 260 0 0 0 0  
BA-II 338 445 173 865 133 270 40 595 164 580 139 000 25 580  
BA-Nové Mesto 652 672 507 548 507 548 0 145 124 119 997 25 127  
BA-Rača 108 730 70 456 27 368 43 088 38 274 0 38 274  
BA-Vajnory 0 0 0 0 0 0 0  
BA-III 761 402 578 004 534 916 43 088 183 398 119 997 63 401  
BA-Karlova Ves 18 094 18 094 7 961 10 133 0 0 0  
BA-Dúbravka 136 407 75 971 58 605 17 366 60 436 36 085 24 351  
BA-Lamač 28 214 22 353 0 22 353 5 861 0 5 861  
BA-Devín  8 591 0 0 0 8 591 8 591 0  
BA-Devínska Nová Ves 111 250 111 250 79 000 32 250 0 0 0  
BA-Záhorská Bystrica 94 486 45 261 25 501 19 760 49 225 48 000 1 225  
BA-IV 397 042 272 929 171 067 101 862 124 113 92 676 31 437  
BA-Petržalka 506 873 469 635 439 655 29 980 37 238 19 806 17 432  
BA-Jarovce 18 975 18 975 0 18 975 0 0 0  
BA-Rusovce 17 632 17 632 0 17 632 0 0 0  
BA-Čunovo 191 827 67 327 37 647 29 680 124 500 124 500 0  
BA-V 735 307 573 569 477 302 96 267 161 738 144 306 17 432  
mesto Bratislava 2 240 759 1 598 367 1 316 555 281 812 642 392 495 979 146 413  
Vajnory-letisko 859 464 859 464 859 464 0 0 0 0  
Celkom 3 100 223 2 457 831 2 176 019 281 812 642 392 495 979 146 413  

  
V rámci celkového rozloženia  infraštruktúry športu a rekreácie v zmysle ÚPN na  iných  funkčných 
plochách, pomer plôch  je opačný ako u  funkcie č.401: 
- 15 %  plôch slúži pre výkonnostný šport 
- 85 %  plôch pre rekreačný šport, 
-  výmera týchto plôch a ich pomer nie sú v ÚPN hl. mesta  stanovené. 

 
V súčasnom období  v jednotlivých mestských častiach dopĺňajú plochy na iných funkciách plochy s funkciou  

č.401 – šport, telovýchova a voľný čas  diferencovaným spôsobom:   
• v rovnakom rozsahu plôch rekreačného  výkonnostného športu v MČ Bratislava - Karlova Ves, MČ  

Bratislava - Devínska Nová Ves,  MČ Bratislava – Rača,   
• len rekreačného športu v  MČ Bratislava -  Podunajské Biskupice, MČ Bratislava -  Vrakuňa, MČ Bratislava -  

Lamač,  resp. prevažujúco v MČ Bratislava – Ružinov, MČ Bratislava - Vajnory, MČ Bratislava -  Nové 
mesto, MČ Bratislava -  Petržalka, MČ Bratislava -  Dúbravka. 

• len výkonnostného  športu v MČ Bratislava -  Rusovce, MČ Bratislava -  Čunovo,  MČ Bratislava -  Devín 
resp. prevažujúco v MČ Bratislava - Staré mesto a  MČ Bratislava -  Záhorská Bystrica,    

• v MČ Bratislava – Jarovce sa súčasné plochy športu a  rekreácie v rámci iných funkčných plôch 
nenachádzajú. 

 
 Plochy s inou funkciou, na ktorých sú lokalizované súčasné  športovo – rekreačné plochy sú v územnom 
pláne určené pre funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, občianska 
vybavenosť lokálneho významu, málopodlažná zástavba obytného územia, viacpodlažná  zástavba obytného 
územia, zmiešané územia bývania + občianska vybavenosť, zmiešané územia obchodu, výrobných 
a nevýrobných služieb,  verejná zeleň – parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, les a ostatný LPF. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prehľad plôch v m2  na plochách iných funkčných plochách ÚPN – časť 1. tabuľky 

 Celkom výkonnostný šport 
mestská časť, obvod Spolu športové vodné spolu celomests. lokálny 

  a iné plochy plochy  význam význam 
BA-Staré Mesto 21 778 21 778 0 13 124 13 124 0
BA-I 21 778 21 778 0 13 124 13 124 0
BA-Ružinov 817 635 277 635 540 000 33 245 11 345 21 900
BA-Vrakuňa 6 540 6 540 0 0 0 0
BA-Podunaj. Biskupice 52 885 52 885 0 0 0 0
BA-II 877 060 337 060 540 000 33 245 11 345 21 900
BA-Nové Mesto 244 610 155 247 89 363 34 260 34 260 0
BA-Rača 31 969 31 969 0 16 064 5 168 10 896
BA-Vajnory 240 802 60 194 180 608 12 541 0 12 541
BA-III 517 381 247 410 269 971 62 865 39 248 23 437
BA-Karlova Ves 68 566 68 566 0 44 699 35 622 9 077
BA-Dúbravka 119 925 119 925 0 39 973 39 973 0
BA-Lamač 4 900 4 900 0 0 0 0
BA-Devín  17 540 17 540 0 17 540 0 17 540
BA-Devínska Nová Ves 21 131 21 131 0 13 803 11 000 2 803
BA-Záhorská Bystrica 14 632 14 632 0 11 094 6 000 5 094
BA-IV 246 694 246 694 0 127 109 92 595 34 514
BA-Petržalka 467 937 281 411 186 526 68 373 8 400 59 973
BA-Jarovce 0 0 0 0 0 0
BA-Rusovce 17 000 17 000 0 17 000 0 17 000
BA-Čunovo 10 650 10 650 0 10 650 0 10 650
BA-V 495 587 309 061 186 526 96 023 8 400 87 623
mesto Bratislava 2 158 500 1 162 003 996 497 332 366 164 892 167 474

 
 

 

Prehľad plôch v m2    na  iných funkčných plochách ÚPN – časť 2. tabuľky 

 rekreačný šport 
mestská časť, obvod spolu celomestský význam Lokálny význam 

  Spolu športové Vodné Spolu šport. rekr. v obytnom 
   a iné 

l h
Plochy  areály 

i d
Území 

BA-Staré Mesto 8 654 0 0 0 8 654 7 394 1 260
BA-I 8 654 0 0 0 8 654 7 394 1 260
BA-Ružinov 784 390 611 670 71 670 540 000 172 720 102 130 70 590
BA-Vrakuňa 6 540 0 0 0 6 540 3 460 3 080
BA-Podunaj. Biskupice 52 885 0 0 0 52 885 36 385 16 500
BA-II 843 815 611 670 71 670 540 000 232 145 141 975 90 170
BA-Nové Mesto 210 350 190 002 100 639 89 363 20 348 5 559 14 789
BA-Rača 15 905 0 0 0 15 905 4 981 10 924
BA-Vajnory 228 261 191 687 11 079 180 608 36 574 32 059 4 515
BA-III 454 516 381 689 111 718 269 971 72 827 42 599 30 228
BA-Karlova Ves 23 867 722 722 0 23 145 1 920 21 225
BA-Dúbravka 79 952 0 0 0 79 952 7 994 71 958
BA-Lamač 4 900 0 0 0 4 900 973 3 927
BA-Devín  0 0 0 0 0 0 0
BA-Devínska Nová Ves 7 328 0 0 0 7 328 2 209 5 119
BA-Záhorská Bystrica 3 538 3 538 3 538 0 0 0 0
BA-IV 119 585 4 260 4 260 0 115 325 13 096 102 229
BA-Petržalka 399 564 335 731 149 205 186 526 63 833 27 488 36 345
BA-Jarovce 0 0 0 0 0 0 0
BA-Rusovce 0 0 0 0 0 0 0
BA-Čunovo 0 0 0 0 0 0 0
BA-V 399 564 335 731 149 205 186 526 63 833 27 488 36 345
mesto Bratislava 1 826 134 1 333 350 336 853 996 497 492 784 232 552 260 232
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2.2. HODNOTENIE  PLÔCH  JEDNOTLIVÝCH  SYSTÉMOV  ŠPORTU  A  REKREÁCIE 
 

 
2.2.1. PLOCHY  INFRAŠTRUKTÚRY VÝKONNOSTNÉHO ŠPORTU 

 
 Plochy výkonnostného športu sú súčasťou urbanistickej plochy s funkčným systémom šport, telovýchova 

a voľný čas, ktorá predstavuje v zmysle ÚPN hl. mesta SR Bratislavy plochy rekreačného a výkonnostného 
športu.   

 Infraštruktúra výkonnostného športu tvorí samostatné areály, ktoré môžu zahŕňať plochy vonkajších 
ihrísk a športovísk, plochy zastavané účelovými zariadeniami  výkonnostného športu, plochy prislúchajúcich 
komunikácií a zelene.  

 
 

 HODNOTENIE AREÁLOV A ZARIADENÍ VÝKONNOSTNÉHO ŠPORTU Z HĽADISKA 
 LOKALIZÁCIE  V BRATISLAVE: 
 

Pre mestský organizmus Bratislavy je typickým a charakteristickým znakom sústreďovanie viacerých 
areálov zahŕňajúcich športoviská a zariadenia výkonnostného a vrcholového športu a samostatných športovísk 
a športových zariadení do ucelených území (zón), resp. centier. Tieto športové územia, zóny, boli v čase 
svojho vzniku lokalizované na okraji súvisle urbanizovaného územia Bratislavy. Tak vznikli ucelené športové 
územia, zóny, na Tehelnom poli (areál futbalového štadióna, areál cyklistického štadióna, zimný štadión, areál 
tenisového štadióna s tenisovými kurtmi, neskôr nahradený areálom Národného tenisového centra so Sibamac 
Arénou) a na Pasienkoch (areál futbalového štadióna, areály viacerých športových hál, plaváreň s plaveckým 
bazénom, areály vonkajších futbalových ihrísk, areály tenisových kurtov a ďalšie), ktoré v súčasnosti vypĺňajú 
rozsiahle územia a plochy v zázemí Bajkalskej, Trnavskej a Vajnorskej ulice. 

Ďalšie areály, športoviská a zariadenia výkonnostného športu vznikali v Bratislave  

• ako súčasti celkov občianskej vybavenosti, resp. súčasti centier voľného času v špecifických urbanizovaných 
a krajinných prostrediach – park kultúry a oddychu na nábreží Dunaja (so športovou volejbalovou halou), 
hipodróm - štátne závodisko v Petržalke (s prekážkovou a s rovinovými dráhami pre dostihy) a ďalšie, 

• ako súčasti prostredia predmestských štvrtí, predovšetkým robotníckych kolónií (areál futbalového ihriska 
v Mierovej kolónii na Magnetovej ul., areál futbalového ihriska v Trnávke na Nerudovej ul., areál futbalových 
ihrísk v Prievoze na Telocvičnej ul., areál futbalových ihrísk v Petržalke na Úderníckej ul. a ďalšie), 

• ako súčasti obytného prostredia, súčasti sídlisk, s cieľom priblíženia predmetných športových zariadení 
obyvateľom mesta, resp. s cieľom eliminácie dopravy za športovými podujatiami (areál futbalového ihriska 
FC Ružinov na Sklenárovej ul., Zimný štadión V. Dzurillu, Športová hala na Jégeho ul., areál futbalového 
štadióna FK ŠKP Dúbravka na Ul. Sch. Trnavského, kolkáreň AŠK Inter Bratislava na Turčianskej ul., areál 
futbalového ihriska TJ Spoje v Podunajských Biskupiciach na Hviezdnej ul. a ďalšie), 

• najmä areály futbalových ihrísk, vznikali v prímestských obciach, ktoré sú v súčasnosti administratívne 
pričlenené k Bratislave ako samostatné mestské časti – tieto areály futbalových ihrísk boli a sú situované na 
okrajom urbanizovaných území a spolu so svojimi mestskými časťami si zachovali prevažne vidiecky 
charakter (areály futbalových ihrísk vo Vrakuni, v Rači, vo Vajnoroch, v Devínskej Novej Vsi a v Záhorskej 
Bystrici). 

 
Najviac plôch areálov a zariadení výkonnostného športu je z celomestského pohľadu sústredených v MČ 

Bratislava – Nové Mesto (cca 54,2 ha) a v MČ Bratislava – Petržalka (cca 48,3 ha). Dominantné postavenie 
týchto dvoch mestských častí zabezpečuje lokalizácia rozsiahlych športových území, zón, na Tehelnom poli 
a na Pasienkoch v MČ Bratislava – Nové Mesto a lokalizácia rozsiahleho jazdeckého areálu Štátneho závodiska 
v Mestskej časti Bratislava – Petržalka. 

Najmenšími plošnými výmerami areálov a zariadení výkonnostného športu disponuje jednak MČ 
Bratislava – Staré Mesto (cca 1,3 ha), ktorá je vyplnená stabilizovaným mestským prostredím, a jednak okrajové 
mestské časti – MČ Bratislava – Vrakuňa (cca 2,1 ha), Vajnory (cca 1,3 ha), Lamač (cca 2,2 ha), Devín (cca 
1,8 ha) a Jarovce (cca 1,9 ha), v ktorých areály výkonnostného športu predstavujú najmä areály veľkoplošných 
futbalových ihrísk. 

V hodnotení rozsahu plôch areálov a zariadení výkonnostného športu na 1 obyv. dosahuje celomestský 
priemer Bratislavy 4,38 m2/obyv. Predmetný priemer je vysoko prekročený v MČ Bratislava – Nové Mesto 
(14,68 m2/obyv.), čo je spôsobené lokalizáciou rozsiahlych športových území, zón, na Tehelnom poli 
a na Pasienkoch, ako aj v počte obyvateľov malých mestských častiach – Devín (16,96 m2/obyv.), Záhorská 
Bystrica (21,16 m2/obyv.), Jarovce (15,19 m2/obyv.), Rusovce (15,14 m2/obyv.) a Čunovo (83,58 m2/obyv.). 
Najnižšie podiely plôch areálov a zariadení výkonnostného športu na 1 obyv. sú dosiahnuté v MČ Bratislava – 
Staré Mesto (0,32 m2/obyv.), ale aj v Mestskej časti Bratislava – Ružinov (1,69 m2/obyv.), Vrakuňa 

(1,16 m2/obyv.) a Karlova Ves (1,86 m2/obyv.), čo je spôsobené predovšetkým situovaním veľkých obytných 
sídlisk s vysokým počtom obyvateľov v týchto mestských častiach. 

Pri porovnávaní druhovej náplne športových areálov a zariadení výkonnostného športu na území 
Bratislavy dominujú areály veľkoplošných futbalových ihrísk (cca 77,7 ha) a jazdecké areály, resp. areály 
jazdeckých športov (cca 50,9 ha). Najnižšie plošné zastúpenie medzi areálmi a zariadeniami výkonnostného 
športu dosahujú areály zimných štadiónov (cca 3,6 ha), areály viacúčelových športových hál (cca 2,5 ha), areály 
cyklistických štadiónov (cca 1,6 ha), areály krytých plavární (cca 0,7 ha) a strelecké areály (cca 0,5 ha). 
 

 HODNOTENIE  PLÔCH  INFRAŠTRUKTÚRY  VÝKONNOSTNÉHO  ŠPORTU  PODĽA VÝZNAMU  

Z celovej výmery 1 930 733 m2  výkonnostného športu  nadmestský a celomestský význam má 79 % 
hodnotených plôch (1 516 977 m2),  lokálny význam  21 % (413 756 m2).     

Prehľad rozsahu plôch areálov a zariadení výkonnostného športu  podľa významu  
mestská časť,  

obvod počet výmera v m2 prepočet plôch  v  m2/1 obyv. 

 
obyvateľov 

v r. 2006 

spolu 
výkonnostný  

šport 
celomests. 
významu 

lokálneho 
významu 

celomest. 
významu 

lokálneho 
významu 

BA - Staré Mesto 41 581 13 124 13 124 0 0 0
 BA–I 41 581 13 124 13 124 0 0,32 0
BA – Ružinov 70 202 131 550 90 355 41 195 0 0,59
BA – Vrakuňa 19 198 21 300 0 21 300 0 1,11
BA - P. Biskupice 20 248 54 260 54 260 0 0 0
 BA-II 109 648 207 110 144 615 62 495 1,32 0,57
BA - Nové Mesto 36 915 541 808 541 808 0 0 0
BA - Rača 20 444 86 520 32 536 53 984 0 2,64
BA - Vajnory 4 464 12 541 0 12 541 0 2,81
 BA-III 61 823 640 869 574 344 66 525 9,29 1,08
BA - Karlova Ves 33 772 62 793 43 583 19 210 0 0,57
BA - Dúbravka 34 636 115 944 98 578 17 366 0 0,50
BA - Lamač 6 528 22 353 0 22 353 0 3,42
BA - Devín  1 034 17 540 4 970 12 570 0 12,16
BA – D. N. Ves 15 784 125 053 90 000 35 053 0 2,22
BA – Z. Bystrica 2 663 56 355 34 861 21 494 0 8,07
 BA-IV 94 417 400 038 271 992 128 046 2,88 1,36
BA - Petržalka 114 153 538 008 448 055 89 953 0 0,79
BA - Jarovce 1 249 18 975 0 18 975 0 15,19
BA - Rusovce 2 287 34 632 17 000 17 632 0 7,71
BA - Čunovo 933 77 977 47 847 30 130 0 32,29
 BA-V 118 622 669 592 512 902 156 690 4,32 1,32
Mesto Bratislava 426 091 1 930 733 1 516 977 413 756 3,56 0,97

Na území Bratislavy je v súčasnosti situovaných niekoľko zariadení výkonnostného športu, ktoré majú 
nadmestský až regionálny význam, vzhľadom na skutočnosť, že spĺňajú nároky na organizovanie 
medzinárodných športových podujatí a súťaží : 
• Sibamac Aréna v rámci areálu Národného tenisového centra, 
• Samsung Aréna na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, 
• plavecký bazén v rámci Krytej plavárne Pasienky, 
• kolkáreň AŠK Inter Bratislava na Turčianskej ul., 
• stolnotenisová hala SZST Mostex Rača v rámci areálu na Černockého ul., 
• hipodróm s prekážkovou dráhou a s rovinovými dráhami na štátnom závodisku v Petržalke, 
• tenisový areál s otvorenými tenisovými kurtmi a tenisovou halou v areáli TJ Slávia Agrofert STU Bratislava, 
• areál Divoká voda Čunovo. 

Ďalšie areály, športoviská a zariadenia výkonnostného športu, v ktorých sa v minulosti uskutočňovali 
medzinárodné športové podujatia a súťaže, sú v súčasnosti technicky a morálne zostarnuté a nespĺňajú už 
súčasné nároky a kritériá 
• futbalový štadión Slovan na Tehelnom poli, 
• atletická dráha na štadióne Inter na Pasienkoch, 
• športová hala Pasienky. 
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Ďalšie areály a zariadenia výkonnostného športu možno zaradiť medzi športoviská s celomestským 
významom 
• športová volejbalová hala VKP Bratislava na Nábr. arm. gen. L. Svobodu, 
• športová hádzanárska hala na Jégeho ul., 
• športová hala Dunajplavba Bratislava na Horárskej ul., 
• zimný štadión V. Dzurillu na Ružinovskej ul., 
• športová hala Mladosť na Trnavskej ceste, 
• športová atletická hala Elán na Bajkalskej ul., 
• športová gymnastická hala na Trnavskej ceste, 
• futbalový štadión Inter na Pasienkoch, 
• futbalový štadión Monarch (americký futbal) na Nobelovej ul., 
• ihrisko pre pozemný hokej KPH Rača na Mrázovej ul., 
 

Ostatné existujúce areály a zariadenia výkonnostného športu možno považovať za zariadenia 
a športoviská mestského až miestneho, lokálneho významu. 

 
 

HODNOTENIE  PLÔCH  INFRAŠTRUKTÚRY  VÝKONNOSTNÉHO ŠPORTU  VO  VZŤAHU   
 K FUNKČNÝM SYSTÉMOM ÚPN HL. MESTA SR BRATISLAVY 

Pri  celkovom  hodnotení plôch výkonnostného športu vo vzťahu k funkciám  ÚPN je z ich celkovej 
výmery 1 930 733  m2  lokalizovaných 83 % (1 598 367 m2) na plochách s funkciou  č. 401  - šport, telovýchova 
a voľný čas a  17 % (332 366 m2) v rámci iných funkčných systémov.  V prípade započítania plochy vajnorského 
letiska  by to bolo  89 % a na iných funkčných plochách 11 % plôch.  

Existujúce areály, športoviská a zariadenia výkonnostného športu sú spravidla lokalizované na územiach 
a  plochách, pre ktoré je v platnom ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, r. 2007, schválené funkčné využitie územia - 
šport, telovýchova a voľný čas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prehľad plôch infraštruktúry výkonnostného športu v m2 na ploche s funkciou č. 401 - šport, telovýchova  
a  voľný čas 

 výmera v m2 

počet 
obyvateľov spolu celomestský lokálny 

spolu 
v m2/1 obyv. 

mestská časť, obvod r.2006  význam * význam  
BA - Staré Mesto 41 581 0 0 0 0,00
BA-I 41 581 0 0 0 0,00
BA - Ružinov 70 202 98 305 79 010 19 295 1,40
BA - Vrakuňa 19 198 21 300 0 21 300 1,11
BA - Podunajské Biskupice 20 248 54 260 54 260 0 2,68
BA-II 109 648 173 865 133 270 40 595 1,59
BA - Nové Mesto 36 915 507 548 507 548 0 13,75
BA - Rača 20 444 70 456 27 368 43 088 3,45
BA - Vajnory 4 464 0 0 0 0,00
BA-III 61 823 578 004 534 916 43 088 9,35
BA - Karlova Ves 33 772 18 094 7 961 10 133 0,54
BA - Dúbravka 34 636 75 971 58 605 17 366 2,19
BA - Lamač 6 528 22 353 0 22 353 3,42
BA - Devín  1 034 0 0 0 0,00
BA - Devínska Nová Ves 15 784 111 250 79 000 32 250 7,05
BA - Záhorská Bystrica 2 663 45 261 25 501 19 760 17,00
BA-IV 94 417 272 929 171 067 101 862 2,89
BA - Petržalka 114 153 469 635 439 655 29 980 4,11
BA - Jarovce 1 249 18 975 0 18 975 15,19
BA - Rusovce 2 287 17 632 0 17 632 7,71
BA - Čunovo 933 67 327 37 647 29 680 72,16
BA-V 118 622 573 569 477 302 96 267 4,84
Mesto Bratislava 426 091 1 598 367 1 316 555 281 812 3,75
Vajnory-letisko  859 464 859 464 0 0,00
Celkom 426 091 2 457 831 2 176 019 281 812 5,77
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Prehľad plôch infraštruktúry výkonnostného športu v m2 na plochách iných funkčných plochách ÚPN  

 Počet Výmera v m2 

Mestská časť, obvod obyvateľov spolu celomestský lokálny 
spolu 

v m2/1 obyv. 
 r.2006  význam * význam  

BA - Staré Mesto 41 581 13 124 13 124 0 0,32
BA-I 41 581 13 124 13 124 0 0,32
BA - Ružinov 70 202 33 245 11 345 21 900 0,47
BA - Vrakuňa 19 198 0 0 0 0,00
BA - Podunajské Biskupice 20 248 0 0 0 0,00
BA-II 109 648 33 245 11 345 21 900 0,30
BA - Nové Mesto 36 915 34 260 34 260 0 0,93
BA – Rača 20 444 16 064 5 168 10 896 0,79
BA - Vajnory 4 464 12 541 12 541 0 2,81
BA-III 61 823 62 865 51 969 10 896 1,02
BA - Karlova Ves 33 772 44 699 35 622 9 077 1,32
BA - Dúbravka 34 636 39 973 39 973 0 1,15
BA - Lamač 6 528 0 0 0 0,00
BA - Devín  1 034 17 540 0 17 540 16,96
BA - Devínska Nová Ves 15 784 13 803 11 000 2 803 0,87
BA - Záhorská Bystrica 2 663 11 094 6 000 5 094 4,17
BA-IV 94 417 127 109 92 595 34 514 1,35
BA – Petržalka 114 153 68 373 8 400 59 973 0,60
BA – Jarovce 1 249 0 0 0 0,00
BA – Rusovce 2 287 17 000 0 17 000 7,43
BA – Čunovo 933 10 650 0 10 650 11,41
BA-V 118 622 96 023 8 400 87 623 0,81
Mesto Bratislava 426 091 332 366 177 433 154 933 0,78
 
Poznámka 
*celomestský až nadmestský 
význam 
      

Plochy na iných funkčných plochách len mierne rozširujú bilancie a ukazovatele výkonnostného športu nad 
rámec plôch bilancovaných v ÚPN ako súčasť plôch pre šport, telovýchovu a voľný čas. Areály, športoviská 
a zariadenia výkonnostného športu na plochách, pre ktoré je schválené iné funkčné využitie sú :  
• tenisový areál TJ Lokomotíva na Žabotovej ul., 
• športový komplex TJ Sokol Bratislava I. na Sokolskej ul., 
• športová volejbalová hala VKP Bratislava na Nábr. arm. gen. L. Svobodu, 
• areál futbalového ihriska FC Ružinov na Sklenárovej ul., 
• športová hádzanárska hala na Jégeho ul., 
• športová hala BK Lokomotíva Bratislava na Domkárskej ul., 
• kolkáreň AŠK Inter Bratislava na Turčianskej ul., 
• športová hala Dunajplavba Bratislava na Horárskej ul., 
• lodenica Slovnaft AŠK Inter Bratislava vo Vlčom hrdle, 
• areál futbalového ihriska VD Štart na Trnavskej ceste, 
• gymnastická hala AŠK Inter Bratislava na Trnavskej ceste 
• tenisový areál TJ Tesla na Hatalovej ul., 
• areál futbalového ihriska ŠK Krasňany na Peknej ceste, 
• areál ihriska pre pozemný hokej KPH Rača na Mrázovej ul., 
• areál futbalového ihriska ŠK CEPIT Vajnory, 
• športový areál Karloveského futbalového centra na Molecovej ul., 
• športový areál Športovo streleckého klubu SAV na Dúbravskej ceste, 
• športový areál BMX klub IUVENTA na Karloveskej ul., 
• ihrisko ŠK Devín na Kremeľskej ul., 
• športový areál TJ Slovan Pravda na ul. Pri seči, 
• lodenica TJ Kamzík na Klokočovej ul., 
• lodenica TJ Dunajčík na Klokočovej ul., 
• jazdecký areál JK Limit v areáli Poľnohospodárskeho družstva Rusovce. 
 
 
 

 HODNOTENIE  INFRAŠTRUKTÚRY VÝKONNOSTNÉHO ŠPORTU  Z HĽADISKA TECHNICKEJ 
VYBAVENOSTI 
 

Existujúce areály, športoviská a zariadenia výkonnostného športu na území Bratislavy sú, s výnimkou 
Sibamac Arény v areáli Národného tenisového centra, vo veľmi zlom technickom stave, resp. športoviská 
a športové zariadenia technicky, aj morálne zostarli. Keďže neboli rekonštruované a modernizované, 
v súčasnosti nedisponujú vyhovujúcimi technickými parametrami:  
• v meste sa nenachádza jediné vyhrievané futbalové ihrisko, ani jedno futbalové ihrisko nemá umelý povrch - 

umelú trávu, ani jeden z futbalových štadiónov nemá zasúvaciu strechu pre ochranu divákov pred 
nepriaznivými vplyvmi zlého počasia a z uvedeného vyplýva, že v Bratislave sa nedá hrať futbal celoročne 
a v zimných mesiacoch musia byť futbalové súťaže prerušené,  

• tartanový povrch atletickej dráhy na štadióne Interu na Pasienkoch zostarol a v súčasnosti sa na ňom nedá 
pretekať,  

• chýba krytý atletický štadión, v ktorom by sa dal uskutočniť kompletný program atletických majstrovstiev,  
• viacúčelová športová hala na Pasienkoch zostarla vrátane  jej vnútorného vybavenia a technického zázemia 

– významnejšie medzinárodné podujatia v hádzanej a v basketbale sa v poslednom čase uskutočňujú 
v Sibamac Aréne Národného tenisového centra, 

• zimný štadión Ondreja Nepelu disponuje relatívne malou kapacitou (8 000 divákov) a konštrukčné riešenie 
štadióna s vnútornými nosnými stĺpmi nevyhovuje súčasným nárokom a požiadavkám (časť divákov má 
zakrytý výhľad na časti ľadovej plochy), 

 Jediným skutočne moderným a technicky dobre vybaveným zariadením pre výkonnostný a vrcholový 
šport v Bratislave je Sibamac Aréna v Národnom tenisovom centre, ktorá disponuje 
• zasúvacou strechou, t.j. športové podujatia sa môžu konať pod otvorenou strechou, teda v prírodných 

podmienkach, ale aj pod strechou uzatvorenou, teda v hale, 
• variabilným hľadiskom, ktoré môže disponovať rôznymi kapacitami podľa druhu, významu a potrieb 

športového podujatia, 
• variabilnou hracou plochou, na ktorej je možné pripraviť veľkostne rôzne ihriská, ako aj ihriská s rôznymi 

typmi a druhmi povrchov (umelé povrchy, parkety, koberce, antuka a ďalšie). 
 
 
 SPÔSOB VYUŽÍVANIA PLÔCH INFRAŠTRUKTÚRY VÝKONNOSTNÉHO ŠPORTU  
 
 Ako plochy infraštruktúry výkonnostného športu  sú hodnotené  tie, ktorých areály a zariadenia  sú 
v prevažujúcej miere  využívanie pre výkonnostný šport  členmi športových klubov,  telovýchovných jednôt,  ktoré   
sú  registrované  na  Ministerstve vnútra  SR ako občianske združenia majúce pôsobnosť na území Bratislavy. 
Podľa tohto pasportu  je  727 športových klubov, 71 telovýchovných jednôt a 50 klubov turistiky, vrátane 
odborov mládeže. Tieto občianske združenia, športové kluby a telovýchovné jednoty zabezpečujú podmienky 
pre organizovanú športovú činnosť –  pre výkonnostný a vrcholový šport, t.j. zabezpečujú účasť v súťažiach od 
najnižších úrovní (krajské majstrovstvá) cez účasť na majstrovstvách SR až po účasť v medzinárodných a 
európskych súťažiach. V súčasnosti na území Bratislavy vykonávajú činnosť občianske združenia, športové 
kluby a telovýchovné jednoty zo skoro všetkých športových odvetví a disciplín. 

Vzhľadom na nedostatok  kapacít  infraštruktúry  rekreačného športu, je sprístupňovaná infraštruktúra  
výkonnostného športu v stanovených hodinách aj širšej verejnosti. V súčasnosti tento trend je naviac 
podporovaný skutočnosťou, že  mnohé  zariadenia  sú v správe  mesta a mestských častí, ktoré sledujú 
komunálny záujem – poskytnúť možnosť rekreácie a športových aktivít širšiemu okruhu obyvateľom, a tým riešiť 
absenciu, resp. nedostatok verejných účelových športovísk a športových zariadení. Preto prístupnosť zariadení 
výkonnostného športu  pre športovanie  aj širšej verejnosti je najmä u zariadení lokálneho významu. 

V  “Návrhu koncepcie rozvoja telesnej kultúry v Hlavnom meste SR Bratislave na roky 2007 – 2010”  v 
rámci vytvorenia podmienok pre rozvoj športu pre všetkých bola formulovaná téza “ integrácie výkonnostného 
a rekreačného športu vo využívaní  jestvujúcich zariadení, najmä krytých, pre rekreačný šport by tieto zariadenia 
poskytovali platené služby, čím by sa mohla zlepšiť ich ekonomická situácia.  

Pri porovnávaní druhovej náplne športových areálov a zariadení výkonnostného športu na území 
Bratislavy sú využívané najmä pre areály veľkoplošných futbalových ihrísk (cca 77,7 ha) a jazdecké areály, resp. 
areály jazdeckých športov (cca 50,9 ha). Najnižšie plošné zastúpenie medzi areálmi a zariadeniami 
výkonnostného športu dosahujú areály zimných štadiónov (cca 3,6 ha), areály viacúčelových športových hál 
(cca 2,5 ha), areály cyklistických štadiónov (cca 1,6 ha), areály krytých plavární (cca 0,7 ha) a strelecké areály 
(cca 0,5 ha). 
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Z existujúcich areálov, športovísk a zariadení výkonnostného športu na území Bratislavy v súčasnosti nie 
je využívaný  
• areál futbalového ihriska v Mierovej kolónii na Magnetovej ul. (pôvodne TJ Slovan Bratislava),  celý areál je 

zanedbaný, futbalové ihrisko je zdevastované, v súčasnosti tu nie je možné usporiadať žiadne športové 
podujatie alebo súťaž,  

• športový areál na Muránskej ul. v Mestskej časti Bratislava – Devín, 
• plochy letiska vo Vajnoroch vzhľadom na to, že je zrušené, a preto tieto plochy neboli ani hodnotené. 

 
 
 
 HODNOTENIE  PLÔCH VÝKONNOSTNÉHO  ŠPORTU VO VZŤAHU K URBANISTICKÝM 

UKAZOVATEĽOM 
 

V UPN hl. mesta SR Bratislavy v rámci plôch funkčného systému č. 401 pre šport, telovýchovu a voľný 
čas sú bilancované plochy  výkonnostného športu s použitím ukazovateľa  8 m2 / obyvateľ.   

 Pri prepočítaní súčasných plôch areálov a  zariadení výkonnostného športu s použitím uvedeného 
ukazovateľa sú plochy v  súčasnom stave naplnené na  57 %, čo predstavuje 4,53 m2 / obyvateľa.   

Najviac plôch areálov a zariadení výkonnostného športu je z celomestského pohľadu sústredených v MČ 
Bratislava – Nové Mesto (cca 54,2 ha) a v MČ Bratislava – Petržalka (cca 48,3 ha). Dominantné postavenie 
týchto dvoch mestských častí vyplýva z lokalizácie rozsiahlych športových území, zón, na Tehelnom poli 
a na Pasienkoch v  MČ Bratislava – Nové Mesto a lokalizácia rozsiahleho jazdeckého areálu Štátneho závodiska 
v MČ Bratislava – Petržalka. 

Najmenšími plošnými výmerami areálov a zariadení výkonnostného športu disponuje MČ Bratislava – 
Staré Mesto (cca 1,3 ha), ktorá je vyplnená stabilizovaným mestským prostredím a  tiež okrajové mestské časti – 
MČ Bratislava – Vrakuňa (cca 2,1 ha), MČ Bratislava - Vajnory (cca 1,3 ha), MČ Bratislava - Lamač (cca 2,2 ha), 
MČ Bratislava - Devín (cca 1,8 ha) a MČ Bratislava - Jarovce (cca 1,9 ha), v ktorých areály výkonnostného 
športu predstavujú najmä areály veľkoplošných futbalových ihrísk. 

V prípade plôch areálov a zariadení výkonnostného športu, kritériá rovnomernosti rozloženia a priamej 
väzby na obyvateľstvo nie sú pre ne určujúce.   

Význam má rozmiestnenie infraštruktúry lokálneho významu v optimálnej dostupnosti k bývajúcim 
obyvateľom, s predpokladom viacúčelového využívania zariadení výkonnostným i rekreačným športom.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prehľad rozsahu plôch areálov a zariadení výkonnostného športu na území mesta podľa mestských častí 
a obvodov 
 

mestská časť,  
obvod 

počet obyvateľov  
v r.2006 

plochy spolu   
v m2 

prepočet plôch 
v m2/1 obyv. 

bilančný deficit 
plôch vo vzťahu k  

8 m2/obyv.  
BA - Staré Mesto 41 581 13 124 0,32 -319 524
 BA-I 41 581 13 124 0,32 -319 524
BA – Ružinov 70 202 131 550 1,87 -430 066
BA – Vrakuňa 19 198 21 300 1,16 -132 284
BA - Podunajské Biskupice 20 248 54 260 2,83 -107 724
 BA-II 109 648 207 110 1,89 -670 074
BA - Nové Mesto 36 915 541 808 14,68 +246 488
BA – Rača 20 444 86 520 4,23 -77 032
BA – Vajnory 4 464 12 541 2,81 -23 171
 BA-III 61 823 640 869 10,37 +146 285
BA - Karlova Ves 33 772 62 793 1,86 -207 383
BA – Dúbravka 34 636 115 944 3,35 -161 144
BA – Lamač 6 528 22 353 3,42 -29 871
BA - Devín  1 034 17 540 16,96 +9 268
BA - Devínska Nová Ves 15 784 125 053 7,92 -1 219
BA - Záhorská Bystrica 2 663 56 355 21,16 +35 051
 BA-IV 94 417 400 038 4,24 -355 298
BA – Petržalka 114 153 538 008 4,71 -375 216
BA – Jarovce 1 249 18 975 15,19 +8 983
BA – Rusovce 2 287 34 632 15,14 +16 336
BA – Čunovo 933 77 977 83,58 +70 513
 BA-V 118 622 669 592 5,65 -279 384
Mesto Bratislava 426 091 1 930 733 4,53 -1 477 995

 Na základe  uvedeného prehľadu je zrejmé, že pre naplnenie zámeru v zmysle koncepcie platného 
územného plánu je potrebný diferencovaný  rozvoj pre jednotlivé obvody a mestské časti. Predmetom návrhovej 
časti generelu je špecifikácia týchto plôch.        
 
 

2.2.2. PLOCHY  INFRAŠTRUKTÚRY  REKREAČNÉHO ŠPORTU 

Plochy rekreačného športu sú súčasťou urbanistickej plochy s funkčným systémom šport, telovýchova 
a voľný čas,  ktorá predstavuje v zmysle ÚPN hl. mesta SR Bratislavy plochy rekreačného a výkonnostného 
športu. Plochy a zariadenia rekreačného športu  v pomerne veľkom rozsahu sú tiež súčasťou plôch  v územnom 
pláne určených pre funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, občianska 
vybavenosť lokálneho významu, málopodlažná zástavba obytného územia, viacpodlažná  zástavba obytného 
územia, zmiešané územia  bývania + občianska vybavenosť  a iné.  

 Infraštruktúra rekreačného športu tvorí samostatné  areály, ktoré môžu zahŕňať plochy vonkajších ihrísk 
a športovísk, plochy prislúchajúcich komunikácií a zelene,  plochy  zastavané účelovými zariadeniami  športu 
a rekreácie. V prípadoch, keď sú zariadenia súčasťou  objektov s inou funkciou, tieto nemajú vymedzené areály, 
tak ako aj časť športovísk v rozptyle  v rámci obytného prostredia. 
 Analýza infraštruktúry rekreačného športu je ťažiskovo zameraná na vyhodnotenie stavu športovo- 
rekreačných zariadení v sledovaných charakteristikách  
• plošných ukazovateľoch a účelových jednotkách agregovaných v celomestskej relácii a  v priestorovom 

rozmiestnení po úroveň mestských častí, ktoré poskytujú obraz o rozmiestnení zariadení  rekreačného 
športu  na území mesta,  

• prepočtoch vo väzbe na počet obyvateľov príslušnej mestskej časti, ktoré poskytujú obraz o dosiahnutom 
štandarde a pre porovnanie stavu urbanistických plôch s urbanistickými ukazovateľmi,          

• plochy infraštruktúry rekreačného sú hodnotené ako: 
• A) športovo - rekreačné areály a zariadenia - databáza dotýkajúca sa športovo-rekreačných areálov 

a zariadení s charakteristikami je identifikovaná  v pasportizačnej časti kódom 03,   
• B) športoviská v obytnom území - databáza  dotýkajúca sa športovísk v obytnom území je 

identifikovaná v tabuľkovej časti kódom 04.    
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Prehľad  plôch športovo-rekreačnej infraštruktúry  v členení A) a B) a prepočet na obyvateľa  
  

mestská časť,  
obvod 

počet 
obyvateľov 

v r.2006 

plochy 
rekreač. 
športu  
spolu   

prepočet  
plocha 
/obyv. 

plochy 
areálov 

a zariadení 
rekreač. 

Športu (A)   

prepočet  
plocha 
/obyv. 

plochy 
športovísk 
v obytnom 

území 
(B)    

prepočet  
plocha 
/obyv. 

BA-Staré Mesto 41 581 17 217 0,41 15 957 0,38 1 260 0,03
BA-I 41 581 17 217 0,41 15 957 0,38 1 260 0,03
BA-Ružinov 70 202 944 790 13,46 874 200 12,46 70 590 1,01
BA-Vrakuňa 19 198 10 720 0,56 7 640 0,40 3 080 0,17
BA-Podunajské Biskupice 20 248 52 885 2,62 36 385 1,80 16 500 0,86
BA-II 109 648 1 008 395 9,19 918 225 8.37 90 170 0,84
BA-Nové Mesto 36 915 355 474 9,62 340 685 9,22 14 789 0,40
BA-Rača 20 444 54 179 2,65 27 221 1.33 26 958 1,32
BA-Vajnory 4 464 228 261 51,13 223 746 50,12 4 515 1,01
BA-III 61 823 637 914 10,32 591 652 9,57 46 262 0,75
BA-Karlova Ves 33 772 23 867 0,70 2 642 0,08 21 225 0,63
BA-Dúbravka 34 636 140 388 4, 04 68 430 1,98 71 958 2,08
BA-Lamač 6 528 10 761 1,65 6 834 1,05 3 927 0,60
BA-Devín  1 034 8 591 8,30 8 591 8,30 0 0
BA-Devínska Nová Ves 15 784 7 328 0,46 2 209 0,14 5 119 0,32
BA-Záhorská Bystrica 2 663 52 763 19,81 52 763 19,81 0 0
BA-IV 94 417 243 698 2,58 141 469 1,50 102 229 1,08
BA-Petržalka 114 153 436 802 3,82 400 457 3,50 36 345 0,32
BA-Jarovce 1 249 0 0 0 0 0 0
BA-Rusovce 2 287 0 0 0 0 0 0
BA-Čunovo 933 124 500 133,44 124 500 133,44 0 0
BA-V 118 622 561 302 4,73 524 957 4,43 36 345 0.31
mesto Bratislava 426 091 2 468 526 5,79 2 192 260 5,15 276 266 0.65

 
 Prehľad jednotlivých areálov a zariadení, ktorých štruktúra v oblasti rekreačného športu z hľadiska ich 
charakteristík je veľmi rôznorodá, ako aj športovísk v obytnom území obsahuje pasportizačná  tabuľková časť.   
 Čo sa týka štandardu plôch na obyvateľa, ani v celkovom vyjadrení, ani v členení A) športovo – 
rekreačné areály a zariadenia a  B)  športoviská v obytnom území, plochy infraštruktúry rekreačného športu na 
území mesta je diferencovane rozložený v rámci obvodov  a mestských častí.   

 
 
 

 SPÔSOB VYUŽÍVANIA  PLÔCH  INFRAŠTRUKTÚRY  REKREAČNÉHO  ŠPORTU  
 
 Ako plochy rekreačného športu sú hodnotené plochy areálov a zariadení v prevažujúcej miere 
využívanie pre rekreačný šport. 

 
A) Športovo - rekreačné areály a zariadenia   

 Z hľadiska  využívania ide o areály a zariadenia prevažne s vyhradenou prístupnosťou, prevádzkované  
mestom a mestskými časťami (často prostredníctvom na to zriadených účelových organizácií) a rôznymi  
súkromnými subjektami.       

Časť  športovo-rekreačných areálov a zariadení v je súčasnosti nevyužívaných: 
 MČ Bratislava - Vrakuňa  -  areál tenisových ihrísk – El Foods s.r.o., Stavbárska ul  - 4 180 m2 

 MČ Bratislava – Ružinov, areál tenisových ihrísk ,  Vlčie Hrdlo, Slovnaftská -  3 750 m2  
 MČ Bratislava - Nové Mesto, areál letného kúpaliska, Pod bývalým sanatóriom - 29 753 m2 

 MČ Bratislava  - Lamač,  športová hala, prenájom spol. SOFTWIS, s.r.o. - 973 m2 

 

B) Športoviská v obytnom území   
 Do tejto časti boli zahrnuté športové zariadenia prevažne verejne prístupné, nachádzajúce v obytnom 
území z  predchádzajúceho obdobia budované v rámci KBV, ale aj realizované po roku 1989.    

Prevažujú jednotlivé ihriská rozptýlené v zástavbe a sú určené pre denné športovanie bývajúcich 
obyvateľov v lokalite, predovšetkým pre deti a mládež. Nové trendy z hľadiska organizácie predstavujú 
integrované ihriská v rámci areálov :  

MČ Ružinov   areál ihrísk na Haburskej ul., areál ihrísk na Bachovej ul,  areál ihrísk na    
   Albrechtovej ul., areál ihrísk na Rumančekovej ul., areál ihrísk na     
   Chlumeckého ul, areály ihrísk na Súmračnej ul.,  
MČ Vrakuňa  areál ihrísk Hnilecká, Bebravská,  
MČ Nové Mesto   areál ihrísk na Pionierskej ul, areál ihrísk na Osadnej ul.,  
V MČ Rača  areál ihrísk na Sklabinskej ul, areál ihrísk na Púchovskej ul., areál ihrísk na    
   Pasekách,  
MČ Karlova Ves  areál ihrísk na Adámiho ul. 
MČ Dúbravka  športovo-rekreačný areál s ihriskami  Družba“, športovo-rekreačný areál    
   Pekníčka,   
MČ Devínska N. Ves  areál ihrísk Mečíkova 6,  
MČ Petržalka areál ihrísk Tematínska, areál ihrísk Bradáčova, areál ihrísk Beňadická, areál ihrísk Budatínska, 

areál ihrísk Gessayova, areál ihrísk Mamateyova, areál ihrísk Planckova, areál ihrísk Pankúchova 
 
 Z hľadiska druhu športu v súčasnosti prevažujú tradičné športovo-rekreačné činnosti, v prevahe sú 
viacúčelové ihriská, ďalej basketbalové, volejbalové, ojedinele futbalové, minifutbalové, avšak objavujú sa aj  
nové trendové (skate park). 

  HODNOTENIE  PLÔCH INFRAŠTRUKTÚRY REKREAČNÉHO ŠPORTU PODĽA VÝZNAMU  

Celomestský význam má 74 % hodnotených plôch (1 829 329 m2),  lokálny význam 26 % (639 197 m2).   

Hodnotenie infraštruktúry rekreačného športu z hľadiska významu je spracované na základe odborného 
posúdenia, ktoré zohľadňuje špecifiká a atraktivitu prostredia, polohu a dostupnosť, štruktúru zariadení a služieb 
ktoré poskytujú, veľkosť plôch a kapacít zariadení. Športoviská v obytnom prostredí (B) sú  lokálneho významu.    

Plochy s celomestským a nadmestským významom sú predovšetkým plochy infraštruktúry 
rekreačného športu navštevované  obyvateľmi mesta  resp. regiónu najmä v rámci koncomtýždňového trávenia 
voľného času, často  s  obslužnými  zariadeniami poskytujúcimi  služby v rámci cestovného ruchu (atraktívne 
prostredie, ubytovacie zariadenia, komplexnosť služieb, ....).  

Ide o  areály ako sú Zlaté piesky v MČ Bratislava –  Ružinov, prírodné kúpalisko Kuchajda, areál zimných 
športov na Kamzíku, letná bobová dráha na Kamzíku,  voľnočasový areál Partizánska lúka v  MČ   Bratislava – 
Nové mesto, paintballové ihrisko a offroadová dráha v MČ Bratislava –  Čunovo,  jazdiareň  EPONA s.r.o., areál 
pri vodnej ploche Vajnorka v MČ Bratislava –  Vajnory, menej typickým je baseballové  ihrisko v MČ Bratislava - 
Podunajské Biskupice, ktoré sa na území mesta vyskytuje len v tomto prípade a využíva sa aj pre záujmovú 
činnosť, ako aj pre turnaje a súťaže mládeže. 
 Infraštruktúra rekreačného športu lokálneho významu je príležitosťou pre denný šport bývajúcich 
obyvateľov a nachádza sa skoro vo všetkých mestských častiach okrem MČ Bratislava - Devín a MČ Bratislava 
– Čunovo, kde aktivity voľného času obyvateľov sa môžu realizovať v rámci  zariadení celomestského významu 
alebo v iných mestských častiach.  
Zariadenia lokálneho významu sú v súčasnosti orientované najmä na tenis, loptové hry a pod.   

Nízky podiel areálov a zariadení pre rekreačný šport  lokálneho významu je dôsledkom  
• nedobudovanej infraštruktúry  športu a rekreácie v predchádzajúcom  obdobiach, kedy za nárastom počtu 

obyvateľov mesta na základe dynamického rozvoja bytovej výstavby formou sídlisk zaostávalo ich 
dovybavenie zariadeniami občianskej vybavenosti,  zariadeniami denného športovania a rekreácie a pod.,   

• pretrvávanie tohto stavu je aj v dôsledku ďalšieho zahusťovania urbánnych priestorov, realizácie bytových 
domov najmä v rozptyle, realizácie bytových komplexov bez športovísk ako nevyhnutnej kvality obytného 
prostredia,   

• športovo - rekreačná infraštruktúra je rozvíjaná najmä v oblasti fitness a welness lokálneho významu  
súkromným sektorom,   

• zatiaľ len formujúcej sa spolupráca verejného a súkromného sektoru,  
• úbytkom plôch zánikom zariadení a zmenou funkcií objektov,   
• prestavby štruktúry mesta vyplývajúcej z jeho dynamického rozvoja. 
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           výmera vm2        

mestská časť, spolu športovo- športoviská  s funkciou iné  celomest. lokálny  
obvod   rekreačné  v obytnom č. 401 funkcie význam význam 

    areály a zar. území v ÚPN v ÚPN     
BA-Staré Mesto 17 217 15 957 1 260 15 563 1 654 0 17 217  
BA-I 17 217 15 957 1 260 15 563 1 654 0 17 217  

BA-Ružinov 944 790 874 200 70 590 160 400 784 390 750 670 194 120  

BA-Vrakuňa 10 720 7 640 3 080 4 180 6 540 0 10 720  

BA-Pod.j. Biskupice 52 885 36 385 16 500 0 52 885 0 52 885  
BA-II 1 008 395 918 225 90 170 164 580 843 815 750 670 257 725  
BA-Nové Mesto 355 474 340 685 14 789 145 124 210 350 309 999 45 475  

BA-Rača 54 179 27 221 26 958 38 274 15 905 0 54 179  

BA-Vajnory 228 261 223 746 4 515 0 228 261 191 687 36 574  
BA-III 637 914 591 652 46 262 183 398 454 516 501 686 136 228  

BA-Karlova Ves 23 867 2 642 21 225 0 23 867 722 23 145  

BA-Dúbravka 140 388 68 430 71 958 60 436 79 952 36 085 104 303  

BA-Lamač 10 761 6 834 3 927 5 861 4 900 0 10 761  

BA-Devín  8 591 8 591 0 8 591 0 8 591 0  

BA-Devín. N. Ves 7 328 2 209 5 119 0 7 328 0 7 328  

BA-Záhor. Bystrica 52 763 52 763 0 49 225 3 538 51 538 1 225  
BA-IV 243 698 141 469 102 229 124 113 119 585 96 936 146 762  

BA-Petržalka 436 802 400 457 36 345 37 238 399 564 355 537 81 265  

BA-Jarovce 0 0 0 0 0 0 0  

BA-Rusovce 0 0 0 0 0 0 0  

BA-Čunovo 124 500 124 500 0 124 500 0 124 500 0  
BA-V 561 302 524 957 36 345 161 738 399 564 480 037 81 265  
mesto Bratislava 2 468 526 2 192 260 276 266 649 392 1 819 134 1 829 329 639 197

 
 

HODNOTENIE  PLÔCH  INFRAŠTRUKTÚRY  REKREAČNÉHO  ŠPORTU VO VZŤAHU 
K FUNKČNÝM SYSTÉMOM ÚPN HL. MESTA SR BRATISLAVY 

Pri  celkovom hodnotení plôch vo vzťahu  k funkciám  ÚPN je z ich celkovej výmery 2 468 526 m2  
lokalizovaných 26 % (649 392 m2) na plochách s funkciou  č. 401 - šport, telovýchova a voľný čas a takmer 74 % 
(1 819 134 m2 ) v rámci iných funkčných systémov. V prípade nezapočítania vodných plôch je tento pomer 
vyrovnanejší a na iných funkčných plochách sa nachádza cca polovica plôch športovo-rekreačných areálov a 
zariadení (+ vodné plochy).   

  Plochy na iných funkčných plochách rozširujú bilancie a ukazovatele rekreačného športu nad rámec 
plôch bilancovaných v ÚPN ako súčasť plôch pre šport, telovýchovu a voľný čas. Ako doplňujúce a  prípustné 
funkcie iných funkčných systémov  tvoria sumárne významnú zložku funkcie športu a rekreácie na území mesta.  

Iné funkčné plochy z  hľadiska identifikácie funkcie podľa Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy sú najmä 
plochy málopodlažnej zástavby obytného územia, viacpodlažnej  zástavby obytného územia, plochy verejnej 
zelene, občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu a pre ich rozvoj nie je stanovený  
ukazovateľ. 
Ich rozsah a zastúpenie v zmysle územnoplánovacích podmienok nie je záväzný, ale v rámci obytného 
prostredia a pre denné športovanie obyvateľov by mali byť stanovené v právnych predpisoch alebo normách, 
ktoré v súčasnosti  absentujú.        

  Z toho športoviská v obytnom území (B), z hľadiska identifikácie funkcie podľa Územného plánu hl. 
mesta SR Bratislavy sú lokalizované v celom rozsahu na iných funkčných plochách,  
s výnimkou športovísk v MČ Bratislava - Rača – na Púchovskej ceste a v lokalite Sklabinská, kde sú situované 
na plochách šport, rekreácia, telovýchova. 

  Prehľad z hľadiska  funkčného zaradenia jednotlivých areálov a zariadení do systémov ÚPN obsahuje 
tabuľková časť. 

 

 

 

  HODNOTENIE PLÔCH INFRAŠTRUKTÚRY REKREAČNÉHO ŠPORTU PODĽA SEZÓNNOSTI  

 Z hľadiska posúdenia možností celoročného využívania, väčšina plôch areálov a zariadení rekreačného 
športu v Bratislave má sezónny charakter.  

Areály a zariadenia letnej  rekreácie  

• výrazný podiel v rámci celkových plôch rekreačného športu tvorí infraštruktúra bezprostredne viazaná na 
prírodné a  klimatické podmienky, sú to najmä plochy areálov prírodných kúpalísk, ktoré tvoria až 54 %  
z celkovej plochy      
• areál viazaný na vodnú plochu Zlaté Piesky (MČ Bratislava – Ružinov),   
• areál viazaný na vodnú plochu Kuchajda  (MČ Bratislava – Nové Mesto),    
• areál viazaný na vodnú plochu Vajnorka  (MČ Bratislava – Vajnory),  ktoré nie je  zatiaľ  oficiálne verejným 

prírodným kúpaliskom,   
• areál viazaný na vodnú plochu Kormorán  (MČ Bratislava – Petržalka), ktorý zatiaľ nie je oficiálnym prírodným 

kúpaliskom (nutnosť preloženia VVN vedenia, ktoré prechádza cez vodnú plochu),   

• príležitosť pre letné kúpanie rozširujú letné kúpaliská tvoriace  5 % podiel z celkových plôch, ide o kúpaliská   
• letné kúpalisko Delfín (MČ Bratislava - Ružinov),   
• letné kúpalisko Rosnička (MČ Bratislava - Dúbravka),    
• letné kúpalisko  na Segnároch (MČ Bratislava – Lamač),   
• letné kúpalisko Tehelné pole a areál letného kúpaliska pod býv. sanatóriom - v súčasnosti nevyužívané (MČ 

Bratislava – Nové Mesto), 
• letné kúpaliská Krasňany  a  v Rač  (MČ Bratislava - Rača), 
• letné kúpalisko Matador (MČ Bratislava-Petržalka),  

• sezónny  charakter majú aj plochy bez priamej väzby na prírodný charakter  -  areály ihrísk, ktoré tvoria 9 % 
z  celkových športovo – rekreačných plôch a sú využívané najmä pre loptové športy,   

• tieto sú doplnené 11 %-mi plôch športovísk v obytnom území prevažne s viacúčelovými ihriskami, ihriskami 
pre volejbal, hokejbal, basketbal, ...  

Areály a zariadenia zimnej rekreácie  
• plochy zariadení zimných športov bezprostredne viazané na prírodné a klimatické podmienky predstavujú  

v súčasnosti len 3 % z celkových plôch, čo  je plocha lyžiarskeho svahu na Kamzíku  v MČ Bratislava Nové 
Mesto,  

• lyžiarske bežecké trasy nie sú v Bratislave značené a upravované (sporadicky sú využívané pre bežkovanie 
turistické chodníky), 

• pre  športovo – rekreačné aktivity zimných športov ako je hokej a korčuľovanie sú širšou verejnosťou 
využívané aj kryté haly, pričom využitie pre rekreačný šport je možné len v obmedzenom čase, slúžia najmä 
pre klubový výkonnostný šport : 
• zimný štadión  V. Dzurillu  v MČ Bratislava – Ružinov,        
• zimný štadión O. Nepelu  v MČ Bratislava – Nové Mesto,    
• zimný štadión v MČ Bratislava –  Dúbravka, 
• v I. a V. obvode nie sú kryté ľadové plochy prípadne zimný štadión,   

• malé otvorené klziská v obytnom území podľa aktuálnych klimatických podmienok dopĺňajú možnosti  
rekreačného korčuľovania pre mládež.  

 
Pri celkovo nízkej miere vybavenia pre zimné športy a dostupnosti do zariadení iných mestských častí,   
v celomestskej relácii je na tom najhoršie V. obvod  -  južná časť mesta  V daných klimatických podmienkach  
pre zabezpečenie zimných športov je najvhodnejšie do výhľadu uvažovať s rozšírením počtu zimných  
štadiónov, krytých ľadových plôch a  menších otvorených klzísk  na plochách s viacúčelovým využitím (v letnej 
sezóne viacúčelové ihriská).   
 
Areály a zariadenia s celoročným využitím  

• sú zastúpené v minimálnej miere niekoľkými halami, napr. športovou halou Dunajská v MČ Bratislava – 
Staré Mesto, športovou halou na Drieňovej v MČ Bratislava – Ružinov, športovou halou na Pionierskej v MČ 
Bratislava – Nové Mesto, športovou halou Slovnaft a.s. v MČ Bratislava -  Ružinov športová hala na 
Drieňovej v MČ Bratislava - Ružinov, športovou halou na Harmincovej v MČ Bratislava – Dúbravka,  
športovou halou Prokofievova v MČ Bratislava – Petržalka,  petanque halou JO Pegas v MČ Bratislava - 
Devínska Nová Ves, niekoľkými tenisovými halami vrátane sezónnych nafukovacích, bedmintonovými  
halami,   
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• táto ponuka je rozšírená o v poslednom období budované fitness, squash, relaxačné centrá (pre určitú 
vekovú a záujmovú skupinu obyvateľstva),   

• 18 % podiel z celkových plôch tvoria plochy špecifických areálov pre jazdectvo, golf, športovú streľbu, 
motokros, kynológiu a pod. 

• kryté plavárne sú zastúpené plavárňou v športovom areáli  Slovnaft a.s. v MČ Bratislava – Ružinov,  
v Iuvente v Karlovej Vsi a fitcentre MAXFIT v MČ Bratislava – Devínska Nová Ves. 

 
   Trend celoročného využívania zariadení smeruje k doplneniu areálov letnej rekreácie pri vodných 
plochách a kúpalísk o kryté plavárne a multifunkčné haly;   
u areálov ihrísk je to sezónne prekrytie ihrísk nafukovacími halami a  doplnenie areálov o multifunkčné resp. 
viacúčelové haly. 

Prehľad  plôch  infraštruktúry rekreačného športu podľa  sezónnosti 
 
 celková výmera v m 2  
  areály a zariadenia rekreačného športu 

 mestská časť ,  
obvod spolu Ihrísk letných prírodn. vodných  zimných  špecifické šport  

    
Iopt.  
športov kúpalísk kúpalísk 

šport. a 
rekr. 

šport. a 
rekr. *  

V obytnom 
území 

BA-Staré Mesto 17 217 15 563 394 0 0 0 0 1 260
BA-I 17 217 15 563 394 0 0 0 0 1 260
BA-Ružinov 944 790 114 505 9 025 748 820 0 0 1 850 70 590
BA-Vrakuňa 10 720 7 640 0 0 0 0 0 3 080
BA-Podunaj.  Biskupce 52 885 540 0 0 0 0 35 845 16 500
BA-II 1 008 395 122 685 9 025 748 820 0 0 37 695 90 170
BA-Nové Mesto 355 474 5 559 54 880 163 415 0 70 834 45 997 14 789
BA-Rača 54 179 7 731 19 490 0 0 0 0 26 958
BA-Vajnory 228 261 2 693 0 191 687 0 0 29 366 4 515
BA-III 637 914 15 983 74 370 355 102 0 70 834 75 363 46 262
BA-Karlova Ves 23 867 2 642 0 0 0 0 0 21 225
BA-Dúbravka 140 388 24 267 23 565 0 0 0 20 598 71 958
BA-Lamač 10 761 973 5 861 0 0 0 0 3 927
BA-Devín  8 591 0 0 0 0 0 8 591 0
BA-Devínska Nová 
V

7 328 2 209 0 0 0 0 0 5 119
BA-Záhorská Bystrica 52 763 4 763 0 0 0 0 48 000 0
BA-IV 243 698 34 854 29 426 0 0 0 77 189 102 229
BA-Petržalka 436 802 32 681 12 239 224 587 0 0 130 950 36 345
BA-Jarovce 0 0 0 0 0 0 0 0
BA-Rusovce 0 0 0 0 0 0 0 0
BA-Čunovo 124 500 0 0 0 0 0 124 500 0
BA-V 561 302 32 681 12 239 224 587 0 0 255 450 36 345
mesto Bratislava 2 468 526 221 766 125 454 1 328 509 0 70 834 445 697 276 266
Prepočet /1 obyv. 5,793 0,520 0,294 3,118 X 0,166 1,046 0,648
* golf, šport. streľba, motokáry, jazdectvo, kynológia  
 
 
  KVALITATÍVNE HODNOTENIE ZARIADENÍ INFRAŠTRUKTÚRY REKREAČNÉHO ŠPORTU   
  

   Aj keď hodnotenie kvality jednotlivých areálov a zariadení nie je predmetom spracovania generelu, na 
základe prieskumu je možné rámcovo skonštatovať:  

• napriek tomu, že infraštruktúra rekreačného športu je kapacitne a štrukturálne nedobudovaným systémom 
mesta, fyzická kvalita areálov a  zariadení má mierne stúpajúcu tendenciu, mesto a mestské časti postupne 
obnovujú areály a zariadenia v ich vlastníctve resp. v ich správe, 

• pomerne dobrá kvalita sa dá konštatovať u športovísk v obytnom území integrovaných do areáloch, ale 
prevažne v zlom technickom stave sú športoviská v obytnom území v rozptyle,  

• športové areály, fitness a welness centrá súkromných subjektov štruktúrou  i vybavením sú na kvalitatívnej 
dobrej úrovni, 

• rezervy pre zlepšenie kvality súčasnej infraštruktúry sú najmä   
• v rozšírení ponuky pre všetky vekové skupiny,   
• komplexnosti zariadení z hľadiska ponuky služieb v rámci využívania voľného času.   

 HODNOTENIE STAVU PLÔCH  INFRAŠTRUKTÚRY REKERAČNÉHO ŠPORTU VO VZŤAHU 
K URBANISTICKÝM UKAZOVATEĽOM 

 
A) športovo-rekreačné areály a zariadenia   

V UPN hl. mesta SR Bratislavy v rámci plôch funkčného systému č.401 pre šport, telovýchovu a voľný 
čas  je potreba plôch pre rozvoj rekreačného športu bilancovaná s použitím ukazovateľa 4 m2 / obyvateľ.   

 Pri prepočítaní súčasných plôch areálov a  zariadení rekreačného športu s použitím uvedeného   
ukazovateľa sú plochy  v  súčasnom stave naplnené na 38 %, čo predstavuje 1,52  m2 / obyvateľa.   

Časť chýbajúcich plôch je v súčasnosti pokrytá infraštruktúrou rekreačného športu lokalizovaných na  
plochách iných funkčných systémov  ÚPN, ako aj viacúčelovým využívaním infraštruktúry výkonnostného športu  
a školskej telovýchovy a športu.          
 
Prehľad  plôch  zariadení  a areálov rekreačného športu  vo vzťahu k  rozvojovým  zámerom ÚPN   

 
 

mestská časť,  
obvod 

počet 
obyvateľov v 

r.2006 

plochy 
rekreačného 

športu  na 
funkčnej 

ploche 401 

prepočet 
plocha / obyv. 

na funkčnej 
ploche 401 

rozvojové 
potreby     

plochy / obyv. 
na funkčnej 
ploche 401 

celkové 
plochy 

rekreačného 
športu 

prepočet 
celkovej 
plochy 

rekreačného 
športu/obyv. 

BA-Staré Mesto 41 581 15 563 0,37 - 3,63 17 217 0,41
BA-I 41 581 15 563 0,37 - 3.63 17 217 0,41
BA-Ružinov 70 202 160 400 2,28 - 1,72 944 790 13,46
BA-Vrakuňa 19 198 4 180 0,22 - 3.78 10 720 0,56
BA-Podunajské Biskupice 20 248 0 0 - 4,00 52 885 2,62
BA-II 109 648 164 580 1,50 - 2,50 1 008 395 9,19
BA-Nové Mesto 36 915 145 124 3,93 - 0,07 355 474 9,62
BA-Rača 20 444 38 274 1,87 - 2,26 54 179 2,65
BA-Vajnory 4 464 0 0 - 4,00 228 261 51,13
BA-III 61 823 183 398 2,96 - 1,04 637 914 10,32
BA-Karlova Ves 33 772 0 0 - 4,00 23 867 0,70
BA-Dúbravka 34 636 60 436 1,74 - 2,26 140 388 4, 04
BA-Lamač 6 528 5 861 0,90 - 3,10 10 761 1,65
BA-Devín  1 034 8 591 8,30 + 4,30 8 591 8,30
BA-Devínska Nová Ves 15 784 0 0 - 4,00 7 328 0,46
BA-Záhorská Bystrica 2 663 49 225 18,48 + 14,48 52 763 19,81
BA-IV 94 417 124 113  1,15 - 2,85 243 698 2,58
BA-Petržalka 114 153 37 238 0,33 - 3,67 436 802 3,82
BA-Jarovce 1 249 0 0 - 4,00 0 0
BA-Rusovce 2 287 0 0 - 4,00 0 0
BA-Čunovo 933 124 500 133,44 + 129,44 124 500 133,44
BA-V 118 622 161 738 1,36 - 2,64 561 302  4,73
mesto Bratislava 426 091 649 392 1,52 - 2,48 2 468 526 5,79

 
 Na základe  uvedeného prehľadu je zrejmé, že pre naplnenie zámeru v zmysle platného územného 
plánu  je potrebný diferencovaný rozvoj pre jednotlivé obvody a mestské časti. Predmetom návrhovej časti  
generelu je špecifikácia týchto plôch.        
 
 

B) športoviská  v  obytnom  území   

V súčasnosti požiadavky na plochy športovísk v obytnom území nie sú legislatívne stanovené.  

V minulosti boli určované ukazovateľmi a financované aj v rámci budovania KBV a predstavovali plochy 
dobrovoľnej neorganizovanej telovýchovy so stanovovanými urbanistickými ukazovateľmi 2,0 m2 plôch 
pozemkov / 1 obyvateľ . 

• Podľa Zásad a pravidiel územného plánovania VÚVA Brno, Urbion Bratislava z r. 1983  urbanistické 
ukazovatele občianskej vybavenosti v mestských sídlach v rámci základného vybavenia pre oblasť 
telovýchovy a športu boli nasledovné :  

  ihriská pre deti a mládež  0,8   m2  upraveného   pozemku/ obyv.   1,12  m2  pozemku/ obyv. 
  ihriská pre dospelých          0,7   m2   pozemku/obyv. 
          0,84 m2   pozemku/obyv. 
• V zmysle materiálu Projektování bytových a občanských staveb z r. 1979, ktorý sa v nasledovnom opiera 

o materiály spracované Sportprojektom Praha - Odbornou projektovou a vývojovou organizáciou ÚV ČSTV 
sú charakterizované nasledovne: 
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 „Plochy pre neorganizovanú rekreačnú telovýchovu majú v najbližšom susedstve bývania zabezpečiť 
príležitosť pre pohyb. Ich potreba neustále narastá. Umelo vytvorené plochy pre tento účel majú zabezpečiť 
dostatok príležitostí pre pohybové aktivity hlavne pre mládež.“ 
 „Celkovo sa počíta ukazovateľ 2,0 m2/obyv, z tohto 0,5 m2 na obyv. je treba rezervovať pre detské ihriská 
a zostávajúcich 1,5 m2 pre mládež a dospelých. 
 V rámci ukazovateľa 1,5 m2/obyv pre mládež a dospelých sa počíta podľa charakteru územia a jeho 
 špecifických podmienok hlavne s ihriskami menších rozmerov – volejbal, basketbal, hádzaná, 
 badminton, minifutbal.“ 
 
Prehľad  stavu plôch športovísk v obytnom území vo vzťahu k ukazovateľu 1,5 m2/obyv. 
 

 Počet  športoviská v obytnom území 
mestská časť ,obvod obyvateľov  Výmera celkovej plochy v m2 

  v r.2006 celkom na 1 obyv. 

Prepočet chýbajúcej 
plochy  v m2 

  
BA-Staré Mesto 41 581 1 260 0,03  
BA-I 41 581 1 260 0,03 - 61 111,5 
BA-Ružinov 70 202 70 590 1,01  
BA-Vrakuňa 19 198 3 080 0,17  
BA- Podunaj. Biskupice 20 248 16 500 0,86  
BA-II 109 648 90 170 0,84 - 74 302,0 
BA-Nové Mesto 36 915 14 789 0,40  
BA-Rača 20 444 26 958 1,32  
BA-Vajnory 4 464 4 515 1,01  
BA-III 61 823 46 262 0,75 - 46 472,5 
BA-Karlova Ves 33 772 21 225 0,63  
BA-Dúbravka 34 636 71 958 2,08  
BA-Lamač 6 528 3 927 0,60  
BA-Devín  1 034 0 0  
BA-Devínska Nová Ves 15 784 5 119 0,32  
BA-Záhorská Bystrica 2 663 0 0  
BA-IV 94 417 102 229 1,08 - 39 396,5 
BA-Petržalka 114 153 36 345 0,32  
BA-Jarovce 1 249 0 0  
BA-Rusovce 2 287 0 0  
BA-Čunovo 933 0 0  
BA-V 118 622 36 345 0,31 - 141  588 
mesto Bratislava 426 091 276 266 0,65 - 362  870,5 
  
 
 Ako je z teoretického bilančného prepočtu zrejmé, uvedený ukazovateľ nie je dosiahnutý ani vo väčšine 
mestských častí s rozsiahlou zástavbou sídlisk realizovaných v minulosti, ako sú mestské časti Bratislava - 
Ružinov, Bratislava – Karlova Ves, Bratislava –Petržalka.   

Rôzny charakter mestských častí a veľký rozsah stabilizovaných území neumožňuje ukazovateľ 1,5 m2  
aplikovať pre celé územie mesta v rámci obytného prostredia, čo by v prípade aplikácie teoretického prepočtu 
predstavoval súčasný deficit  362 177m2 .   

 Na konkrétne výmery športovísk ako súčasti  obytného prostredia neexistujú v súčasnosti legislatívne  
požiadavky.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANALÝZA STAVU ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ PRE VÝKONNOSTNÝ A REKREAČNÝ ŠPORT 
 

Hodnotenie je spracované pre zariadenia výkonnostného a rekreačného športu, tak ako boli 
v predmetnom územnom genereli zatriedené na základe kritéria prevažujúceho spôsobu ich využitia. 
 
 KRYTÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA 
 
Športové haly a telocvične 
 
zariadenia pre výkonnostný šport 

 
Kryté športové zariadenia – športové haly a telocvične slúžiace takmer výlučne pre výkonnostný šport sú 

sústredené v obvode Bratislava III - v MČ Nové Mesto a Rača, kde koncentrujú zhruba 60 % všetkých kapacít 
mesta. Ďalších 16% kapacít je lokalizovaných v obvode Bratislava II – v MČ Ružinov a Podunajské Biskupice.  

 Len minimálne je zastúpenie týchto zariadení v území obvodov Bratislava IV a V, aj keď v tomto prípade 
kritériá rovnomernosti rozloženia a priamej väzby na obyvateľstvo nie sú pre ne určujúce.   

 V MČ Staré Mesto situované kryté športové haly a telocvične TJ Sokol Bratislava I významnou mierou 
poskytujú aj príležitosti rekreačného športovania a pohybu pre širšiu verejnosť. 

Podľa informácií získaných prieskumom v systéme výkonnostného športu takmer všetky existujúce 
športové haly vybavenosťou a kvalitatívnymi parametrami nespĺňajú kritériá pre medzinárodné súťaže, a v tejto 
súvislosti chýbajú najmä ľahkoatletická hala a univerzálna športová hala pre loptové hry. 

Existujúcu sieť športových hál na území mesta tvoria:  

Haly pre loptové hry 
• Športová hala - Volejbalový klub polície Bratislava,  Náb. a. g. L.Svobodu 3 pre 700 divákov 
• Športová hala Jégeho, Jégeho 6 s kapacitou pre 600 divákov 
• Športová hala Domkárska (BK Lokomotíva Bratislava),  Domkárska 6 pre 125 divákov 
• Športová hala TJ Spoje, Hviezdna 1– športová hala, stolnotenisová hala 
• Športová hala Mladosť-TJ Slávia UK Bratislava, Trnavská cesta 29 – viacúčelová športová hala s halami pre loptové hry, 

úpolové športy, šerm s kapacitou pre 500 divákov  
• Športová hala SZTK - Dom športu, Junácka 6 

Jednoúčelové haly  
• Športová hala -TJ Slávia STU – atletická hala Elán, Bajkalská 7 s kapacitou 200 sedadiel a s využitím pre atletiku, sálový 

futbal, hádzanú,  
• Športová hala Dunajplavba Bratislava Horárska 12/a 
• Areál TJ Sokol Bratislava I, Sokolská 1 – pre gymnastiku, úpolové športy  
• Gymnastická hala, AŠK Inter Bratislava, Trnavská cesta 33 

Tenisové a stolnotenisové haly 
• Tenisová hala -TK AŠK Inter Bratislava, Trnavská cesta 33 
• Stolnotenisová hala-SZST-Mostex Rača, Černockého 2 pre 800 divákov 
• Stolnotenisová hala TJ Spoje, Hviezdna 1 
• Tenisová hala, tenisový areál AK Slávia Právnik, Tematínska 2 
• Tenisová hala, športový areál TJ Slávia Agrofert STU Májova 21 

 
Súčasťou objektov zariadení športových hál sú vo viacerých prípadoch ďalšie športové zariadenia 

telocvične - TJ Sokol Bratislava I, VKP Bratislava, SH Domkárska, TJ Spoje, AŠK Inter hala Pasienky, SZTK 
Dom športu, v areáli Inter Bratislava a.s. futbal, v areáli na Magnetovej ul. (v súčasnosti nefunkčné),  posilňovne, 
fitness centrá 

Pre účely výkonnostného športu sú využívané:   
• telocvičňa-   Karloveské futbalové centrum na Molecovej ul.  
• telocvičňa-  v areáli TJ Jarovce, Ovocná 1 

Pre komplexnosť súčasnej štruktúry zariadení športových hál a telocviční uvádzame zariadenia 
športových hál a telocviční v areáloch vysokých škôl, ktoré majú širšie využitie, v rámci zvoleného systému sú 
však zatriedené do školskej telovýchovy a športu 
• Športová hala prof..Rovného - pre loptové športy, Nábr.a.g. L.Svobodu 9 v MČ Staré Mesto, 
• telocvične v areáli pre loptové športy Vysokoškolské mesto, Staré Grunty 36 MČ Karlova Ves 
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Viacúčelové haly   

Viacúčelové haly umožňujú a sú aj využívané pre usporiadanie športových a kultúrnych podujatí s tým, 
že projektované a budované boli pôvodne ako zariadenia pre športové aktivity. Sú sústredené v MČ Nové Mesto 
a lokalizované v rámci športovo-rekreačných zón Tehelné pole a Pasienky : 
• Športová hala - AŠK Inter hala Pasienky, Trnavská cesta 29 pre 3750 divákov je využívaná ako multifunkčná 

hala, pre loptové hry – basketbalová hala, ako aj pre kultúrne podujatia. Vybavenosťou a kvalitatívnymi 
parametrami nespĺňa požiadavky pre medzinárodné súťaže.  

• Tenisová hala multifunkčná - Národné tenisové centrum a.s. Príkopova 6, pre 3600- 6200 divákov s dvomi 
halami (aréna a športová hala), sa využíva pre tenis, úpravou plochy a hľadiska pre loptové športy, ako aj 
pre kultúrne a spoločenské akcie. Podľa parametrov hracej plochy, vybavenosti pre športovcov a divákov je 
určená pre výkonnostný až vrcholový šport. Pri voľnej kapacite je možnosť jej využitia aj pre rekreačné 
pohybové aktivity.  

Prehľad rozmiestnenia športových hál a telocviční v Bratislave slúžiacich pre výkonnostný šport , ich 
kapacít a prepočet deficitov v zmysle navrhovaného ukazovateľa    

 počet  hracia plocha v m2 

mestská časť, obvod 
obyv. 

vr.2006 počet spolu /obyv ukazov. potreba deficit 
  zariadení   v m2/ob.   

BA-Staré Mesto 41 581 7 2 962 0,071       
BA-I 41 581 7 2 962 0,071 0,085 3 534 572 
BA-Ružinov 70 202 4 2 215 0,032       
BA-Vrakuňa 19 198 0 0 0,000       
BA-Podunajské Biskupice 20 248 3 2 740 0,135       
BA-II 109 648 7 4 955 0,045 0,085 9 320 4 365 
BA-Nové Mesto 36 915 9 16 992 0,460       
BA-Rača 20 444 1 1 323 0,065       
BA-Vajnory 4 464 0 0 0,000       
BA-III 61 823 10 18 315 0,296 0,085 5 255 +13 060 
BA-Karlova Ves 33 772 1 312 0,009       
BA-Dúbravka 34 636 1 304 0,009       
BA-Lamač 6 528 0 0 0,000       
BA-Devín  1 034 0 0 0,000       
BA-Devínska Nová Ves 15 784 1 200 0,013       
BA-Záhorská Bystrica 2 663 0 0 0,000       
BA-IV 94 417 3 816 0,009 0,085 8 025 7 209 
BA-Petržalka 114 153 2 3 312 0,029       
BA-Jarovce 1 249 1 360 0,288       
BA-Rusovce 2 287 0 0 0,000       
BA-Čunovo 933 0 0 0,000       
BA-V 118 622 3 3 672 0,031 0,085 10 083 6 411 
mesto Bratislava 426 091 30 30 720 0,072 0,085 36 217 5 497 
 
zariadenia pre rekreačný šport 

športové haly 
• Športová hala - ŠH Dunajská – mestská hala v správe STaRZ 
• Areál Drieňová, Drieňová 11/a s halami pre hádzanú a tenis – mestská hala v správe STaRZ 
• Športová hala -Centrum voľného času detí a mládeže, Pionierska 16 –  s využitím pre loptové hry 
• Športová hala MČ -nájom spol. SOFTWIS, s.r.o.,  Na barine 8 – v súčasnosti nevyužívaná 
• Športová hala Prokofievova, Prokofievova 2 
• Športová hala  v športovom areáli  - Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 50  

tenisové haly 
• Športová hala, Harmincova 3, mestská hala v správe STARZ - viacúčelová športová hala 

bedmintonové haly 
• Hala - BBC Vlčie hrdlo 75   

squashové haly 
• Squashová hala - Squash centrum- SQ – FIT s.r.o.,  Legerského 3   
• Squashová hala, Imet Squash centrum,  Ul. Sch.Trnavského 2/B   
• Hala - K1 šport centrum-tenis, Vietnamská 43 pre  squash a bedminton   
• Areál - Tenis Club Trnávka Vietnamská 21/A pre  squash a bedminton   

Squashové zariadenia sú prevádzkované na komerčnej báze, okrem vyššie uvedených zariadení sú integrované 
vo fitness centrách (športovo- relaxačné centrum Vernosť,  Fajn klub, InPulse Fitness Bratislava –NTC, 

Prehľad rozmiestnenia športových hál a telocviční v Bratislave slúžiacich pre rekreačný šport , ich 
kapacít a prepočet deficitov v zmysle navrhovaného ukazovateľa      
 
  počet počet  hracia plocha v m2 
mestská časť, obvod obyv. zariadení spolu /obyv ukazov. potreba deficit 

  r.2006        
v 
m2/obyv.     

BA-Staré Mesto 41 581 1 620 0,015 0,050 2 079 1 459 
BA-I 41 581 1 620 0,015 0,050 2 079 1 459 
BA-Ružinov 70 202 7 5 145 0,073 0,050 3 510 +1635 
BA-Vrakuňa 19 198 0 0 0,000 0,050 960 960 
BA-Podunajské Biskupice 20 248 0 0 0,000 0,050 1 012 1 012 
BA-II 109 648 7 5 145 0,047 0,050 5 482 337 
BA-Nové Mesto 36 915 2 900 0,024 0,050 1 846 946 
BA-Rača 20 444 0 0 0,000 0,050 1 022 1 022 
BA-Vajnory 4 464 0 0 0,000 0,050 223 223 
BA-III 61 823 2 900 0,015 0,050 3 091 2 191 
BA-Karlova Ves 33 772 0 0 0,000 0,050 1 689 1 689 
BA-Dúbravka 34 636 2 1 660 0,048 0,050 1 732 72 
BA-Lamač 6 528 1 973 0,149 0,050 326 +647 
BA-Devín  1 034 0 0 0,000 0,050 52 52 
BA-Devínska Nová Ves 15 784 1 116 0,007 0,050 789 673 
BA-Záhorská Bystrica 2 663 1 194 0,073 0,050 133 +61 
BA-IV 94 417 5 2 943 0,031 0,050 4 721 1 778 
BA-Petržalka 114 153 3 964 0,008 0,050 5 708 4 744 
BA-Jarovce 1 249 0 0 0,000 0,050 62 62 
BA-Rusovce 2 287 0 0 0,000 0,050 114 114 
BA-Čunovo 933 0 0 0,000 0,050 47 47 
BA-V 118 622 3 964 0,008 0,050 5 931 4 967 
mesto Bratislava 426 091 18 10 572 0,025 0,050 21 304 10 732 
 
 

Pasportizácia potvrdila všeobecne a dlhodobejšie pociťovaný nedostatok krytých športových zariadení 
pre širšiu verejnosť a ich nerovnomerné rozmiestnenie na území mesta vo vzťahu k rozmiestneniu obyvateľstva 
a z hľadiska kritéria dochádzky. Tento deficit a často celková absencia zariadení v niektorých častiach mesta je 
z časti vykrývaný školskými zariadeniami v tých prípadoch, keď sú prístupné pre širšiu verejnosť, prípadne 
niektorými zariadeniami slúžiacimi prioritne pre výkonnostný šport.  

Pri celkovom nedostatku krytých zariadení pre pohybové aktivity obyvateľov je charakteristický ich 
zúžený sortiment pre všetky cieľové a vekové skupiny. Aktuálne z hľadiska početnosti zastúpenia s prevažujúcim 
využitím pre mladších a pracovne vyťažených obyvateľov dominujú kapacitne menšie a špecializované kryté 
zariadenia pre tenis, squash, bedminton. V meste chýbajú viacúčelové haly so širšou ponukou pre pohybové 
aktivity – aktuálnymi v zahraničí sú napr. trendové haly pre šport a zábavu mládeže - plážový volejbal, street 
futbal, streetball, lezecké zariadenia a pod.   

Z hľadiska celkovej kapacitnej ponuky najlepšie sú vybavené územia MČ Ružinov, Nové Mesto, 
Dúbravka. Absolútny nedostatok týchto zariadení je v MČ Petržalka, nepokryté sú územia MČ Vrakuňa, 
Podunajské Biskupice. Podobná situácia je v MČ Rača, Karlova Ves, Devínska Nová Ves, resp. v ďalších 
mestských častiach s menším počtom obyvateľov.  
 
V celkovom kapacitnom hodnotení krytých zariadení nie sú uvažované mobilné haly pre zimnú prevádzku 
tenisových ihrísk. 
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Prehľad rozmiestnenia športových hál a telocviční v Bratislave slúžiacich pre výkonnostný a rekreačný 
šport spolu , ich kapacít a prepočet deficitov v zmysle navrhovaného ukazovateľa      
    počet zariadení     hracia plocha v m2   
  počet  spolu výkonnostný a rekreačný šport 
mestská časť, obvod obyv. výkonn. rekreač. spolu spolu /obyv ukazov. potreba deficit 
    šport . šport        v m2/obyv.     
BA-Staré Mesto 41 581 7 1 8 3 582 0,086       
BA-I 41 581 7 1 8 3 582 0,086 0,135 5 613 2 031 
BA-Ružinov 70 202 4 7 11 7 360 0,106       
BA-Vrakuňa 19 198 0 0 0 0 0,000       
BA-Podunajské Biskupice 20 248 3 0 3 2 740 0,142       
BA-II 109 648 7 7 14 10 100 0,092 0,135 14 802 4 702 
BA-Nové Mesto 36 915 11 2 13 17 892 0,485       
BA-Rača 20 444 1 0 1 1 323 0,065       
BA-Vajnory 4 464 0 0 0 0 0,000       
BA-III 61 823 12 2 14 19 215 0,311 0,135 8 346 +10 869 
BA-Karlova Ves 33 772 1 0 1 312 0,009       
BA-Dúbravka 34 636 1 2 3 1 964 0,057       
BA-Lamač 6 528 0 1 1 973 0,149       
BA-Devín  1 034 0 0 0 0 0,000       
BA-Devínska Nová Ves 15 784 1 1 2 316 0,020       
BA-Záhorská Bystrica 2 663 0 1 1 194 0,073       
BA-IV 94 417 3 5 8 3 759 0,040 0,135 12 746 8 987 
BA-Petržalka 114 153 2 3 4 4 276 0,037       
BA-Jarovce 1 249 1 0 1 360 0,288       
BA-Rusovce 2 287 0 0 0 0 0,000       
BA-Čunovo 933 0 0 0 0 0,000       
BA-V 118 622 3 3 5 4 636 0,039 0,135 16 014 11 378 
mesto Bratislava 426 091 32 18 50 41 292 0,097 0,135 57 522 16 230 
 
 

Veľkostná štruktúra telocviční a hál 
 spolu výkonnostný šport rekreačný šport 

veľkostná skupina hracia počet hracia počet hracia počet 
 pl. v m2  pl. v m2  pl. v m2  

do 200 1 609 10 869 5 740 5 
201-400 2 782 9 2 314 7 468 2 
401-600 2 641 5 2 641 5 0 0 
601-800 6 536 9 2 400 3 4 136 6 
801-1000 5 573 6 1 845 2 3 728 4 
1001-1500 8 085 6 6 585 5 1 500 1 
1601-2000 1 944 1 1 944 1 0 0 
2000 a viac 12 122 4 12 122 4 0 0 
celkom 41 292 50 30 720 32 10 572 18 
 
 
Hodnotenie z hľadiska lokalizácie športových hál a telocviční na funkčných plochách podľa  
ÚPN hl.m. SR Bratislavy 

funkčná plocha spolu výkonnostný šport rekreačný šport 
 počet hracia pl. počet hracia pl. počet hracia pl. 
 zariadení v m2 zariadení v m2 zariadení v m2 

šport, telovýchova, voľný čas  23 27 511 20 25 231 3 2 280
iné funkčné plochy 27 13 781 12 5 489 15 8 292
spolu 50 41 292 32 30 720 18 10572
 
 
Nefunkčné, nevyužívané zariadenia 

Nefunkčné a nevyužívané zariadenia v súčasnosti znižujú reálny potenciál pre športovú a rekreačnú činnosť   
pôvodne TJ Slovan   Magnetova, Mierová telocvičňa    528 m2 

Spol. SOFTWIS, s.r.o.   Na barine 8  športová hala ...973 m2   
     spolu   1 501 m2 

 
 

Predpokladaný úbytok existujúcich zariadení 

Podľa informácií získaných v rámci prieskumov v súvislosti s novými rozvojovými zámermi, súvisiacimi 
s prestavbou, resp. asanáciou objektov, v ktorých sú zariadenia lokalizované sa predpokladá úbytok:      
ŠH VKP     Nábr. a.g.L.Svobodu 3  telocvičňa     200 m2 

        športová hala     800 m2 

ŠH Dunajplavba Bratislava  Horárska 12/a  športová hala     575 m2 

ŠH Jégeho    Jégeho 6  športová hala     800 m2 

        spolu   2 375 m2 

 
 
Kolkárne, bowllingové zariadenia 

Na území mesta sú 4 zariadenia kolkární, všetky sú prevádzkované športovými združeniami, resp. 
klubmi:  
Kolkáreň AŠK Inter Bratislava Turčianska ul. 
Kolkáreň TJ Spoje-Podunajské Biskupice 
Kolkáreň Slov. kolkársky zväz, Trnavská  29/A 
Kolkáreň Vodácky klub Tatran K.Ves, Botanická 11 

 Aj pre tento druh zariadenia je charakteristický úbytok v minulých rokoch (napr. kolkáreň v MČ Devín, 
kolkáreň TJ Iskra Matador).   

 Prieskumom boli sledované len tie bowlingové zariadenia, ktoré sú lokalizované v rámci väčších 
priestorov a vytvárajú samostatne organizované prevádzky. V čase zisťovania boli identifikované v území dve 
zariadenia, s prevažujúcim využitím pre rekreačné účely.     

Prehľad rozmiestnenia kolkární v území a ich kapacitné parametre 

 počet počet zariadení hracia pl. v m2 

mestská časť, obvod obyv. výkonn. rekreač. spolu výkon. rekreač. spolu /obyv 
 r.2006 šport šport  šport šport   

BA-Staré Mesto 41581 0 0 0 0 0 0 0,000
BA-I 41 581 0 0 0 0 0 0 0,000
BA-Ružinov 70 202 1 0 1 330 0 330 0,005
BA-Vrakuňa 19 198 0 0 0 0 0 0 0,000
BA-Podunajské Biskupice 20 248 1 0 1 300 0 300 0,016
BA-II 109 648 2 0 2 630   630 0,006
BA-Nové Mesto 36 915 1 0 1 378 0 378 0,010
BA-Rača 20 444 0 0 0 0 0 0 0,000
BA-Vajnory 4 464 0 0 0 0 0 0 0,000
BA-III 61 823 1 0 1 378 0 378 0,006
BA-Karlova Ves 33 772 1 0 1 218 0 218 0,006
BA-Dúbravka 34 636 0 1 1 0 960 960 0,028
BA-Lamač 6 528 0 0 0 0 0 0 0,000
BA-Devín  1 034 0 0 0 0 0 0 0,000
BA-Devínska Nová Ves 15 784 0 0 0 0 0 0 0,000
BA-Záhorská Bystrica 2 663 0 0 0 0 0 0 0,000
BA-IV 94 417 1 1 2 218 960 1178 0,013
BA-Petržalka 114 153 0 1 1 0 696 696 0,006
BA-Jarovce 1 249 0 0 0 0 0 0 0,000
BA-Rusovce 2 287 0 0 0 0 0 0 0,000
BA-Čunovo 933 0 0 0 0 0 0 0,000
BA-V 118 622 0 1 1 0 696 696 0,006
mesto Bratislava 426 091 4 2 6 1 226 1 656 2 882 0,007
 
 
Kryté špeciálne haly a zariadenia 

Zimné štadióny 

V súčasnosti sú v meste 3 zariadenia zimných štadiónov, ktoré disponujú 4 ľadovými plochami (ľadovou 
plochou európskych rozmerov). Všetky sú mestskými zariadeniami. 
• Zimný štadión Ondreja Nepelu s 2-mi ľadovými plochami v správe STaRZ 

• hlavná ľadová plocha slúži pre výkonnostný šport – pre súťaže, kapacita je pre 8000 divákov, 
• tréningová plocha je využívaná pre výkonnostný šport – pre hokej a krasokorčuľovanie, v zimných mesiacoch pre 

rekreačné korčuľovanie,  
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• Zimný štadión V. Dzurillu s jednou ľadovou plochou a kapacitou pre 3250 divákov   
• ľadová plocha slúži pre výkonnostný šport je využívaná pre tréningy, nižšie športové súťaže, 
• zariadenie je v správe MČ BA-Ružinov, 

• Krytá ľadová plocha v Dúbravke má širšie využitie - pre verejnosť, tréningové účely, zariadenie je v správe STaRZ. 

Zimné štadióny poskytujú málo príležitostí pre rekreačné korčuľovanie a v tejto súvislosti z hľadiska 
spádovosti a dostupnosti pokrývajú len časť územia. Absolútny nedostatok týchto zariadení je v južnej časti 
mesta, resp. v MČ Petržalka. Naviac nedostatok krytých ľadových plôch nie je kompenzovaný regulárnymi 
otvorenými klziskami. 

Prehľad rozmiestnenia zimných štadiónov v Bratislave, ich kapacít a prepočet deficitov v zmysle 
navrhovaného ukazovateľa      

mestská časť, obvod počet  hracia  plocha v m2 

obyvateľov počet   ukazov. bilančné 
 r. 2006 ľad.plôch spolu /obyv v m2/obyv potreba deficit 

BA-Staré Mesto 41581 0 0 0,000      
BA-I 41 581 0 0 0,000  0,024 998 998
BA-Ružinov 70 202 1 1 800 0,026       
BA-Vrakuňa 19 198 0 0 0,000       
BA-Podunajské Biskupice 20 248 0 0 0,000       
BA-II 109 648 1 1 800 0,016  0,024 2 632 862
BA-Nové Mesto 36 915 2 3 600 0,098       
BA-Rača 20 444 0 0 0,000       
BA-Vajnory 4 464 0 0 0,000       
BA-III 61 823 2 3 600 0,058  0,024 1 484 +1116
BA-Karlova Ves 33 772 0 0 0,000      
BA-Dúbravka 34 636 1 1 800 0,053       
BA-Lamač 6 528 0 0 0,000      
BA-Devín  1 034 0 0 0,000      
BA-Devínska Nová Ves 15 784 0 0 0,000      
BA-Záhorská Bystrica 2 663 0 0 0,000      
BA-IV 94 417 1 1 800 0,019  0,024 2 266 466
BA-Petržalka 114 153 0 0 0,000       
BA-Jarovce 1 249 0 0 0,000      
BA-Rusovce 2 287 0 0 0,000      
BA-Čunovo 933 0 0 0,000      
BA-V 118 622 0 0 0,000  0,024 2 846 2 846
mesto Bratislava 426 091 4 7 200 0,017 0,024 10 226 1 800
 
 
Kryté plavárne 

V Bratislave sú dnes 3 kryté plavárne, ktoré slúžia pre výkonnostný šport, rekreačné a kondičné 
plávanie. 

Len jeden 50 m krytý bazén – plaváreň Pasienky sa využíva aj pre výkonnostný šport – súťaže v 
plaveckých športoch (vodné pólo) a zároveň slúži ako verejná mestská plaváreň. 

Ďalšie bazény pre verejnosť sú využívané pre rekreačné, kondičné a výučbové plávanie (výučbový 
bazén na Junáckej ul,  integrované bazény v polyfunkčných objektoch – plaváreň Slovnaft, a.s.,  IUVENTA a v 
rámci fitness centra Maxfit v Devínskej Novej Vsi ).  

Viaceré zariadenia fitness centier sú vybavené bazénmi, tieto sú spravidla menších, neštandardných 
rozmerov, nemajú parametre plaveckých, resp. rekreačných  bazénov.  

Celková kapacita krytých plavární je 2 213 m2 vodnej plochy a  kapacitný štandard 0,005 m2 na 
obyvateľa. 

Celkovo možno počet a kapacity krytých plavární hodnotiť ako nízke. Z hľadiska ich rozloženia v území 
mesta výrazne najvyššie kapacity vykazuje MČ Nové Mesto, resp. územie III. obvodu a zostávajúce územia 
mesta sú týmito zariadeniami prakticky nevybavené.  

Deficit týchto zariadení by mohli z časti pokrývať kryté školské bazény, hlavne v území Starého Mesta 
(potenciálne plaváreň v ŠD J. Hronca, ktorá je aktuálne mimo prevádzky, ale aj plaváreň v areáli UK FTVaŠ na 
nábr. a.g.L. Svobodu). Iná je situácia v MČ Petržalka, kde existujúcich 5 krytých plavární v základných školách 
s celkovou kapacitou 750 m2 vodnej plochy sotva postačuje pre výučbu plávania. Detailnejší zoznam školských 
krytých plávaní je uvedený v časti, ktorá sa zaoberá problematikou infraštruktúry školskej telovýchovy a športu.  

Dlhodobejšie pretrvávajúci nedostatok kapacít u tohto druhu zariadenia v Bratislave sa výraznejšie 
prehĺbil v minulosti zrušených zariadení: 
• mestská plaváreň „Centrál“ 
• mestská plaváreň Grossling 
• krytá plaváreň na Nobelovej ul. (pôvodne TJ Dimitrov na Odborárskej u.). 

 Ku zlepšeniu vybavenia územia krytými plavárňami, predovšetkým Starého Mesta by mala prispieť 
realizácia zámeru sfunkčnenia krytej plavárne Grossling s kapacitou cca 200 m2 vodnej plochy.  
 
Ako s potenciálnymi pre využitie širšou verejnosťou možno uvažovať s niektorými existujúcimi 
plavárňami v školských zariadeniach a areáloch: 
• ŠD J.Hronca,  Bernolákova 3  - , vyžaduje rekonštrukciu, podľa zámerov je záujem správcu zariadenia o jeho 

sprístupnenie pre širšiu verejnosť, 
• SOU železničné, Na pántoch 7 v MČ Rača -  vyžaduje rekonštrukciu, overenie vhodnosti z hľadiska prevádzkových 

podmienok, 
• SOU obchodné, Na pántoch 9 v MČ Rača - vyžaduje sanáciu, overenie z hľadiska prevádzkových podmienok 
• SOU energetické Pod Holým vrchom v MČ Záhorská Bystrica -  nie je v prevádzke, v minulosti slúžil aj pre širšiu 

verejnosť.  

Prehľad rozmiestnenia krytých plavární v Bratislave, ich kapacít a prepočet deficitov v zmysle 
navrhovaného ukazovateľa      
      vodná plocha v m2 

mestská časť, obvod 
počet 
obyvateľ. počet     ukazov.     

  v r.2006 bazénov spolu obyv. 
v 
m2/obyv. potreba deficit 

BA-Staré Mesto 41581 0 0 0,000       
BA-I 41 581 0 0 0,000 0,015 624 624
BA-Ružinov 70 202 1 300 0,004       
BA-Vrakuňa 19 198 0 0 0,000       
BA-Podunajské Biskupice 20 248 0 0 0,000       
BA-II 109 648 1 300 0,003 0,015 1 645 1 345
BA-Nové Mesto 36 915 3 1 380 0,037       
BA-Rača 20 444 0 0 0,000       
BA-Vajnory 4 464 0 0 0,000       
BA-III 61 823 3 1 380 0,022 0,015 927 +453
BA-Karlova Ves 33 772 1* 313 0,009       
BA-Dúbravka 34 636 0 0 0,000       
BA-Lamač 6 528 0 0 0,000       
BA-Devín  1 034 0 0 0,000       
BA-Devínska Nová Ves 15 784 1** 220 0,014       
BA-Záhorská Bystrica 2 663 0 0 0,000       
BA-IV 94 417 2 533 0,006 0,015 1 416 883
BA-Petržalka 114 153 0 0 0,000       
BA-Jarovce 1 249 0 0 0,000       
BA-Rusovce 2 287 0 0 0,000       
BA-Čunovo 933 0 0 0,000       
BA-V 118 622 0 0 0,000 0,015 1 780 1 780
mesto Bratislava 426 091 6 2 213 0,005 0,015 6 390 4 177
* integrované v objekte IUVENTA 
** integrované v objekte fitness centra 
 
 
Ďalšie kryté zariadenia pre športovo-rekreačnú aktivitu 

Tieto zariadenia prevádzkované na komerčnej báze sú na území mesta početne zastúpené, 
predovšetkým zariadenia fitness a posilňovne. Ich rozvoj je príznačný najmä pre ostatné obdobie. Umiestňované 
sú ako integrované zariadenia v športovo-rekreačných objektoch, v ubytovacích zariadeniach, ako doplnkové 
zariadenia stravovacích zariadení, v bytových objektoch. Zo stavebného hľadiska ide prevažne o rekonštrukcie 
priestorov v existujúcich objektoch. V tejto súvislosti ide o zariadenia často nestabilizované, s pomerne vysokou 
dynamikou pohybu (zánik, redukcia kapacít, rozvoj nových zariadení). Často sa odlišujú kapacitnou veľkosťou, 
ale aj sortimentnou ponukou, najkomplexnejšie sú vybavené tie, ktoré sú vybavené relaxačnými bazénmi 
menších, neštandardných rozmerov.    
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Prehľad rozmiestnenia zariadení fitness centier a posilňovní v území a ich kapacít   

 počet počet hracia pl. v m2 

mestská časť, obvod obyv. zariad. spolu /obyv 
 r. 2006    

BA-Staré Mesto 41 581 7 1 403 0,034 
BA-I 41 581 7 1 403 0,034 
BA-Ružinov 70 202 17 3 685 0,052 
BA-Vrakuňa 19 198 3 740 0,039 
BA-Podunajské Biskupice 20 248 1 200 0,010 
BA-II 109 648 21 4 625 0,042 
BA-Nové Mesto 36 915 13 3 258 0,088 
BA-Rača 20 444 4 905 0,044 
BA-Vajnory 4 464 0 0 0,000 
BA-III 61 823 17 4 163 0,067 
BA-Karlova Ves 33 772 8 1 176 0,035 
BA-Dúbravka 34 636 2 728 0,021 
BA-Lamač 6 528 0 0 0,000 
BA-Devín  1 034 0 0 0,000 
BA-Devínska Nová Ves 15 784 2 2 630 0,167 
BA-Záhorská Bystrica 2 663 1 1 346 0,505 
BA-IV 94 417 13 5 880 0,062 
BA-Petržalka 114 153 13 2 560 0,022 
BA-Jarovce 1 249 0 0 0,000 
BA-Rusovce 2 287 0 0 0,000 
BA-Čunovo 933 0 0 0,000 
BA-V 118 622 13 2 560 0,022 
mesto Bratislava 426 091 71 18 781 0,044 
 
 
Špecifické kryté zariadenia 
 
Lodenice 

Lokalizácia lodeníc a ich rozvoj sú determinované prírodnými danosťami a tradíciou vodných športov 
v Bratislave. Podľa prieskumov je na území mesta vybudovaných 10 zariadení lodeníc, predovšetkým vo väzbe 
na vodný tok Dunaja. Sú sústredené v MČ Ružinov, Karlova Ves a Petržalka.  
MČ-Ružinov   Veslársky klub Slávia STU    Mokráň-záhon 

Lodenica Slovnaft AŠK Inter Bratislava  Vlčie hrdlo 
MČ-Karlova Ves   Vodácky klub Tatran Karlova Ves    Botanická 11 

Lodenica FFUK     Botanická 11 
Lodenica - KRK Vinohrady   Botanická 9 
Kanoistický klub Karlova Ves   Botanická 9 
Klub vodných športov    Botanická  59 

MČ-Petržalka   TJ Kamzík     Klokočova 1 
TJ Dunajčík     Klokočova 2 
Dunajský klub, a.s.   Viedenská cesta 

Kapacity lodeníc sú využívané výlučne členskou základňou a ich rozvoj, či potreba nie sú viazané na 
počet obyvateľov. 

Celková kapacita lodeníc je 4164 m2 úžitkovej plochy a kapacitný štandard 0,010 m2 na1obyvateľa.   

Úbytok lodeníc sa predpokladá v MČ Petržalka - lodenice TJ Kamzík a TJ Dunajčík v súvislosti 
s pripravovanými zámermi rozvoja a nového využitia v rámci širšieho územia.  

Zámery rozvoja lodeníc: 

• v lokalite Karloveská zátoka - areál Švédske domky: 
• aktuálna prestavba objektu archívu UK na lodenicu, 
• výstavba nového objektu lodenice UK v Bratislave,   
• zámer vybudovať ďalší objekt lodenice II vo výhľade 

 s tým, že obidve lodenice spadajú pod Centrum univerzitného športu. 
 
 
 
 

Strelnice 

Kryté strelnice ako zariadenia vyššieho, celomestského významu sú v území mesta zastúpené 2–mi 
zariadeniami, v MČ-Dúbravka Strelnica T&T, Agátová 10/A a v MČ-Petržalka v rámci športového areálu TJ 
Slávia Agrofert STU Májova 21.  

 Ich celková kapacita je 452 m2 krytej prevádzkovej plochy a kapacitný štandard 0,001 m2 na obyvateľa, 
čo je podstatne menej ako urbanistický ukazovateľ 0,004 – 0,006 m2/obyv uvedený v Zásadách a pravidlách 
územného plánovania z r. 1983.   
 

Kryté jazdiarne 

Zariadenia 7 krytých jazdiarní disponujú celkovou kapacitou 9 570 m2 cvičnej – prevádzkovej plochy. 
Lokalizované sú v rámci jazdeckých areálov, tradičných a dlhodobejšie stabilizovaných v území. Len v prípade 
krytých jazdiarní jazdeckého klubu TJ Slávia Agrofert STU sú súčasťou viacúčelového športového areálu. 
Novším je jazdecký areál situovaný v území MČ Devínska Nová Ves.   
MČ Bratislava - Karlova Ves  TJ Hipológ ZOO Bratislava    Mlynská Dolina 
MČ Bratislava - Devínska N. Ves  Areál jazdeckého oddielu Pegas    Vápenka 15 
MČ Bratislava - Záhorská Bystrica  Areál R.S.Team      Poľný mlyn 1 
MČ Bratislava - Petržalka  ŠK Dunaj      Starohájska ul. 

1. jazdecká a.s.      Starohájska 31 
Jazdecký klub TJ Slávia Agrofert STU   Májova 21 

 
 
 
 OTVORENÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA 
 
Veľkoplošné ihriská na loptové hry 

Veľkoplošné ihriská na loptové hry slúžia takmer výlučne pre výkonnostný šport, resp. pre vysokoškolský 
šport. Do tejto skupiny športového zariadenia územný generel zaradil ihriská s výmerou hracej plochy väčšou 
ako 2000 m2. Tomuto kritériu zodpovedajú  futbalové ihriská štandardných rozmerov, ihriská pre pozemný hokej, 
pre softbal, ihriská pre americký futbal, pre ragby, baseballové ihriská.  

V sledovaných areáloch s prevažujúcim využitím pre výkonnostný šport a pre rekreačný šport sieť 
veľkoplošných ihrísk tvorí celkom 30 hlavných ihrísk, z toho 28 ihrísk je futbalových, 1 pre pozemný hokej v MČ 
Rača a 1 baseballové ihrisko v MČ Podunajské Biskupice . 

Okrem týchto ihrísk sú ďalej vybudované 1 ihrisko pre pozemný hokej Slovenského zväzu pozemného 
hokeja v areáli ZŠ Plickova 9 v MČ Rača (uvádzaný aj ako štadión), 1 baseballové ihrisko v areáli ZŠ I. 
Bukovčana v Devínskej Novej Vsi a futbalové ihrisko Ekonomickej univerzity v Bratislave v lokalite Pasienky. Ich 
kapacity sú uvedené v časti venovanej hodnoteniu infraštruktúry školskej telovýchovy a športu. 

Aktuálna a reálne vyjadrená potreba kapacít veľkoplošných ihrísk by mala byť prioritne odvodená od 
požiadavky športových klubov, resp. združení, nakoľko potreba rozvoja nových zariadení je určovaná najmä 
inými kritériami, nie priamou väzbou na počet obyvateľov.     
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Prehľad rozmiestnenia veľkoplošných ihrísk a ich kapacít v Bratislave  

  počet  celkom výkonnostný šport rekreačný šport 

obyvateľ. 
počet 
hlavn.

hracia plocha  
v m2 

počet
hlavn

hracia plocha v 
m2 

počet 
hlavn. 

hracia plocha 
v m2 

mestská časť, obvod r.2006 ihrísk spolu /obyv ihrísk spolu /obyv ihrísk spolu /obyv 
BA-Staré Mesto 41581 0 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000
BA-I 41 581 0 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000
BA-Ružinov 70 202 5 34 680 0,494 3 21 980 0,313 2 12 

00
0,181

BA-Vrakuňa 19 198 1 6 700 0,349 1 6 700 0,349 0 0 0,000
BA-Podunajské Biskupice 20 248 3 17 650 0,872 1 7 350 0,363 2 10 0,509
BA-II 109 648 9 59 030 0,538 5 36 030 0,329 4 23 

000
0,210

BA-Nové Mesto 36 915 4 28 350 0,768 4 28 350 0,768 0 0 0,000
BA-Rača 20 444 3 18 005 0,881 3 18 005 0,881 0 0 0,000
BA-Vajnory 4 464 1 6 825 1,529 1 6 825 1,529 0 0 0,000
BA-III 61 823 8 53 180 0,860 8 53 180 0,860 0 0 0,000
BA-Karlova Ves 33 772 1 5 400 0,160 1 5 400 0,160 0 0 0,000
BA-Dúbravka 34 636 1 5 880 0,170 1 5 880 0,170 0 0 0,000
BA-Lamač 6 528 1 6 936 1,063 1 6 936 1,063 0 0 0,000
BA-Devín  1 034 1 5 400 5,222 1 5 400 5,222 0 0 0,000
BA-Devínska Nová Ves 15 784 1 6 936 0,439 1 6 936 0,439 0 0 0,000
BA-Záhorská Bystrica 2 663 1 7 350 2,760 1 7 350 2,760 0 0 0,000
BA-IV 94 417 6 37 902 0,401 6 37 902 0,401 0 0 0,000
BA-Petržalka 114 153 4 25 630 0,225 2 14 350 0,126 2 11 

280
0,099

BA-Jarovce 1 249 1 6 325 5,064 1 6 325 5,064 0 0 0,000
BA-Rusovce 2 287 1 6 825 2,984 1 6 825 2,984 0 0 0,000
BA-Čunovo 933 1 12 540 13,441 1 12 540 13,441 0 0 0,000
BA-V 118 622 7 51 320 0,433 5 40 040 0,338 2 11 0,095
mesto Bratislava 426 091 30 201 432 0,473 24 167 

1 2
0,392 6 34 

280
0,080

 
 
  počet  Celkom výkonnostný šport rekreačný šport 

obyvateľ
. počet * 

hracia plocha v 
m2 počet hracia plocha v m2 

poče
t 

hracia plocha v 
m2 

mestská časť, obvod r.2006 ihrísk spolu /obyv ihrísk spolu /obyv 
ihrís
k spolu /obyv 

BA-Staré Mesto 41581 0 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000
BA-I 41 581 0 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000
BA-Ružinov 70 202 7 47 830 0,681 5 35 130 0,500 2 12 700 0,181
BA-Vrakuňa 19 198 2 8 520 0,444 2 8 520 0,444 0 0 0,000
BA-Podunajské Biskupice 20 248 4 28 900 1,427 2 18 600 0,919 2 10 300 0,509
BA-II 109 648 13 85 250 0,777 9 62 250 0,568 4 23 000 0,210
BA-Nové Mesto 36 915 8 57 120 1,547 8 57 120 1,547 0 0 0,000
BA-Rača 20 444 4 22 105 1,081 4 22 105 1,081 0 0 0,000
BA-Vajnory 4 464 1 6 825 1,529 1 6 825 1,529 0 0 0,000
BA-III 61 823 13 86 050 1,392 13 86 050 1,392 0 0 0,000
BA-Karlova Ves 33 772 1 5 400 0,160 1 5 400 0,160 0 0 0,000
BA-Dúbravka 34 636 1 5 880 0,170 1 5 880 0,170 0 0 0,000
BA-Lamač 6 528 2 11 591 1,776 2 11 591 1,776 0 0 0,000
BA-Devín  1 034 1 5 400 5,222 1 5 400 5,222 0 0 0,000
BA-Devínska Nová Ves 15 784 2 10 986 0,696 2 10 986 0,696 0 0 0,000
BA-Záhorská Bystrica 2 663 1 7 350 2,760 1 7 350 2,760 0 0 0,000
BA-IV 94 417 8 46 607 0,494 8 46 607 0,494 0 0 0,000
BA-Petržalka 114 153 6 34 830 0,305 4 23 550 0,206 2 11 280 0,099
BA-Jarovce 1 249 1 6 325 5,064 1 6 325 5,064 0 0 0,000
BA-Rusovce 2 287 1 6 825 2,984 1 6 825 2,984 0 0 0,000
BA-Čunovo 933 1 12 540 13,441 1 12 540 13,441 0 0 0,000
BA-V 118 622 9 60 520 0,510 7 49 240 0,415 2 11 280 0,095
mesto Bratislava 426 091 43 278 427 0,653 37 244 147 0,573 6 34 280 0,080

* celkový počet a kapacita hlavných a tréningových ihrísk spolu 
v celkovom počte ihrísk a výmere hracích plôch  nie sú zahrnuté veľkoplošné ihriská futbalových štadiónov (hlavné a cvičné) 

 
 

Predpokladaný úbytok ihrísk lokalizovaných na urbanistických plochách v ÚPN mesta určených pre iné 
funkcie ako šport, rekreácia a voľný čas, resp. vyplývajúci zo známych rozvojových zámerov 
MČ Nové Mesto          futbalové ihrisko FK VD Štart, Trnavská cesta  33   6 825 m2 

MČ Rača  ihrisko pre pozemný hokej KPH Rača, Mrázová ul. 18   5 005 m2 

MČ Rača  futbalové ihrisko  ŠK Krasňany, Pekná cesta   5 700 m2 

MČ Vajnory  futbalové ihrisko ŠK Cepit Vajnory     6 825 m2 

MČ Petržalka  futbalové ihrisko TJ Slovan Pravda, Pri Seči 1 10 200 m2 

 
Uplatnené podnety v návrhu na zmenu funkčného využitia územia v ÚPN mesta v ostatnom období 

• z funkcie šport, telovýchova, voľný čas  pre iné urbanistické funkcie  
MČ Nové Mesto futbalové ihrisko pôvodne TJ Slovan, Magnetova ul.   7 350 m2  

hlavné ihrisko nevyužívané 
futbalové ihrisko  pôvodne TJ Slovan Magnetova ul.   6 720 m2   
   cvičné ihrisko nevyužívané 

tieto uvádzame pre komplexnosť ako informácie poskytnuté príslušnou mestskou časťou, pričom vzhľadom 
na súčasný právny stav územný generel s uvedenými zariadeniami, resp. plochami, na ktorých sú 
lokalizované bude v návrhovej časti uvažovať. 

• z iných urbanistických funkcií na funkciu šport, telovýchova, voľný čas 
MČ Rača  futbalové ihrisko  ŠK Krasňany, Pekná cesta   5 700 m2 

MČ Vajnory f futbalové ihrisko ŠK Cepit Vajnory     6 825 m2 

 
Prepočet deficitov kapacít veľkoplošných ihrísk v zmysle navrhovaného ukazovateľa      

mestská časť, obvod Počet hracia plocha v m2 
 obyv. súčasný stav ukaz. bilančné predpokl. 
 r.ľ006 spolu /obyv /obyv potreba deficit úbytok 

BA-Staré Mesto 41 581 0 0,000       0
BA-I 41 581 0 0,000 0,800 33 265 33 265 0
BA-Ružinov 70 202 47 830 0,681       0
BA-Vrakuňa 19 198 8 520 0,444       0
BA-Pod. Biskupice 20 248 28 900 1,427       0
BA-II 109 648 85 250 0,777 0,800 87 718 2 468 0
BA-Nové Mesto 36 915 57 120 1,547       28 875
BA-Rača 20 444 22 105 1,081       10 705
BA-Vajnory 4 464 6 825 1,529       6 825
BA-III 61 823 86 050 1,392 0,800 49 458 36 592 46 405
BA-Karlova Ves 33 772 5 400 0,160       0
BA-Dúbravka 34 636 5 880 0,170       0
BA-Lamač 6 528 11 591 1,776       0
BA-Devín  1 034 5 400 5,222       0
BA-Devínska Nová Ves 15 784 10 986 0,696       0
BA-Záhorská Bystrica 2 663 7 350 2,760       0
BA-IV 94 417 46 607 0,494 0,800 75 534 28 927 0
BA-Petržalka 114 153 34 830 0,305       10 200
BA-Jarovce 1 249 6 325 5,064       0
BA-Rusovce 2 287 6 825 2,984       0
BA-Čunovo 933 12 540 13,441       0
BA-V 118 622 60 520 0,510 0,800 94 898 34 378 10 200
mesto Bratislava 426 091 278 427 0,653 0,800 340 873 62 446 56 605
 
 
 
Maloplošné ihriská 

Do tejto skupiny športových zariadení územný generel zaradil ihriská, ktorých kapacitné parametre – 
výmera hracej (cvičnej) plochy sú menšie ako 2000 m2. Prakticky zahŕňajú takmer celú škálu ihrísk pre loptové 
hry, tenisové ihriská, minigolfové ihriská a iné.   

Podľa pasportov celková kapacita maloplošných ihrísk je 311 878 m2 hracích (cvičných) plôch a 
v prepočítaní na 1 obyvateľa predstavuje 0,732 m2. Kapacita týchto zariadení je lokalizovaná nasledovne: 
• v  areáloch slúžiacich prevažne pre výkonnostný šport 78 321 m2 a 0,184 m2/obyv., 
• v areáloch slúžiacich pre rekreačný šport a integrovaných priamo v obytnom území  233 557 m2, čo tvorí 75 

% ich celkovej kapacity a predstavuje 0,548 m2/obyv. 
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Maloplošné ihriská v areáloch výkonnostného športu 
• z celkovej kapacity 78 321 m2 pripadá 75 % na tenisové ihriská, tieto sú prevažne organizované do 

špecializovaných tenisových areálov športových združení a klubov, a sú potenciálom pre športové aktivity 
širšej verejnosti, ktorý je v rôznej miere aj využívaný, 

• zostávajúcu kapacitu (25%) tvoria ihriská pre iné druhy športov (viacúčelové, volejbal, basketbal, hádzaná 
a pod.), tieto predstavujú doplnkové cvičné, resp. tréningové kapacity pre športy, súťažne prevádzané ako 
halové športy. 

Maloplošné ihriská v športovo-rekreačných areáloch a v obytnom území 
• v rámci športovo-rekreačných areálov je vybudovaných 88 137 m2, z týchto kapacít časť je lokalizovaná 

• v areáloch prírodných kúpalísk, areáloch letných kúpalísk a v iných viacúčelových areáloch, kde 
vytvárajú širšiu sortimentnú ponuku k hlavnej rekreačnej činnosti a podieľajú sa na komplexnosti ich 
vybavenostného štandardu, 

• v účelových areáloch pre pohybové aktivity rôznej veľkosti a kapacity, vybudovaných často bez 
obslužného zázemia,  

• v štruktúre dominujú tenisové ihriská s kapacitou 54 317 m2 hracej plochy ( 62%),.  
• v obytnom území celková kapacita ihrísk je 145 420 m2 hracej plochy, čo predstavuje súčasný štandard 

0,341 m2/obyvateľa,  
• prevažná časť ihrísk bola vybudovaná ako integrované v rámci obytných plôch sídlisk a pôvodne určená pre 

mládež a dospelých, niektoré z nich sú organizované do menších areálov.    
 
Prehľad rozmiestnenia kapacít máloplošných ihrísk v  Bratislave   

hracia plocha v m2 

spolu výkonnostný šport rekreačný šport 

mestská časť, obvod 
 

 
počet 

obyvateľ. 
r. 2006 spolu /obyv spolu /obyv 

šport.- 
rekreač. 
areály /obyv 

športovis. 
v obyt. 
území. /obyv spolu /obyv 

BA-Staré Mesto 41581 9 444 0,227 2 994 0,072 6 150 0,148 300 0,007 6 450 0,155
BA-I 41 581 9 444 0,227 2 994 0,072 6 150 0,148 300 0,007 6 450 0,155
BA-Ružinov 70 202 121 055 1,724 11 475 0,163 41 450 0,590 68 130 0,970 109 580 1,561
BA-Vrakuňa 19 198 6 185 0,322 505 0,026 3 860 0,201 1 820 0,095 5 680 0,296
BA-Podunajské Biskupice 20 248 7 945 0,392 6 650 0,329 265 0,013 1 030 0,051 1 295 0,064
BA-II 109 648 135 185 1,233 18 630 0,170 45 575 0,416 70 980 0,647 116 555 1,063
BA-Nové Mesto 36 915 38 772 1,050 20 415 0,553 7 472 0,203 11 065 0,300 18 537 0,502
BA-Rača 20 444 16 361 0,800 0 0 6 165 0,302 10 196 0,499 16 361 0,800
BA-Vajnory 4 464 1 339 0,300 0 0,000 1 339 0,300 500 0,112 1 839 0,412
BA-III 61 823 56 472 0,913 20 415 0,330 14 976 0,242 21 761 0,352 36 737 0,594
BA-Karlova Ves 33 772 8 608 0,255 1 319 0,039 1 908 0,056 5 381 0,159 7 289 0,216
BA-Dúbravka 34 636 17 856 0,515 0 0,000 7 757 0,223 10 099 0,292 17 856 0,515
BA-Lamač 6 528 5 783 0,886 1 856 0,284 0 0,000 3 927 0,602 3 927 0,602
BA-Devín  1 034 400 0,387 400 0,387 0 0,000 0 0,000 0 0,000
BA-Devínska Nová Ves 15 784 7 867 0,498 3 379 0,214 0 0,000 4 488 0,284 4 488 0,284
BA-Záhorská Bystrica 2 663 4 795 1,801 2 274 0,854 2 521 0,947 0 0,000 2 521 0,947
BA-IV 94 417 45 309 0,480 9 228 0,098 12 186 0,129 23 895 0,253 36 081 0,382
BA-Petržalka 114 153 64 218 0,563 25 804 0,226 9 250 0,081 29 539 0,259 38 789 0,339
BA-Jarovce 1 249 800 0,641 800 0,641 0 0,000 0 0,000 0 0,000
BA-Rusovce 2 287 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
BA-Čunovo 933 450 0,482 450 0,482 0 0,000 0 0,000 0 0,000
BA-V 118 622 65 468 0,552 27 054 0,228 9 250 0,078 29 539 0,249 38 789 0,327
mesto Bratislava 426 091 311 878 0,732 78 321 0,184 88 137 0,207 146 475 0,344 234 612 0,551
 
 
 Detailnejšia štruktúra ihrísk a ich kapacít, spracovaná podľa mestských častí, je uvedená v tabuľkovej 
časti.  

V nasledujúcej tabuľke uvádzame parametre zariadení vybraných tzv. „malých športov „. 

Za malé športy možno jednoznačne považovať tie, ktoré na svoju realizáciu nekladú veľké plošné, 
priestorové a technické nároky, väčšina z nich sa môže realizovať v priestoroch a na plochách univerzálne 
využiteľných aj pre iné druhy športov, resp. na iné účely. Z uvedenej charakteristiky malých športov vyplýva, že 
na ich umiestnenie v území nie sú potrebné špecifické priestorové a technické požiadavky a ich uplatnenie môže 
byť ďaleko širšie ako sú špecifické plochy určené pre funkčný systém športu telovýchovy a voľného času. 

Tieto predpoklady ich predurčujú na možné včleňovanie do iných funkčných systémov akými sú 
napríklad systémy: 

málopodlažnej či viacpodlažnej bytovej výstavby 
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti 
zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných 
a tiež územia vyčlenené pre rekreáciu v prírodnom prostredí 
 

druh športu vonkajšie plochy čisté vnútorné plochy čisté výmera 
 dĺžka m šírka m dĺžka m šírka m v m2 

futbal 90 45 40        (44) 20      (21) 924 
fausbal 40 20 40        (44) 20      (21) 924 
hádzaná 90 55 40        (44) 20      (22) 968 
hokej 60 30 40        (44) 20      (21) 924 
hokej na koliesk. korč. 40 20 40 20 800 
korfbal 40 20 40        (44) 20      (24) 968 
basketbal 24 - 28 13 - 15 28        (30) 15      (17) 510 
volejbal 18 9 18        (34) 9        (19) 646 
tenis 23,77 10,97        (36,57)      (18,27) 668 
badminton 13,4 6,1 13,4  (17,4) 6,1    (9,1) 158,34 
bicyklebal 60 40 14        (18) 11      (13) 234 
curling 42    (45) 4,7  (9) 42        (45) 4,7      (9)  405 
petang 15 4 - - 60 
softbal 20,3 20,3 20,3 20,3 412 
softtenis 12 7,6 12        (16) 7,6    (10) 160 
squash - - 9,75 6,4 62,4 
streetball 12 12 12 12 144 
stolný tenis 2,74 1,525 2,74     (14) 1,525   (7) 98 
 
 
Golfové ihriská  

 Golfové ihriská sú na území mesta zastúpené jedným zariadením, ktoré sa nachádza v lokalite Poľný 
mlyn v MČ Záhorská Bystrica, resp. jeho výmera 48 000 m2 zasahuje do katastrálneho územia Záhorská Bystrica 
a ďalšie plochy tohto ihriska prekračujú hranice mesta do územia mesta Stupava. Zariadenie je v súčasnosti 
využívané len pre rekreačné účely. 

 Aktuálnym a nestabilizovaným je zámer lokalizovať golfové ihrisko na území MČ Petržalka, v lokalite pri 
Viedenskej ceste.   
 
 
Ihriská a zariadenia pre adrenalínové a netradičné športy 

 Ihriská tohto druhu vybudované v ostatnom období rozšírili príležitosti pre trendové pohybové aktivity 
najmä pre mladšie populačné ročníky:   
MČ Ružinov    Areál netradičných športov - skate park    1 000m2 na Nevädzovej ul. 
MČ Nové Mesto   Lanové centrum ZSE           16 990 m2 priestor Kamzík 
MČ Petržalka   paintballové ihrisko    10 625 m2  cesta na Rusovce 
MČ Čunovo   paintballové ihrisko       6  000 m2 pri hrádzi 
MČ Karlova Ves  paintball SVAT    v rekonštrukcii    Mlynská dolina 

Ihriská lokalizované v MČ Petržalka a Čunovo sú dočasnými, lokalizovanými na plochách s rozvojovými zámermi 
pre iné využitie. 

V rámci celkovej rekonštrukcie areálu Mlyny – vysokoškolské mesto UK v Bratislave  je zámerom vybudovať 
zariadenie speed a military paintball.  
 
 
Štadióny 
 
futbalové štadióny 

Medzi futbalové štadióny ako zariadenia slúžiace pre výkonnostný šport zaradil územný generel:  
• futbalový štadión ŠK Slovan Bratislava,a.s. v lokalite Tehelné pole 
• futbalový štadión Inter Bratislava a.s. futbal v lokalite Pasienky 
• futbalový štadión Monarch - futbalový štadión na Nobelovej ulici 
• futbalový štadión FK ŠKP Dúbravka Ul. Sch.Trnavského 2/A 
• futbalový štadión FC Artmedia Krasovského 1  
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Predpokladaný úbytok a dislokácia do nových polôh v súvislosti so známymi rozvojovými 
zámermi 
• futbalový štadión FC Artmedia Krasovského 1  

Uplatnené podnety na zmenu funkčného využitia územia v ÚPN mesta určeného pre šport, 
rekreáciu, voľný čas  v ostatnom období 
• MČ Nové Mesto štadión pre americký futbal Monarch -   Nobelova ul.    

Tieto uvádzame pre komplexnosť informácií poskytnutých príslušnou mestskou časťou, pričom vzhľadom na 
súčasný právny stav územný generel s uvedeným zariadením, resp. plochami, na ktorých je lokalizované bude 
v návrhovej časti uvažovať. 
 
Prehľad rozmiestnenia kapacít futbalových štadiónov v Bratislave  

mestská časť, obvod počet hracia plocha v m2 

 obyv. súčasný stav ukaz. predpokl. 
 r.2006 spolu /obyv /obyv úbytok 

BA-Staré Mesto 41 581 0 0,000   
BA-I 41 581 0 0,000 x 0 
BA-Ružinov 70 202 0     
BA-Vrakuňa 19 198 0     
BA-Pod. Biskupice 20 248 0     
BA-II 109 648   0,000 x 0 
BA-Nové Mesto 36 915 53 775     prestavba 
BA-Rača 20 444 0     
BA-Vajnory 4 464 0     
BA-III 61 823 53 775 0,870 x prestavba 
BA-Karlova Ves 33 772 0     
BA-Dúbravka 34 636 21 758     
BA-Lamač 6 528 0     
BA-Devín  1 034 0     
BA-Devínska Nová Ves 15 784 0     
BA-Záhorská Bystrica 2 663 0     
BA-IV 94 417 21 758 0,230 x 0 
BA-Petržalka 114 153 7 350     
BA-Jarovce 1 249 0     
BA-Rusovce 2 287 0     
BA-Čunovo 933 0     
BA-V 118 622 7 350 0,064 x 7 350 
mesto Bratislava 426 091 82 883 0,195 0,200 7 350 
 
 
ľahkoatletické štadióny 

Samostatné účelové ľahkoatletické štadióny slúžiace pre výkonnostný, resp. vrcholový šport nie sú 
vybudované. Existujúce integrované zariadenia pre ľahkú atletiku v rámci futbalového štadióna Inter Bratislava 
a.s. futbal v lokalite Pasienky a v minulosti tradične využívané aj v rámci medzinárodných súťaží sú v súčasnosti 
nefunkčné. Podľa informácií zo Slovenského ľahkoatletického zväzu s ich zhodnotením v ďalšom období sa 
neuvažuje.  

 Pre komplexnosť hodnotenia zastúpenia tohto druhu zariadenia v meste uvádzame ľahkoatletické 
štadióny vybudované v športovom areáli ŠD STU v Bratislave Mladá garda v MČ Nové mesto a v športovom 
areáli FTVaŠ UK v Bratislave. Obidve zariadenia boli v ostatnom období rekonštruované.  

 Stabilizácia a rozvoj ľahkej atletiky v Bratislave úzko súvisí s riešením infraštruktúry pre tento druh 
športu. V tejto súvislosti podmienky by mali byť riešené na všetkých úrovniach – od zhodnocovania existujúcich 
športovísk na školách až po vybudovanie zariadení pre ľahkú atletiku, či už ich integrovaním v rámci iných 
športových zariadení alebo vybudovaním ako účelového zariadenia.    
 
cyklistické štadióny 

Sú zastúpené Cyklistickým štadiónom V. Ružičku v lokalite Tehelné pole. 

V súvislosti s pripravovaným zámerom celkovej prestavby športovo-rekreačnej zóny Tehelné pole 
a v rámci nej aj reštrukturalizácie športových zariadení sa reálne uvažuje jeho zrušenie v súčasnej polohe.  

Podľa informácií je pripravovaná dislokácia cyklistického štadióna do územia MČ Lamač so zámerom 
jeho riešenia ako krytého zariadenia.  
 
jazdecké a dostihové štadióny 

Závodisko, š.p., Starohájska 29 v Petržalke je zariadením slúžiacim pre vrcholové súťaže dostihových 
športov. Súťažné podujatia svojim významom a úrovňou presahujú celoslovenský a dosahujú až medzinárodný 
význam. Celková kapacita tribún Závodiska je 1444 miest na sedenie.   

 Okrem hlavnej športovej činnosti – dostihová prevádzka, je areál využívaný formou prenájmu pre rôzne 
spoločenské podujatia, výstavy, súťaže. 
 
vodácke štadióny 

V areáli vodných športov Čunovo je vybudovaný moderný vodácky štadión s európskym umelým 
kanálom pre vodný slalom a rafting s využitím pre výkonnostný až vrcholový šport a s kapacitou pre 1300 
návštevníkov. Jeho užívateľom je Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode. Zámerom je budovať v areáli 
olympijské tréningové centrum. 

Areál so zariadeniami poskytuje príležitosti pre využitie širšou verejnosťou a adrenalínovú zábavu – 
raftovanie pre kolektívy, ako aj pre rekreačné a oddychové aktivity so širšou ponukou.  
 
 
Prírodné kúpaliská 

Významnými z hľadiska podmienok pre rekreačné kúpanie sú v Bratislave prírodné kúpaliská, ktoré sa 
podstatnou mierou podieľajú na uspokojovaní potrieb rekreačného kúpania obyvateľov mesta – prírodné 
kúpalisko v areáli Zlaté Piesky, prírodné kúpalisko Kormorán – Veľký Draždiak, prírodné kúpalisko Kuchajda. Pre 
tieto účely sú využívané obyvateľmi mesta aj jazerá Vajnorka, avšak bez obslužného zázemia a adekvátneho 
vybavenia. 

Pripravované koncepčné zámery smerujú k dobudovaniu areálov prírodných kúpalísk, k efektívnejšiemu 
využitiu disponibilných plôch, k rozšíreniu a skvalitneniu ich obslužného a rekreačného zázemia. 
 
 
Kúpaliská s bazénmi 

Kúpaliská s bazénmi sú mestskými zariadeniami (STaRZ) a slúžia pre účely rekreačného a kondičného 
plávania a kúpania. Ich celková kapacita je nepostačujúca, aj vzhľadom na ich nerovnomerné rozmiestnenie 
v území. Najväčšie deficity okrem územia MČ Staré Mesto sú v okrese BA -V, resp. v MČ Petržalka.   

Podľa informácií o známych zámeroch transformácie a reštrukturalizácie existujúcich areálov možno 
predpokladať úbytok jestvujúcich zariadení kúpalísk s bazénmi: 
MČ BA-Nové Mesto 
- v lokalite Horná Mlynská dolina – pod bývalým sanatóriom – úbytok 300 m2 vodnej plochy - nefunkčné 

zariadenie. 
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Prehľad rozmiestnenia kúpalísk s bazénmi a ich kapacít v  Bratislave   
  vodná pl. v m2 

počet počet   ukazov.   

mestská časť, obvod 
obyvateľ

. bazénov spolu obyv. v m2/obyv. potreba deficit 
BA-Staré Mesto 41581 1 154 0,004       
BA-I 41 581 1 154 0,004 0,028 1 164 1 010 
BA-Ružinov 70 202 2 920 0,013       
BA-Vrakuňa 19 198 0 0 0,000       
BA-Podunajské Biskupice 20 248 0 0 0,000       
BA-II 109 648 2 920 0,008 0,028 3 070 2 150 
BA-Nové Mesto 36 915 4* 1 770 0,048       
BA-Rača 20 444 4 1 850 0,090       
BA-Vajnory 4 464 0 0 0,000       
BA-III 61 823 8 3 620 0,059 0,028 1 731 +1889 
BA-Karlova Ves 33 772 0 0 0,000       
BA-Dúbravka 34 636 3 2 178 0,063       
BA-Lamač 6 528 2 420 0,064       
BA-Devín  1 034 0 0 0,000       
BA-Devínska Nová Ves 15 784 0 0 0,000       
BA-Záhorská Bystrica 2 663 0 0 0,000       
BA-IV 94 417 5 2 598 0,028 0,028 2 644 46 
BA-Petržalka 114 153 4 1 555 0,014       
BA-Jarovce 1 249 0 0 0,000       
BA-Rusovce 2 287 0 0 0,000       
BA-Čunovo 933 0 0 0,000       
BA-V 118 622 4 1 555 0,013 0,028 3 321 1 766 
mesto Bratislava 426 091 20 8 847 0,021 0,028 11 930 3 083 

*2 bazény s výmerou 300 m2 v lokalite Pod sanatóriom sú nefunkčné 
** v počte bazénov sú zahrnuté aj detské bazény 
 
 
Plochy pre rekreačné a športové rybárstvo 

 Prírodné podmienky Bratislavy poskytujú vhodné možnosti pre športový a rekreačný rybolov v 28 
rybárskych revíroch, ktoré sú v správe Slovenského rybárskeho zväzu. Pre účely športového a rekreačného 
rybolovu sú využívané okrem vodných tokov Dunaj, Morava a Malý Dunaj tiež štrkoviská a jazerá, viaceré z nich 
sú súčasťou rekreačných areálov vybudovaných urbanizovanom prostredí.  

Prehľad rybárskych revírov pre športový a rekreačný rybolov je uvedený v tabuľkovej časti. 
 
Lyžiarske svahy, lyžiarske vleky 

V súčasnosti je na území Bratislavy len jeden priestor – priestor Kamzík, ktorý je k dispozícii pre 
rekreačné lyžovanie. K dispozícii je lyžiarska lúka – cvičná lúka,  vybavená lyžiarskym vlekom s dĺžkou 226 m 
a detským prenosným vlekom s dĺžkou 80 m. Pôvodná zjazdová dráha vybudovaná v tomto priestore je 
nefunkčná. Podobne aj v lokalite Slalomka v MČ Rača v minulosti pre rekreačné lyžovanie využívané lúky, 
vybavené lyžiarskym vlekom sú dlhodobejšie nefunkčné a v podstate zdevastované. Týmto sa zredukovali 
príležitosti pre rekreačné lyžovanie a ich dostupnosť obyvateľmi priamo na území mesta. 

Rozvoj nových kapacít pre rekreačné lyžovanie, resp. obnova v minulosti využívaných v priestoroch 
Bratislavského lesoparku sú problematické z hľadiska limitov a obmedzení vyplývajúcich z ochrany prírody 
a krajiny. 

Existujúcu infraštruktúru pre pohybové športovo-rekreačné aktivity v priestore Kamzík dopĺňa letná 
bobová dráha s dĺžkou 360 m a v ostatnom období vybudovaný areál Lanové centrum ZSE s plochami 
a zariadeniami lanových prekážok. Tieto zariadenia zvyšujú komplexitu vybavenia tohto priestoru z hľadiska 
podmienok pre jeho celoročné  využívanie.  
 
Kynologické cvičiská 

 Z prieskumov a pasportizácie vyplýva, že na území mesta je jedno kynologické cvičisko s celkovou 
cvičebnou plochou 2 400 m2. Zariadenie sa nachádza v lokalite Vtáčnik a jeho prevádzkovateľom je Kynologický 
klub. Plošný štandard 0,006 m2 na obyvateľa je nízky, ak ho porovnáme s urbanistickým ukazovateľom 0,04 - 
0,12 m2 udávaným v Zásadách a  pravidlách územného plánovania z r. 1983.  

Potreba kapacít tohto druhu zariadenia je v zásade určovaná dopytom, ktorý sa však často realizuje na 
voľných disponibilných plochách, v okrajových polohách mesta. V mnohých prípadoch výcvik je prevádzaný na 
plochách voľnej prírode.  
 
Športové letiská 

Špecifické zariadenia s vysokým nárokmi na územie a špecifickými požiadavkami na polohu boli na 
území zastúpené jediným športovým letiskom, lokalizovaným v MČ Vajnory, ktoré plnilo funkciu zariadenia 
regionálneho až nadregionálneho významu. Zariadenie bolo od 7.2.2007 zrušené, a tým aj podmienky pre 
športové lietanie na území mesta zanikli.   

Vzhľadom na špecifikum tohto druhu zariadenia, jeho zastúpenie a kapacitné požiadavky nie sú viazané 
priamo na obyvateľstvo, z tohto pohľadu nehodnotíme jeho potrebu, či deficit kapacít. Avšak aj s ohľadom na 
historický kontext športového letiska a tradíciu podujatí, týmto sa znížil potenciál zariadení mesta, ktoré 
poskytovalo ešte v nedávnej minulosti športové príležitosti, ale aj divácky atraktívne podujatia pre návštevníkov   
z vlastného mesta, ale prakticky z celého regionálneho zázemia, resp. ešte zo širšie ponímaného územia.     
 
Cyklokrosové trate   

 Tento druh zariadenia je v území zastúpený 2 – mi zariadeniami zriadenými v MC Rača – BMX klub 
Rača a v MČ Karlova Ves – BMX klub IUVENTA.  

Podľa informácií zariadenie BMX klub–u Rača, lokalizované na Hečkovej ul. v rámci športovo-rekreačnej 
zóny nie je stabilizované, a to v súvislosti so zámerom využitia plôch v týchto polohách pre iné športové aktivity.    
 
Motokrosové trate 

 Klasické motokrosové trate sa v území mesta nevyskytujú. Pre trendové športové aktivity sú 
v súčasnosti zriadené Off road 4X4 centrum v MČ Petržalka a Off roadová dráha v lokalite Na hrádzi v MČ 
Čunovo ako dráhy a zariadenia voľnočasových aktivít. Ich činnosť v území je dočasná v súvislosti 
s pripravovanými rozvojovými zámermi v týchto lokalitách.    
 
Otvorené strelnice 

 4 zariadenia otvorených strelníc disponujú kapacitou 5 225 m2 prevádzkovej plochy a ich kapacitný 
štandard je 0,012 m2 na obyvateľa, čo je podstatne menej ako hodnota urbanistického ukazovateľa 0,030 
m2/obyv uvádzaná v Zásadách a pravidlách územného plánovania z r. 1983: Ich rozmiestnenie je v území 
nasledovné: 
MČ-Ružinov  Strelnica Vlčie hrdlo   Vlčie hrdlo  
MČ-Karlova Ves  Športovo strelecký klub SAV  Dúbravská cesta 9  
MČ Devín Strelnica puškárstva Hermes   Devínska cesta 124  
MČ-Záhorská Bystrica Strelnica Poľovníckeho spolku ZB les nad Tešedíkovou  

 Vo vzťahu k územnoplánovacím podmienkam len strelnica v MČ Devín je lokalizovaná na plochách 
v územnom pláne mesta určených pre funkciu šport, telovýchova, voľný čas. 
 
Zariadenia pre jazdecké športy – otvorené jazdiarne 

 V čase etapy spracovávania prieskumov bolo na území mesta 9 lokalít – areálov, orientovaných na 
jazdecké športy, 1 viacúčelový športový areál (JK TJ Slávia Agrofert STU) so zastúpením jazdeckého športu 
a 1 rekreačný areál so zameraním na ustajnenie koní s potenciálom a zámerom na dobudovanie 
cvičných plôch, prípadne jazdiarne. 
MČ-Karlova Ves   TJ Hipológ ZOO Bratislava Mlynská dolina 
MČ-Devín   Areál Jazdeckého klubu Devín  Muránska ul. 
MČ-Devínska Nová Ves  Areál jazdeckého oddielu Pegas Vápenka 15 
MČ-Záhorská Bystrica  Areál  R.S.Team   Poľný mlyn 1 
MČ-Petržalka   ŠK Dunaj   Starohájska ul.  
    1. jazdecká a.s.   Starohájska 31 

JK TJ Slávia Agrofert STU  Májova 21 
JK Slovan Háje   Starohájska 

MČ-Rusovce  JK Limit    areál PD Rusovce 
MČ-Čunovo  JK Čunovo   Dlhá ul. 
MČ-Vajnory  Epona, s.r.o. Vajnory  Rybničná 34 
 

Celková kapacita otvorených jazdiarní, využívaných pre tréningové účely a súťaže je 35 503 m2 cvičnej 
plochy a spolu s krytými jazdiarňami 45 073 m2. Ich súčasný kapacitný štandard 0,106 m2 cvičnej plochy na 
obyvateľa zodpovedá urbanistickému ukazovateľu 0,06 – 0,10 m2/obyv., uvádzanom v Zásadách a pravidlách 
územného plánovania z r. 1983.  
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Zariadenia jazdiarní boli v územnom genereli zaradené do systému výkonnostného športu, avšak ich 
využitie v mnohých prípadoch je širšie, keď poskytujú možnosť aj pre rekreačné jazdectvo, či zdravotnú terapiu.    

Predmetný druh zariadenia možno jednoznačne charakterizovať ako zariadenie celomestského 
významu, ktorého potreba je určovaná dopytom. Na druhej strane pre jeho lokalizáciu je určujúca najmä 
disponibilita a ponuka športových plôch vo vhodnej polohe v území. 

 Z hľadiska budúceho využitia otvorenou je stabilizácia existujúceho zariadenia MČ Rusovce vo väzbe na 
územno-plánovacie podmienky (zariadenie sa nachádza v rámci plôch určených pre funkciu zmiešané územia 
obchodu, výrobných a nevýrobných služieb), v prípade jazdeckého areálu v MČ Čunovo naopak by bolo vhodné 
riešiť zosúladenie s územno-plánovacími podmienkami mesta.  
 
 
Cyklotrasy      
 
 Mesto Bratislava má vhodné topografické podmienky nielen na cykloturistiku v urbanizovanom prostredí 
mesta a v prírodnom prostredí lužných lesov v zázemí Dunaja a karpatských lesov Devínskej Kobyly a Malých 
Karpát.  
 Podľa významu sú cyklotrasy členené na:   
• hlavné cyklotrasy – mali by vytvárať komplexný systém cyklotrás, prepájajúci jednotlivé časti mesta, 

nadväzujú na nadmestské a medzinárodné cyklistické trasy, 
• vedľajšie cyklotrasy – mali by byť rozvíjané v nadväznosti na hlavné cyklotrasy a mali by vytvárať plošnú 

sieť cyklistických ciest v jednotlivých mestských častiach, 
• doplnkové trasy – mali by zabezpečovať prístup k jednotlivým objektom, k jednotlivým rekreačným plochám 

a mali by vytvárať podmienky pre pohyb v ich tesnej blízkosti, 
 Hlavné cyklotrasy boli ďalej rozčlenené 
• na tranzitné cyklotrasy, ktoré sú súčasťou medzinárodných cyklotrás, 
• na hlavné mestské cyklotrasy, t.j. cyklotrasy celomestského významu, 
 
 V súčasnosti sú na území Bratislavy zrealizované a využívané nasledujúce cyklistické trasy 
• medzinárodné a tranzitné cyklistické trasy 

• pravobrežná Dunajská cyklotrasa – 25,3 km, 
• ľavobrežná Dunajská cyklotrasa – 12,7 km, 
• Moravsko-Dunajská cyklotrasa – 15,2 km, 
• Moravská cyklotrasa – 6,2 km, 
• Vajnorská cyklotrasa – 0,8 km, 
• spolu – 60,2 km, 

• hlavné mestské cyklistické trasy 
• Ružinovská cyklotrasa – 2,2 km, 
• Ružinov – Zlaté piesky – 3,6 km, 
• Malý Dunaj – 4,4 km, 
• Račianske cyklotrasy – 4,9 km, 
• Karpatská cyklotrasa – 13,6 km, 
• Dúbravská cyklotrasa (Karloveská – Líščie údolie - Krčace) – 4,2 km, 
• Starohájska cyklotrasa – 1,3 km, 
• Chorvátske rameno – 4,4 km, 
• spolu – 38,6 km, 

• celkom – 98,8 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3.  PLOCHY  AREÁLOV REKREÁCIE V PRÍRODNOM PROSTREDÍ 
 
Plochy areálov rekreácie v prírodnom prostredí sú viazané na plochy funkčného systému ÚPN hl. mesta 

SR Bratislavy č.1003 - rekreácia v prírodnom prostredí. Súčasné areály boli vymedzené v 3. obvode  (Horná 
Mlynská Dolina, Kačín, ... ) a v 4. obvode (Malý Slavín ) s tým, že časť plôch týchto areálov tvorí vzhľadom na 
okolité prostredie aj LPF. 

Plochy s funkciou č.1003  v MČ Bratislava – Ružinov a v MČ Devín sú súčasťou plôch areálov 
rekreačného a výkonnostného športu  a bilančne  sú zahrnutá do uvedených plôch.  

Ďalšie plochy navrhované územným plánom pre funkciu č.1003  sú zaradené v rámci územného 
generelu do rozvojových (vrátane plôch  bilancovaných územným plánom ako súčasné), a to so zámerom 
podrobnejšieho špecifikovania podmienok rozvoja vzhľadom na to, že ide o plochy s prírodným charakterom bez 
minimálneho  vybavenia  pre účely športu a rekreácie.           

 
Bilancia  plôch  areálov rekreácie v prírodnom prostredí a  

  plochy areálov v prírod. prostredí   plochy s funkciou č.1003 

mestská časť, obvod       
ako súčasť 
areálov  športu súčasný stav 

  spolu na LPF na 1003 a rekreácie plôch 
BA-Staré Mesto 0 0 0 0 0 
BA-I 0 0 0 0 0 
BA-Ružinov 0 0   80 796 80796 
BA-Vrakuňa 0 0 0 0 0 
BA-Pod.. Biskupice 0 0 0 0 0 
BA-II 0 0 0 80 796 80 796 
BA-Nové Mesto 181 081 64 991 116 090 70 834 70834 
BA-Rača 63 239 9 721 53 518 0 0 
BA-Vajnory 0 0 0 0 0 
BA-III 244 320 74 712 169 608 70 834 70 834 
BA-Karlova Ves 0 0 0 0 0 
BA-Dúbravka 0 0 0 0 0 
BA-Lamač 0 0 0 0 0 
BA-Devín  0 0 0 16 490 16 490 
BA-Dev.Nová Ves 0 0 0 0 0 
BA-Záh. Bystrica 1 898 1898 0 0 0 
BA-IV 1 898 1898 0 16 490 16490 
BA-Petržalka 0 0 0 0 0 
BA-Jarovce 0 0 0 0 0 
BA-Rusovce 0 0 0 0 0 
BA-Čunovo 0 0 0 0 0 
BA-V 0 0 0 0 0 
mesto Bratislava 246 218 76 610 169 608 168 120 337 728 
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2.2.4. PLOCHY INFRAŠTRUKTÚRY ŠKOLSKEJ TELOVÝCHOVY A ŠPORTU 
 

 Plochy školskej telovýchovy nie sú súčasťou urbanistickej plochy s funkčným systémom šport, 
telovýchova a voľný čas, ktorá predstavuje v zmysle ÚPN hl. mesta SR Bratislavy plochy rekreačného 
a výkonnostného športu. Plochy a zariadenia školskej telovýchovy sú súčasťou plôch v územnom pláne 
určených pre funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, občianska vybavenosť 
lokálneho významu, málopodlažná zástavba obytného územia, viacpodlažná zástavba obytného územia, 
zmiešané územia  bývania + občianska vybavenosť. 

 Plochy školskej telovýchovy sú súčasťou školských areálov, v rámci ktorých boli spracovateľmi generelu 
vymedzené ucelené plochy areálov školskej telovýchovy na základe odborného úsudku. Tieto zahŕňajú plochy 
vonkajších ihrísk a športovísk, plochy prislúchajúcich komunikácií a zelene, v niektorých prípadoch plochy 
objektov telocviční a krytých plavární,  ak ide o objekty stavebne a prevádzkovo relatívne samostatné.    

 V prípadoch, keď zariadenia škôl nemajú vonkajšie športoviská, resp. vonkajšie plochy pre školskú 
telovýchovu, je výmera areálu vyjadrená 0. V prípadoch, keď školy nemajú vonkajšie a ani kryté telovýchovné 
zariadenia, tieto nie sú do pasportov zaradené. Ich zoznam je uvedený v rámci celkového hodnotenia.   

 Zámerom bolo vyhodnotiť plochy a zariadenia školskej telovýchovy v prepojení na druh škôl a jednotlivé 
stupne – školská telovýchova v základnom školstve, strednom školstve, špeciálnych základných školách, 
špeciálnych stredných školách, ktoré v prevažujúcej miere zodpovedajú aj štruktúre ich zriaďovateľov 
(samospráva - mestské časti, Bratislavský samosprávny kraj, iní zriaďovatelia). Do zisťovania boli zahrnuté tiež 
zariadenia školskej telovýchovy situované v domovoch mládeže stredných škôl a v internátoch vysokých škôl. 

Nakoľko vo viacerých prípadoch areály škôl, a tým aj areály a zariadenia školskej telovýchovy sú využívané 
viacerými druhmi škôl – spojené školy základné a gymnáziá, stredné školy a pod. pre účely územného generelu 
a vyhodnocovania kapacít plôch a zariadení školskej telovýchovy boli vytvorené skupiny, resp. kategórie podľa 
sledovaných areálov, ktoré zohľadňujú uvedené skutočnosti nasledovne: 
• základné školy spolu, 
• špeciálne základné školy, spojené špeciálne základné školy a špeciálne stredné školy a  zariadenia spolu, 
• spojené základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, stredné odborné učilištia, špeciálne stredné školy  

spolu 
• gymnáziá, stredné odborné školy, stredné odborné učilištia, špeciálne stredné školy, domovy mládeže pre 

stredné školy spolu, 
• vysoké školy, internáty VŠ, 
• iné, zahraničné školy 
  
 Špecifickým v rámci školskej telovýchovy a športu je univerzitný šport a športová vybavenosť vysokých 
škôl vzhľadom najmä na skutočnosť, že  
• v určitom zmysle plní funkcie výkonnostného športu (niektoré zariadenia pri ich zatrieďovaní boli v genereli 

začlenené do výkonnostného športu, ide predovšetkým o športové areály a zariadenia situované v MČ 
Petržalka a v MČ Karlova Ves),            

• potreba urbanistických plôch a športových zariadení nie je viazaná na počet bývajúcich obyvateľov mesta, 
keďže z celkového počtu vysokoškolských študentov (denného štúdia) len časť má trvalé bydlisko 
v Bratislave,  

• rozsah a štruktúra telovýchovných a športových zariadení je ovplyvňovaná štruktúrou a špecializáciou fakúlt,  
tradíciami a danosťami konkrétneho územia. 

 Analýza je ťažiskovo zameraná na vyhodnotenie stavu športových a telovýchovných zariadení v 
sledovaných charakteristikách  
• plošných ukazovateľoch a účelových jednotkách agregovaných v celomestskej relácii a  v priestorovom 

rozmiestnení po úroveň mestských častí, ktoré poskytujú obraz o rozmiestnení zariadení školskej 
telovýchovy na území mesta,  

• prepočtoch vo väzbe na počet obyvateľov príslušnej mestskej časti, resp. vo väzbe na počet žiakov,  
poskytujú obraz o dosiahnutom štandarde a pre porovnanie stavu urbanistických a hracích plôch s 
urbanistickými ukazovateľmi.         

 
 

 
 
 

HODNOTENIE PLOŠNÝCH PARAMETROV AREÁLOV A ZARIADENÍ ŠKOLSKEJ TELOVÝCHOVY A 
ŠPORTU 

 
V ý c h o d i s k á   

Počet žiakov (študentov)  v školách v školskom roku 2007/2008 
mestská časť, 

obvod 
 

základné,
stredné 

špeciálne
školy 
spolu 

základné
školy 

 

špeciálne
základné

školy 

gymnáziá 
 
 

stredné 
odborné 

školy 

združené 
stredné 

odb.školy 

stredné 
odborné 
učilištia 

špeciálne
stredné 
školy 

Vysoké 
školy 

 

 

BA-Staré Mesto 7 961 3 351 152 2 437 1 830 0 191 0 18 667 
obvod BA-I 7 961 3 351 152 2 437 1 830 0 191 0 18 667 
BA-Ružinov 14 345 4 669 154 4 306 1 837 1 183 2 069 127 758 
BA-Vrakuňa 1 481 1 263 0 218 0 0 0 0 0 
BA-Podunaj.Biskupice 2 183 1 205 0 706 272 0 0 0 0 
obvod BA-II 18 009 7 137 154 5 230 2 109 1 183 2 069 127 758 
BA-Nové Mesto 5 924 2 435 716 524 517 1 732 0 0 5 827 
BA-Rača 3 807 1 337 0 915 373 0 1 182 0 465 
BA-Vajnory 739 354 0 0 0 0 385 0 0 
obvod BA-III 10 470 4 126 716 1 439 890 1 732 1 567 0 6 262 
BA-Karlova Ves 4 842 2 373 266 1 507 245 0 9 442 8 861 
BA-Dúbravka 4 415 2 025 191 962 1 004 214 0 19 0 
BA-Lamač 499 324 0 0 175 0 0 0 0 
BA-Devín 99 64 0 35 0 0 0 0 0 
BA-Devínska Nová Ves 1 386 1 087 0 0 0 0 299 0 0 
BA-Záhorská Bystrica 471 236 30 0 0 0 205 0 0 
obvod BA-IV 11 712 6 109 487 2 504 1 424 214 513 461 8 861 
Ba-Petržalka 12 648 4 776 373 3 363 2 865 523 516 232 9 286 
BA-Jarovce 131 131 0 0 0 0 0 0 0 
BA-Rusovce 191 191 0 0 0 0 0 0 0 
BA-Čunovo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
obvod BA-V 12 970 5 098 373 3 363 2 865 523 516 232 9 286 
Bratislava 61 122 25 821 1 882 14 973 9 118 3 652 4 856 820 43 864 
Zdroj Ústav informácií a prognóz SR údaje o počte žiakov, študentov  v Bratislave za školský rok 2007/2008     

Počet žiakov (študentov) v školách podľa sledovaných areálov a zariadení  
vysoké 
školy, 

mestská časť, 
obvod 

základné, 
stredné, 

špeciálne 
školy spolu

ZŠ špeciálne 
ZŠ, 

spojené, 
špeciálne 

ZŠ+SŠ 

spojené 
ZŠ+ gym., 
ZŠ+SOŠ, 

SOU, 

gym., SOŠ 
SOU+špec. 
DM,spolu 

 

iné 
zahr. 

BA-Staré Mesto 7 612 3 066 145 430 3 971 18 667  
okres BA-I 7 612 3 066 145 430 3 971 18 667 X
BA-Ružinov 14 112 3 604 0 3 789 6 719 758  
BA-Vrakuňa 1 481 1 263 0 0 218 0  
BA-Podunaj.Biskupice 2 183 890 0 712 581 0  
okres BA-II 17 776 5 757 0 4 501 7 518 758 X
BA-Nové Mesto 5 222 2 703 208 0 2 311 5 827  
BA-Rača 4 248 1 385 0 0 2 863 465  
BA-Vajnory 739 354 0 0 385 0  
okres BA-III 10 209 4 442 208 0 5 559 6 262 X
BA-Karlova Ves 4 842 1 910 545 1 139 1 248 8 861  
BA-Dúbravka 4 415 1 962 210 113 2 130 0  
BA-Lamač 499 324 0 0 175 0  
BA-Devín 0 0 0 0 0 0  
BA-Devínska Nová Ves 1 386 1 087 0 0 299 0  
BA-Záhorská Bystrica 471 236 30 0 205 0  
okres BA-IV 11 613 5 519 785 1 252 4 057 8 861 X
Ba-Petržalka 12 418 3 812 530 1 712 6 364 9 286  
BA-Jarovce 131 131 0 0 0 0  
BA-Rusovce 191 191 0 0 0 0  
BA-Čunovo 0 0 0 0 0 0  
Okres BA-V 12 740 4 134 530 1 712 6 364 9 286 X
Bratislava 59 950 22 918 1 668 7 895 27 469 43 864 X
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Rozdiely v počte žiakov, študentov podľa údajov ÚIP a podľa územného generelu  vyplývajú 

• z agregácie údajov podľa jednotlivých areálov škôl, v ktorých sa vyskytuje viac ako jeden druh školy,  
• z vypustenia škôl, ktoré nemajú športový areál a ani iné športové zariadenie, 

MČ BA-Staré Mesto ZŠ evanjelická                         Palisády 57                             
 Súkromná ŠZŠ so ŠMŠ           Galandova 7                                
 SOUe P.G.Fassatiho               Vazovova 12                         
 SZŠ Petra Foouriera                Palackého 1                     
MČ BA-Ružinov SOU Vlčie hrdlo                       Vlčie hrdlo 50            .                                          
 ZŠ pri DC, ŠZŠ pri DC               Slovinská 1                      
MČ BA-Rača SOU kadernícke                       Karpatské nám.                   
          
MČ BA-Petržalka Cirkevné gymnázium                 Beňadického 16                 
 Súkromná hotel.škola                Kremnická 25                       
 Spolu                                                                                       

• zo začlenenia ZSŠ polygrafickej do MČ Bratislava – Rača (vypustenie z MČ Bratislava - Nové Mesto), 
• z vypustenia škôl  pri nemocniciach zo sledovania územným generelom, 

MČ BA-Nové Mesto ZŠ pri DFN                                      Limbova 1                             
MČ BA-Petržalka ZŠ pri nemocnici                             Antolská 11                        

• základné školy nezahrnuté   do zisťovania resp. nezistené (MČ Bratislava- Ružinov, ZŠ pri DC, špeciálna ZŠ 
pri DC, Slovinská 1,   

• podľa prieskumov ZŠ je v Devíne  zrušená a žiaci dochádzajú do škôl v Devínskej Novej Vsi  
• školy neuvedené v zoznamoch UIP 

MČ BA-Karlova Ves QSI INTERNATIONAL SCHOOL OF BA                     Karloveská 64         
MČ BA-Dúbravka BRITISCH INTERNATIONAL SCHOOL                      Pekníkova 6                                                                    
MČ BA-Devín FOREL  INTERNATIONAL SCHOOL CENTER          Kremeľská 2          
MČ BA.-Staré Mesto Súkromná škola s vyučovacím jazykom nemeckým    Palisády 51                                                        

 
 
Prehľad bilancovaných plôch areálov zariadení školskej telovýchovy a športu podľa jednotlivých  
druhov škôl a mestských častí 
mestská časť,  obvod výmera v m2 

v tom 
 špeciálne 

ZŠ,spojen
spojené 

ZŠ+gym., 
gym., 
SOŠ 

 celkom 
 

ZŠ,špec.Z
Š, 

SŠ, spoj. 
školy 
spolu 

ZŠ Špec.ZŠ+ 
SŠ

ZŠ+SOŠ, 
SOU 

SOU+špe
c,DM,spol

vysoké 
školy, 

internát
y 

iné 
zahr. 

 

BA-Staré Mesto 85 422 33 637 21 075 3 460 1 250 7 852 51 785 0
Obvod BA-I 85 422 33 637 21 075 3 460 1 250 7 852 51 785 0
BA-Ružinov 214 858 214 858 90 478 0 46 560 77 820 0 0
Bratislava-Vrakuňa 31 555 31 555 27 710 0 0 3 845 0 0
BA-Pod. Biskupice 76 240 76 240 25 235 0 29 815 21 190 0 0
 BA-II 322 653 322 653 143 423 0 76 375 102 855 0 0
BA-Nové Mesto 146 244 83 384 54 179 7 410 0 21 795 62 860 0
BA-Rača 127 647 87 231 29 930 0 0 57 301 40 416 0
BA-Vajnory 16 491 16 491 5 691 0 0 10 800 0 0
Obvod BA-III 290 382 187 106 89 800 7 410 0 89 896 103 276 0
BA-Karlova Ves 66 318 51 643 25 136 9 855 5 104 11 548 12 200 2 475
BA-Dúbravka 98 898 91 498 32 339 6 000 11 500 41 659 0 7 400
BA-Lamač 22 200 22 200 16 100 0 0 6 100 0 0
BA-Devín 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500
BA-Devínska Nová 
V

32 558 32 558 23 900 0 0 8 658 0 0
BA-Záhorská Bystrica 18 000 18 000 5 500 1 500 0 11 000 0 0
Obvod BA-IV 241 474 215 899 102 975 17 355 16 604 78 965 12 200 13 375
BA-Petržalka 297 370 285 936 133 520 23 450 58 120 70 846 11 434 0
BA-Jarovce 6 425 6 425 6 425 0 0 0 0 0
BA-Rusovce 9 500 9 500 9 500 0 0 0 0 0
BA-Čunovo 0 0 0 0 0 0 0 0
Obvod BA-V 313 295 301 861 149 445 23 450 58 120 70 846 11 434 0
Bratislava 1 253 226 1 061 156 506 718 51 675 152 349 350 414 178 695 13 375

 
 
 
 

Bilančný prepočet plôch školských športových areálov a zariadení na 1 žiaka a 1 obyvateľa podľa 
jednotlivých druhov základných a stredných škôl v územnom priemete mestských častí 

 výmera v m2 

mestská časť, spolu ZŠ,SŠ základné školy spojené ZŠ+Gym., Gym. SOŠ,SOU, 
DM spolu 

Obvod   

špeciálne ZŠ, 
spoj 

špec.ZŠ+SŠ 
SOŠ,ZŠ+SOŠ, 

SOU  
  /žiak /obyv. /žiak /obyv. /žiak /obyv. /žiak /obyv. /žiak /obyv. 
BA-Staré Mesto 11,220 0,810 6,870 0,510 23,860 0,080 2,910 0,030 1,980 0,190
Obvod BA-I 11,220 0,810 6,870 0,510 23,860 0,080 2,910 0,030 1,980 0,190
BA-Ružinov 15,225 3,060 25,100 1,290 0,000 0,000 12,290 0,660 11,580 1,110
Bratislava-Vrakuňa 21,307 1,640 21,940 1,440 0,000 0,000 0,000 0,000 17,640 0,200
BA-Pod. Biskupice 34,924 3,770 28,350 1,250 0,000 0,000 41,880 1,470 36,470 1,050
Obvod BA-II 15,151 2,950 24,910 1,310 0,000 0,000 16,970 0,700 13,680 0,940
BA-Nové Mesto 28,005 2,260 20,040 1,470 35,630 0,200 0,000 0,000 9,430 0,590
BA-Rača 30,049 4,260 21,610 1,460 0,000 0,000 0,000 0,000 20,010 2,800
BA-Vajnory 22,315 3,690 16,080 1,270 0,000 0,000 0,000 0,000 28,050 2,420
Obvod BA-III 28,440 3,020 20,220 1,450 35,630 0,120 0,000 0,000 16,170 1,450
BA-Karlova Ves 13,696 1,520 13,160 0,740 18,080 0,290 4,480 0,150 9,250 0,340
BA-Dúbravka 22,400 2,630 16,480 0,930 58,570 0,170 101,770 0,330 19,560 1,200
BA-Lamač 44,489 3,400 49,690 2,470 0,000 0,000 0,000 0,000 34,860 0,930
BA-Devín 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
BA-Devínska Nová Ves 23,491 2,060 21,990 1,510 0,000 0,000 0,000 0,000 28,960 0,550
BA-Záhorská Bystrica 38,217 6,760 23,310 2,070 50,000 0,560 0,000 0,000 53,660 4,130
Obvod BA-IV 20,793 2,290 18,660 1,090 22,110 0,180 13,260 0,180 19,460 0,840
BA-Petržalka 23,947 2,510 35,030 1,170 44,250 0,210 33,950 0,510 11,130 0,620
BA-Jarovce 49,046 5,140 49,050 5,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
BA-Rusovce 49,738 4,150 49,740 4,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
BA-Čunovo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Obvod BA-V 24,591 2,550 36,150 1,260 44,250 0,200 33,950 0,490 11,130 0,600
Bratislava 20,905 2,490 22,110 1,190 30,980 0,120 19,300 0,360 12,757 0,820

 
Podľa bilančných prepočtov v celomestskom priemere pripadá na 1 obyvateľa 2,49 m2 plôch areálov a 

zariadení školskej telovýchovy vo všetkých druhoch základných a stredných škôl, pričom:  
• hlboko pod celomestským priemerom s 0,81 m2/obyv. je hodnota súčasného štandardu v MČ Staré Mesto 

a nízky ukazovateľ plošného štandardu vykazujú aj MČ Vrakuňa 1,64 m2/obyv., Karlova Ves 1,52 m2/obyv., 
• na druhej strane nadpriemerné hodnoty súčasného štandardu plôch školskej telovýchovy sú v MČ Záhorská 

Bystrica - 6,76 m2/obyv a Rača - 4,26 m2/obyv, kde celkovú hodnotu významnou mierou ovplyvňujú 
telovýchovné plochy existujúcich zariadení stredných odborných učilíšť. Podobne v prípade MČ Rusovce - 
4,15 m2/obyv. a Jaroviec 5,14 m2/obyv. zase  menší počet obyvateľov,  

• aj v ďalších mestských častiach – Ružinov, Podunajské Biskupice, Vajnory, Lamač je hodnota 
porovnávaného ukazovateľa vyššia ako celomestský priemer a pohybuje sa v rozpätí 3,06 – 3,70 m2/obyv. 

• na úrovni celomestského priemeru, resp. mierne pod je plošný štandard v MČ Nové Mesto a Petržalke.   
 
 Iná je situácia, ak porovnávame úroveň plôch areálov a zariadení školskej telovýchovy len v základných 
a spojených základných školách, nakoľko tieto v určujúcej miere majú priamu väzbu na bývajúce obyvateľstvo. 
V celomestskom priemere je súčasný štandard 1,55 m2/ obyv., a v porovnaní s ním: 
• v MČ Staré Mesto je to len 0,54 m2/obyv a v MČ Karlova Ves 0,89 m2/obyv, čo len potvrdzuje už známu, či 

pociťovanú  skutočnosť, že v týchto mestských častiach je nedostatok plôch školskej telovýchovy, ktorého 
riešenie v rámci existujúcich areálov, prípadne ich rozšírenie v nadväzných polohách nie je reálne,   

• vyššiu úroveň ako celomestský priemer vykazujú MČ Podunajské Biskupice s 2,72 m2/obyv., MČ Lamač s 
2,47 m2/obyv., MČ Záhorská Bystrica s 2,07 m2/obyv. MČ Ružinov s 1,95 m2/obyv.,  

• naopak nižšiu úroveň v sledovanom ukazovateli vykazujú MČ Dúbravka -1,26 m2/obyv. a MČ Vajnory 1,27 
m2/obyv.,   

• v ďalších MČ Vrakuňa, Nové Mesto, Rača, Devínska Nová Ves, Dúbravka prepočítaná hodnota plôch 
areálov a zariadení školskej telovýchovy je zhruba na úrovni celomestského priemeru, 

• z celkového porovnávania sa vymykajú MČ Jarovce - 5,14 m2/obyv. a Rusovce - 4,15 m2/obyv. 

Ak by sme súčasnú prepočítanú spriemerovanú celomestskú hodnotu považovali za štandard, potom 
uvedené porovnávanie teoreticky poukazuje na deficity plôch pozemkov zariadení školskej telovýchovy 
z hľadiska ich priestorového rozloženia na území mesta. 
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Celková plošná kapacita existujúcich areálov školskej telovýchovy všetkých druhov základných 
a stredných škôl spolu v spriemerovanom hodnotení za mesto 2,49 m2 na 1 obyvateľa nedosahuje vo vzťahu 
k urbanistickým ukazovateľom používaných zo začiatku 90-tich rokov ani 50 % zo stanovených 5,99 m2/obyv. a 
je zrejmé, že takto stanovený urbanistický ukazovateľ nebol naplnený ani v minulom období. 

Priaznivejšie je hodnotenie plošného potenciálu areálov školskej telovýchovy v prepočítaní na 1 žiaka. 
V celomestskom priemere za základné a stredné školy spolu to predstavuje 20,9 m2, v prípade základných škôl 
22 m2, v prípade spojených základných a stredných škôl  cca 19 m2 a takmer 13 m2 v prípade stredných škôl. 

Paralelne k tomu sú aj priaznivejšie hodnoty plošného štandardu v jednotlivých mestských častiach. 
Výnimkou sú MČ Staré Mesto – 11 m2/žiak a Karlovej Vsi 13,7 m2/žiak a paradoxne aj v MČ Ružinov 15,2 
m2/žiak . 

 
Ak posudzujeme súčasný plošný štandard podľa jednotlivých druhov škôl a mestských častí môžeme 

konštatovať, že:  
• v prípade základných škôl plošný štandard 22 m2/žiak v celomestskom priemere dosahujú a prevyšujú 

takmer vo všetkých mestských častiach okrem MČ Staré Mesto, Vajnory, Karlova Ves, Dúbravka,  
• v prípade stredných škôl  

• nepriaznivé sú hodnoty plošného štandardu v MČ Staré Mesto - v priemere len 1,98 m2/žiak, 
• na druhej strane značným potenciálom plôch školskej telovýchovy disponujú stredné školy v MČ 

Podunajské Biskupice, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Vajnory, kde ide prevažne o jednotlivé 
zariadenia stredných odborných učilíšť. Ich celková hodnota reflektuje aktuálnu nižšiu mieru naplnenia 
kapacít počtom žiakom, ale aj plošné danosti v minulosti veľkorysejšie budovaných areálov v okrajových 
polohách mesta, v porovnaní s celomestským priemerom 12,8 m2/žiak sa plošný štandard v týchto 
školách pohybuje v rozpätí od 28 - 56 m2/žiak.  

Ak by sme hodnotili súčasnú úroveň plôch pozemkov školskej telovýchovy v prepočítaní na žiaka 
v porovnaní s požiadavkou, ktorú stanovovalo dnes už neplatné Nariadenie vlády č.362 z r.2005, podľa ktorého 
škola mala mať k dispozícii plochu s veľkosťou najmenej 16 m2 na telovýchovu a šport na jedného žiaka 
a plochou rozumieme celkovú plochu pozemku, potom: 
• túto požiadavku v spriemerovaných hodnotách by dosahovali v základných školách takmer vo všetkých 

mestských častiach s výnimkou Starého Mesta a Karlovej Vsi,  
• podobné hodnotenie by bolo aj v prípade spojených škôl, 
• samozrejme iné, objektívnejšie by bolo hodnotenie, ak sme takto posudzovali jednotlivé školy, so 

zohľadnením ďalších kritérií, napr. rôzna veľkosť základných a stredných škôl a pod. 

Prieskum športových areálov zariadení škôl ďalej preukázal, že rozširovanie plôch existujúcich areálov 
pre školskú telovýchovu nie je reálne vzhľadom na ich lokalizáciu v stabilizovanom a zastavanom území. 
Výnimkou môžu byť areály škôl územne a priestorovo nadväzujúce na verejné športoviská a ich využitie aj pre 
účely školskej telovýchovy. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HODNOTENIE KAPACITNÝCH PARAMETROV ZARIADENÍ ŠKOLSKEJ TELOVÝCHOVY 

Prehľad kapacitných parametrov vonkajších telovýchovných plôch – ihrísk a športovísk podľa 
jednotlivých druhov základných a stredných škôl a mestských častí a obvodov 

 hracia (cvičná)  plocha v m2 

 ZŠ, základné špeciálne spojené ZŠ gymnáziá, 
mestská časť, špec.ZŠ, školy ZŠ, +gym., SOŠ,SOU, 

 spojené  spojené ZŠ°+SOŠ, DM 
obvod ZŠ+SŠ,  špec.ZŠ,SŠ SOU  

 SŠ,DM     
 spolu     

BA-Staré Mesto 12 993 8 535 1 264 450 2 744
Obvod BA-I 12 993 8 535 1 264 450 2 744
BA-Ružinov 87 480 33 075 0 17 175 37 230
Bratislava-Vrakuňa 11 805 7 960 0 0 3 845
BA-Podunajské Biskupice 23 985 7 405 0 9 660 6 920
Obvod BA-II 123 270 48 440 0 26 835 47 995
BA-Nové Mesto 31 742 22 989 3 141 0 5 612
BA-Rača 33 390 13 186 0 0 20 204
BA-Vajnory 7 092 1 358 0 0 5 734
Obvod BA-III 72 224 37 533 3 141 0 31 550
BA-Karlova Ves 24 339 13 175 7 318 1 589 2 257
BA-Dúbravka 29 957 8 712 1 499 2 533 17 213
BA-Lamač 5 733 3 784 0 0 1 949
BA-Devín 0 0 0 0 0
BA-Devínska Nová Ves 14 297 11 705 0 0 2 592
BA-Záhorská Bystrica 8 126 2 615 1 036 0 4 475
Obvod BA-IV 82 452 39 991 9 853 4 122 28 486
BA-Petržalka 138 158 62 446 5 314 32 483 37 915
BA-Jarovce 3 575 3 575 0 0 0
BA-Rusovce 3 779 3 779 0 0 0
BA-Čunovo 0 0 0 0 0
Obvod BA-V 145 512 69 800 5 314 32 483 37 915
Bratislava 436 451 204 299 19 572 63 890 148 690

Bilančný prepočet plošných parametrov vonkajších telovýchovných plôch – ihrísk a športovísk na  
1 žiaka a 1 obyvateľa podľa jednotlivých druhov základných a stredných škôl a mestských častí 

mestská časť, výmera v m2 

Obvod spolu základné školy špeciálne ZŠ, spojené ZŠ+G Gym. SOŠ,SOU, 
 ZŠ,SŠ   spojené  ZŠ+SOŠ, SOU DM spolu 
     špec.ZŠ+SŠ     
 /žiak /obyv. /žiak /obyv. /žiak /obyv. /žiak /obyv. /žiak /obyv. 

BA-Staré Mesto 1,707 0,312 2,784 0,205 8,717 0,030 1,047 0,011 0,691 0,066
Obvod BA-I 1,707 0,312 2,784 0,205 8,717 0,030 1,047 0,011 0,691 0,066
BA-Ružinov 6,199 1,246 9,177 0,471 0,000 0,000 4,533 0,245 5,541 0,530
Bratislava-Vrakuňa 7,971 0,615 6,302 0,415 0,000 0,000 0,000 0,000 17,638 0,200
BA-Pod.Biskupice 10,987 1,185 8,320 0,366 0,000 0,000 13,567 0,477 11,910 0,342
Obvod BA-II 6,935 1,125 8,414 0,442 0,000 0,000 5,962 0,245 6,384 0,438
BA-Nové Mesto 6,079 0,860 8,505 0,623 15,101 0,085 0,000 0,000 2,428 0,152
BA-Rača 7,860 1,633 9,521 0,645 0,000 0,000 0,000 0,000 7,057 0,988
BA-Vajnory 9,597 1,588 3,836 0,304 0,000 0,000 0,000 0,000 14,894 1,284
Obvod BA-III 7,075 1,168 8,450 0,607 15,101 0,051 0,000 0,000 5,675 0,510
BA-Karlova Ves 5,027 0,721 6,898 0,390 13,428 0,217 1,395 0,047 1,808 0,067
BA-Dúbravka 6,785 0,865 4,440 0,252 7,138 0,043 22,416 0,073 8,081 0,497
BA-Lamač 11,489 0,879 11,679 0,580 0,000 0,000 0,000 0,000 11,137 0,299
BA-Devín 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
BA-Devínska Nová Ves 10,315 0,906 10,768 0,742 0,000 0,000 0,000 0,000 8,669 0,164
BA-Záhorská Bystrica 17,253 3,051 11,081 0,982 34,533 0,389 0,000 0,000 21,829 1,680
Obvod BA-IV 7,100 0,874 7,246 0,424 12,552 0,104 3,292 0,044 7,021 0,302
BA-Petržalka 11,126 1,211 16,381 0,547 10,026 0,047 18,974 0,285 5,958 0,332
BA-Jarovce 27,290 2,862 27,290 2,862 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
BA-Rusovce 19,785 1,652 19,785 1,652 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
BA-Čunovo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Obvod BA-V 11,422 1,227 16,884 0,588 10,026 0,045 18,974 0,274 5,958 0,320
Bratislava 7,280 1,024 8,914 0,479 11,734 0,046 8,092 0,150 5,413 0,349
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Na podklade pasportizácie zbilancované vonkajšie telovýchovné plochy (plochy ihrísk a iných športovísk) 
a prepočítané na 1 obyvateľa a 1 žiaka, možno súčasný štandard vonkajších školských zariadení 
charakterizovať nasledovne:   

Celková hodnota vonkajších telovýchovných plôch školskej vybavenosti v celomestskom priemere za 
všetky druhy základných a stredných škôl spolu je 1,024 m2/obyv. a 7,280 m2/žiak, pričom:  
- v prípade základných škôl je tento štandard 0,479 m2/obyv. a 8,914 m2/žiak, 
- v prípade spojených základných a stredných škôl 0,15 m2/obyv. a 8,092m2/žiak, 
- v prípade stredných škôl spolu 0,349 m2/obyv.  a 5,413 m2/žiak.   

 Ak porovnávame kapacitný štandard základných škôl v jednotlivých mestských častiach, potom jeho 
hodnota vyjadrená na 1 žiaka poukazuje, že: 
• najlepšie podmienky – vybavenie vonkajšou vybavenosťou pre telovýchovu sú v MČ Petržalka (16,381 m2) 

a v menších MČ – Jarovce (27,29 m2), Rusovce (19,785 m2), 
• ako priaznivé možno hodnotiť vybavenie aj v tých mestských častiach, kde kapacitný štandard sa pohybuje 

okolo hodnoty 10 m2/žiak (MČ Ružinov, Rača, Lamač, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica), 
• kapacitný štandard v celomestskom priemere okolo 8,5 m2/žiaka v MČ dosahujú  hodnotené vybavenie v MČ 

Podunajské Biskupice a Nové Mesto,  
• jednoznačne veľmi nízke hodnoty (cca 2,8 m2/žiak), a tým aj nepostačujúce vybavenie pre výučbu školskej 

telovýchovy je vybavenie základných škôl v MČ Staré Mesto, 
• nepriaznivé podľa tohto hodnotenia je aj vybavenie základných škôl v MČ Vajnory a  Dúbravka.   

 Obdobné je aj hodnotenie kapacitného štandardu vonkajších telovýchovných plôch stredných škôl podľa 
mestských častí. Výrazne poddimenzované napr. v porovnaní s celomestským priemerom je vybavenie opäť 
v MČ Staré Mesto (0,691 m2/žiak), ale aj v MČ Karlova Ves (1,808 m2/žiak) a Nové Mesto (2,428 m2/žiak). 

Ak by sme posudzovali súčasný kapacitný štandard vonkajších telovýchovných plôch školskej 
vybavenosti v ukazovateli na 1 obyvateľa a v územnom priemete podľa mestských častí, potom by hodnotenie 
bolo v mnohých prípadoch iné a vo všeobecnosti menej priaznivé. Príkladom pre túto tézu môže byť MČ 
Petržalka, kde súčasný kapacitný štandard vybavenia vonkajšími telovýchovnými plochami je v základných 
školách zhruba 16 m2/žiaka, avšak len 0,55 m2/obyv., pričom celomestský priemer je len 8,9 m2/žiaka a 0,48 
m2/obyv. Tieto rozdiely reflektujú rozdielny pomer počtu žiakov vo vzťahu k počtu obyvateľom, ktorý 
v celomestskom priemere je 60 žiakov/1000 obyv., kým v MČ Petržalka len cca 42 žiakov/1000 obyv. 

Ak by sme hodnotili súčasný štandard kapacitný vonkajších telovýchovných plôch školskej vybavenosti 
na žiaka v porovnaní s požiadavkou, ktorú stanovovalo dnes už neplatné Nariadenie vlády č.362 z r.2005, podľa 
ktorého škola mala mať k dispozícii plochu s veľkosťou najmenej 16 m2 na telovýchovu a šport na jedného žiaka 
a plochou by sme rozumeli plochu vonkajších zariadení telovýchovy a športu (ihriská a športoviská), potom túto 
požiadavku v spriemerovaných hodnotách by dosahovali v základných školách len v mestských častiach 
Petržalka, Jarovce, Rusovce, v prípade spojených škôl v MČ Biskupice a Dúbravka a v prípade stredných škôl 
v MČ Vrakuňa, Vajnory, Záhorská Bystrica. Iné, objektívnejšie by bolo hodnotenie, ak by sme takto posudzovali 
jednotlivé školy, so zohľadnením ďalších kritérií napr. rôzna veľkosť základných a stredných škôl a pod. 

 Z porovnávania celkového plošného potenciálu školských športových areálov a ich vybavenia vonkajšími 
telovýchovnými zariadeniami vyšlo, že podiel hracích plôch na celkovej ploche je pomerne nízky a poukazuje na 
plošné rezervy pre intenzifikáciu a rozvoj športovísk. Často sú to neudržiavané a zdevastované voľné plochy, 
prípadne neudržiavané plochy zelene. Potrebné je však prihliadať na konkrétne podmienky jednotlivých 
školských areálov v rámci celkového prístupu k ich reštrukturalizácii, sanácii, či rekonštrukcii.  
 
 Nasledujúci prehľad poukazuje na členenie vonkajších plôch školskej telovýchovy a športu podľa druhu 
ihrísk a športovísk a podľa jednotlivých v územnom genereli sledovaných druhov škôl v sumáre za celé mesto.  

Detailnejšie členenie vonkajších telovýchovných plôch spracované podľa jednotlivých areálov školskej 
telovýchovy a športu a  sumárne prehľady podľa jednotlivých mestských častí sú uvedené v tabuľkovej časti 
predmetného územného generelu. 

 

 

 

 

 

 

 hracia  (cvičná)  plocha v m2 

druh ihriska, športoviska 

školská 
telových

ova 
a šport 

 
ZŠ 
 

špeciálne 
ZŠ, špec. 

ZŠ+SŠ 

spojené 
ZŠ 

+Gym., 
SOŠ, 

ZŠ+SOŠ, 
SOU 

Gym. 
SOŠ 

SOU, DM 
Spolu 

 

VŠ 
Internáty 

 
 

iné 
zahr. 

 
 

veľkoplošné ihriská na loptové hry               
futbalové ihriská 114 083 45 010 6 958 13 620 34 645 13 850 0
ihriská pre pozemný hokej 5 005 5 005 0 0 0 0 0
ihriská na softbal   0 0 0 0 0 0 0
baseballové ihriská 3 500 3 500 0 0 0 0 0
ďalšie ihriská na loptové hry               
volejbalové ihriská 14 664 5 927 610 883 4 877 2 367 0
basketbalové ihriská 21 466 9 080 728 1 049 9 041 840 728
ihriská pre hádzanú 13 830 1 520 800 1 495 10 015 0 0
ihriská na minifutbal 13 150 8 206 0 800 2 744 600 800
viacúčelové ihriská 119 524 47 414 3 160 21 367 28 017 17 190 2 376
hokejbalové ihriská 1 170 1 170 0 0 0 0 0
tenisové ihriská 64 509 16 270 2 469 5 979 23 179 14 842 1 770
minigolfové ihriská 710 0 710 0 0 0 0
golfové ihriská 3 845 0 0 0 3 845 0 0
dopravné ihriská 2 362 1 362 1 000 0 0 0 0
maloplošné ihriská 100 100 0 0 0 0 0
ihriská a zariad. pre adren.športy  0 0 0 0 0 0 0
klziská 1 265 1 265 0 0 0 0 0
plochy pre atletické disciplíny   118 132 58 470 2 489 18 697 32 975 3 823 1 678
celkom 497 315 204 299 18 924 63 890 149 338 53 512 7 352

 V štruktúre ihrísk a športovísk prevládajú futbalové ihriská a plochy pre atletické disciplíny (bežecké 
okruhy, dráhy a iné) s podielom takmer 47 %. Obdobné je aj ich zastúpenie v rámci areálov základných (50,5%) 
a stredných škôl (45,3%). Takmer 25 % tvoria viacúčelové ihriská, z ktorých mnohé pôvodne boli 
špecializovanými na konkrétny druh športu, v rámci prieskumov bolo ich určenie problematické vzhľadom na 
súčasný stav týchto ihrísk, najmä v  areáloch základných škôl. Preto boli zaradené medzi viacúčelové ihriská. 

Tradičný sortiment ihrísk a športovísk v ostatných rokoch v športových areáloch základných a stredných škôl 
rozšírili trendové tenisové ihriská. V areáloch základných škôl sa na celkových podieľajú 8 % a v areáloch 
stredných škôl 15,5 %, v rámci športových areálov vysokých škôl a internátov takmer 30% a tieto sú významnou 
mierou využívané širšou verejnosťou. Takmer 35% tenisových ihrísk vybudovaných v športových areáloch 
základných a stredných škôl je sústredených v MČ Petržalka. 

Niektoré z ihrísk sú vyžívané pre výkonnostný šport, resp. sú vybudované pre tento účel. Takým je ihrisko pre 
pozemný hokej, ktoré patrí Slovenskému zväzu pozemného hokeja, avšak nakoľko je lokalizované v areáli 
základnej školy (ZŠ Plickova v MČ Rača) pri spracovaní pasportov bolo zaradené medzi vybavenosť školskej 
telovýchovy a športu.  

  

 

 ANALÝZA STAVU ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ ŠKOLSKEJ TELOVÝCHOVY A ŠPORTU  

 

 KRYTÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA 
 
Telocvične a haly, gymnastické telocvične, pohybové štúdiá, posilňovne 
 V súčasnom stave takmer všetky základné a stredné školy sú vybavené minimálne jednou telocvičňou.  
Z existujúcich škôl nemajú telocvičňu, resp. iné vnútorné priestory pre výučbu telesnej výchovy: 
v MČ Staré Mesto cirkevná ZŠ Palisády 57, ZŠ internátna pre sluchovo postihnuté deti Drotárska cesta 48, SZŠ 
Fouriera,  Palackého 1, SOUe P.G. Fassatiho, Vazovova 12,v MČ Ružinov SOU chemické, Vlčie hrdlo 50,v MČ 
Karlova Ves DSS pre deti – ROSA- ZŠ, OU, Dúbravská cesta 1, 
v MČ Záhorská Bystrica DDÚ, ul. Jána Raka, v MČ Petržalka SOU GASMO, Žehrianska 6, cirkevné 
konzervatórium Beňadická 16.  

 Nasledujúce prehľady dokumentujú súčasný stav – kapacitné parametre telocviční a iných vnútorných 
zariadení pre výučbu školskej telovýchovy podľa druhov škôl a mestských častí:    
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základné školy 

mestská časť, celkom telocvične 

gymnastické 
telocvične, pohybové 

štúdiá, 
obvod      posilňovne 

 hracia pl. v m2 hracia pl. v m2 hracia pl. v m2 

  spolu / 1žiak / 1obyv. spolu / 1žiak spolu / 1žiak 
BA-Staré Mesto 2 465 0,805 0,059 2 344 0,765 121 0,040 
Obvod BA-I 2 465 0,805 0,059 2 344 0,765 121 0,040 
BA-Ružinov 3 845 1,067 0,055 3 845 1,067 0 0,000 
Bratislava-Vrakuňa 1 590 1,259 0,083 1 590 1,259 0 0,000 
BA-Pod. Biskupice 1 440 1,618 0,071 1 115 1,253 325 0,365 
Obvod BA-II 6 875 1,194 0,063 6 550 1,138 325 0,056 
BA-Nové Mesto 3 110 1,151 0,084 3 110 1,151 0 0,000 
BA-Rača 1 435 1,036 0,070 1 393 1,006 42 0,030 
BA-Vajnory 560 1,582 0,125 560 1,582 0 0,000 
Obvod BA-III 5 105 1,149 0,083 5 063 1,140 42 0,009 
BA-Karlova Ves 1 953 1,023 0,058 1 953 1,023 0 0,000 
BA-Dúbravka 1 767 0,901 0,051 1 767 0,901 0 0,000 
BA-Lamač 504 1,556 0,077 504 1,556 0 0,000 
BA-Devín 0 0 0,000 0 0,000 0 0,000 
BA-Devín.Nová Ves 1 254 1,154 0,079 1 254 1,154 0 0,000 
BA-Záh.Bystrica 286 1,212 0,107 286 1,212 0 0,000 
Obvod BA-IV 5 764 1,044 0,061 5 764 1,044 0 0,000 
BA-Petržalka 4 032 1,058 0,035 2 592 0,680 1 440 0,378 
BA-Jarovce 144 1,099 0,115 144 1,099 0 0,000 
BA-Rusovce 288 1,508 0,126 288 1,508 0 0,000 
BA-Čunovo 0 0 0,000 0 0,000 0 0,000 
Obvod BA-V 4 464 1,079 0,038 3 024 0,731 1 440 0,348 
Bratislava 24 673 1,076 0,058 22 745 0,992 1 928 0,084 
 
 
 
spojené základné školy a gymnáziá, základné školy a SOŠ, SOU 

celkom telocvične 

     

gymnastické 
telocvične, 

pohybové štúdiá, 
posilňovne 

hracia pl. v m2 hracia pl. v m2 hracia pl. v m2 
mestská časť, 

obvod 
  spolu / 1žiak / 1obyv. spolu / 1žiak spolu / 1žiak 
BA-Staré Mesto 240 0,558 0,006 200 0,465 40 0,093 
Obvod BA-I 240 0,558 0,006 200 0,465 40 0,093 
BA-Ružinov 3 205 0,846 0,046 3 035 0,801 170 0,045 
Bratislava-Vrakuňa 0 0,000 0,000 0 0,000 0 0,000 
BA-Pod. Biskupice 945 1,327 0,047 945 1,327 0 0,000 
Obvod BA-II 4 150 0,922 0,038 3 980 0,884 170 0,038 
BA-Nové Mesto 0 0,000 0,000 0 0,000 0 0,000 
BA-Rača 0 0,000 0,000 0 0,000 0 0,000 
BA-Vajnory 0 0,000 0,000 0 0,000 0 0,000 
Obvod BA-III 0 0,000 0,000 0 0,000 0 0,000 
BA-Karlova Ves 432 0,379 0,012 432 0,379 0 0,000 
BA-Dúbravka 864 7,646 0,024 864 7,646 0 0,000 
BA-Lamač 0 0,000 0,000 0 0,000 0 0,000 
BA-Devín 0 0,000 0,000 0 0,000 0 0,000 
BA-Devín.Nová Ves 0 0,000 0,000 0 0,000 0 0,000 
BA-Záh.Bystrica 0 0,000 0,000 0 0,000 0 0,000 
Obvod BA-IV 1 296 1,035 0,014 1 296 1,035 0 0,000 
BA-Petržalka 2 048 1,196 0,018 1 616 0,944 432 0,252 
BA-Jarovce 0 0,000 0,000 0 0,000 0 0,000 
BA-Rusovce 0 0,000 0,000 0 0,000 0 0,000 
BA-Čunovo 0 0,000 0,000 0 0,000 0 0,000 
Obvod BA-V 2 048 1,196 0,017 1 616 0,944 432 0,252 
Bratislava 7 734 0,979 0,018 7 092 0,898 642 0,081 
 

gymnáziá, stredné odborné školy, stredné odborné učilištia, špeciálne SŠ, DM 

mestská časť, celkom Telocvične 
gym.telocvič., 
pohyb.štúdiá 

obvod      posilňovne 
 hracia pl. v m2 hracia pl. v m2 hracia pl. v m2 

  spolu / 1žiak / 1obyv. spolu / 1žiak spolu / 1žiak 
BA-Staré Mesto 2 574 0,648 0,062 1 386 0,349 1 188 0,299
Obvod BA-I 2 574 0,648 0,062 1 386 0,349 1 188 0,299
BA-Ružinov 6 590 0,981 0,094 6 135 0,913 455 0,068
Bratislava-Vrakuňa 0 0 0,000 0 0,000 0 0,000
BA-Pod. Biskupice 620 1,067 0,031 505 0,869 115 0,198
Obvod BA-II 7 210 0,959 0,066 6 640 0,883 570 0,076
BA-Nové Mesto 2 063 0,893 0,056 1 818 0,787 245 0,106
BA-Rača 4 041 1,411 0,198 3 929 1,372 112 0,039
BA-Vajnory 688 1,787 0,154 608 1,579 80 0,208
Obvod BA-III 6 792 1,222 0,110 6 355 1,143 437 0,079
BA-Karlova Ves 873 0,699 0,026 673 0,539 200 0,160
BA-Dúbravka 2 208 1,036 0,064 1 943 0,912 265 0,124
BA-Lamač 252 1,440 0,039 252 1,440 0 0,000
BA-Devín 0 0 0,000 0 0,000 0 0,000
BA-Devín.Nová Ves 687 2,298 0,044 540 1,806 147 0,492
BA-Záh.Bystrica 420 2,049 0,158 420 2,049 0 0,000
Obvod BA-IV 4 440 1,095 0,047 3 828 0,944 612 0,151
BA-Petržalka 6 713 1,055 0,059 4 191 0,659 2 522 0,396
BA-Jarovce 0 0 0,000 0 0,000 0 0,000
BA-Rusovce 0 0 0,000 0 0,000 0 0,000
BA-Čunovo 0 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Obvod BA-V 6 713 1,055 0,057 4 191 0,659 2 522 0,396
Bratislava 27 729 1,009 0,065 22 400 0,815 5 329 0,194
 
 

špeciálne základné školy, spojené špeciálne ZŠ a SŠ 

mestská časť, celkom telocvične 

gymnastické 
telocvične, pohybové 

štúdiá, 
      posilňovne 

obvod hracia pl. v m2 hracia pl. v m2 hracia pl. v m2 
 spolu / 1žiak / 1obyv. spolu / 1žiak spolu / 1žiak 

BA-Staré Mesto 288 1,986 0,007 288 1,986 0 0,000
Obvod BA-I 288 1,986 0,007 288 1,986 0 0,000
BA-Ružinov 0 0 0,000 0 0 0 0,000
Bratislava-Vrakuňa 0 0 0,000 0 0 0 0,000
BA-Pod. Biskupice 0 0 0,000 0 0 0 0,000
Obvod BA-II 0 0 0,000 0 0 0 0,000
BA-Nové Mesto 431 2,072 0,012 431 2,072 0 0,000
BA-Rača 0 0 0,000 0 0 0 0,000
BA-Vajnory 0 0 0,000 0 0 0 0,000
Obvod BA-III 431 2,072 0,007 431 2,072 0 0,000
BA-Karlova Ves 486 0,892 0,023 486 0,892 0 0,000
BA-Dúbravka 432 2,057 0,012 432 2,057 0 0,000
BA-Lamač 0 0 0,000 0 0 0 0,000
BA-Devín 0 0 0,000 0 0 0 0,000
BA-Devín.Nová Ves 0 0 0,000 0 0 0 0,000
BA-Záh.Bystrica 0 0 0,000 0 0 0 0,000
Obvod BA-IV 918 1,169 0,010 918 1,169 0 0,000
BA-Petržalka 1476 2,785 0,013 1 332 2,513 144 0,272
BA-Jarovce 0 0 0,000 0 0 0 0,000
BA-Rusovce 0 0 0,000 0 0 0 0,000
BA-Čunovo 0 0 0,000 0 0 0 0,000
Obvod BA-V 1 476 2,785 0,012 1 332 2,513 144 0,272
Bratislava 3 113 1,866 0,007 2 969 1,78 144 0,086
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vysoké školy 

telocvične a haly 

Gymnastické 
telocvične, pohybové 

štúdiá, 
Posilňovne 

mestská časť, 
obvod počet 

hracia pl. 
v m2 počet 

hracia pl. 
v m2 

BA-Staré Mesto 7 3 377 8 996
Obvod BA-I 7 3 377 8 996
BA-Ružinov 0 0 0 0
Bratislava-Vrakuňa 0 0 0 0
BA-Pod. Biskupice 0 0 0 0
Obvod BA-II 0 0 0 0
BA-Nové Mesto 2 546 1 62
BA-Rača 2 720 1 75
BA-Vajnory 0 0 0 0
Obvod BA-III 4 1 266 2 137
BA-Karlova Ves 5 3 383 2 311
BA-Dúbravka 0 0 0 0
BA-Lamač 0 0 0 0
BA-Devín 0 0 0 0
BA-Devín.Nová Ves 0 0 0 0
BA-Záh.Bystrica 0 0 0 0
Obvod BA-IV 5 3 383 2 311
BA-Petržalka 0 0 2 60
BA-Jarovce 0 0 0 0
BA-Rusovce 0 0 0 0
BA-Čunovo 0 0 0 0
Obvod BA-V 0 0 2 60
Bratislava 16 8 026 14 1 504

 
Pasportizácia krytých športových zariadení (telocvične, haly, gymnastické telocvične, posilňovne) a ich 

hodnotenie preukázali, že vo všeobecnosti súčasné vybavenie je z hľadiska kapacitných podmienok pre výučbu 
školskej telovýchovy vyhovujúce.  

 Kapacitný štandard týchto zariadení na 1 žiaka v celomestskom priemere je 1,055 m2, v prípade 
základných škôl 1,076 m2, spojených základných škôl a stredných škôl 0,979 m2 a stredných škôl 1,009 m2. 

 Aj pri hodnotení ukazovateľom na 1 obyvateľa sú parametre týchto zariadení pomerne priaznivé, 
v celomestskom priemere je to 0,148 m2/obyv., v prípade základných škôl 0,058 m2/obyv. spojených základných 
škôl a stredných škôl 0,018 m2/obyv. a stredných škôl 0,065 m2/obyv. 

 Parametre na vnútorné priestory určené na výučbu telesnej výchovy v súčasnosti určuje Vyhláška č. 527 
Ministerstva zdravotníctva SR zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o požiadavkách pre zariadenia pre deti 
a mládež. V §3 ods.5 sa uvádza, že v  škole musí byť na jedného žiaka najmenej 4 m2 plochy vnútorných 
priestorov určených na výučbu telesnej výchovy, v prípade plošne náročných druhov cvičení najmenej 8 m2 
týchto priestorov a v šatni pri priestoroch určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 0,5 m2 šatne. 
Posúdenie súčasného stavu v zmysle stanovených požiadaviek vo vyhláške sledované údaje v pasportoch to 
neumožňujú, ak predpokladáme, že požiadavka 4 m2, resp. 8 m2 na jedného žiaka sa vzťahuje na cvičiaceho 
žiaka, a nie na žiaka školy.  
 
Kryté plavárne 

Súčasnú sieť krytých plaveckých bazénov vybudovaných v rámci školských areálov a zariadení tvorí 
celkom 19 krytých bazénov, pričom z týchto v etape spracovania prieskumov bolo 5 mimo prevádzky. Dôvodom 
je nevyhovujúci prevádzkový stav, ich nutná rekonštrukcia. Okrem bazénu v ŠD J. Hronca všetky nefunkčné 
zariadenia sú lokalizované v areáloch stredného školstva.  

Na rozmiestnenie krytých bazénov na území mesta podľa jednotlivých druhov škôl poukazuje nasledujúci 
prehľad: 
 
školské zariadenie   mestská časť adresa   vodná    poznámka 
          plocha 
           v m2 

základné školy 
ZŠ     BA-Karlova Ves  Majerníkova 52    551 
ZŠ     BA-Petržalka Turnianska 10    150 
ZŠ     BA-Petržalka Dudova 2     150 

ZŠ     BA-Petržalka Budatínska 61    150 
ZŠ     BA-Petržalka Holíčska 50    150 
ZŠ     BA-Petržalka Pankúchova 4    150 
spolu          1301 
špeciálne školy 
ZŠ,OA, OŠ,gymn. pre telesne postihnutých BA-Karlova Ves Mokrohájska cesta 3   192  
ZŠ inter. pre SP G.Slaninku   BA-Nové Mesto Hrdličkova 17    185 
spolu            377 
stredné školy 
Gymnázium Laca Novomeského  BA-Ružinov Tomášikova 2    150 
SPŠ stavebná    BA-Ružinov Drieňová 35    150 
SOU železničné    BA -Rača Na pántoch 7    192   mimo prevádzky 
SOU obchodné    BA-Rača  Na pántoch 9    300  mimo prevádzky 
Gymnázium     BA-Dúbravka Bílikova 34    125 
Gymnázium, Konzervatórium Alkana  BA-Dúbravka Batkova 2      75  nevyužívaný 
SOU energetické     BA-Z. Bystrica Pod Holým vrchom    312  mimo prevádzky 
spolu          1304 
vysoké školy, internáty VŠ 
ŠD J.Hronca     BA-Staré Mesto  Bernolákova 3    300  mimo prevádzky 
STU - stavebná fakulta   BA-Staré Mesto  Radlinského 11    554 
UK FTVaŠ    BA-Staré Mesto  Náb.A.G.L.Svobodu 9   300 
Akadémia policajného zboru v Bratislave BA-Rača  Sklabinského 1    300   
spolu          1454  
celkom          4436 

 
Kryté bazény v základných a stredných školách slúžia takmer výlučne pre účely školskej výučby – 

plavecký výcvik žiakov s tým, že pre tieto účely sú využívané viacerými školami. V niektorých prípadoch slúžia aj 
pre záujmové plávanie a prípravu mladých plavcov v rámci plaveckého klubu.  

Potenciálom pre širšie využitie, t.j. aj pre verejnosť sú možnosti v prípade krytých bazénov v rámci zariadení 
vysokých škôl.  

Vzhľadom na nedostatok verejných krytých bazénov pre rekreačné účely, vzhľadom na nefunkčnosť niektorých 
školských zariadení, ako aj na ich rozmiestnenie na území mesta podmienky pre plavecký výcvik žiakov v 
celomestskej relácii nie sú priaznivé. Naviac, diskutovaná je téma –  nutnosť riešenia plaveckej negramotnosti 
detí a žiakov, ako aj význam plávania zo zdravotného hľadiska na celkový vývoj mladej populácie. 

Ak vylúčime z hodnotenia v súčasnosti nefunkčné zariadenia, potom v celomestskej relácii je v 14 krytých 
školských bazénoch k dispozícii celkom len 3 257 m2 a v prepočte na 1 obyvateľa 0,008 m2 vodnej plochy. 
Naviac v týchto hodnotách sú započítané kapacity zariadení špeciálnych škôl a Akadémie policajného zboru v 
Bratislave, ktoré z prevádzkových dôvodov sú určené užšiemu okruhu užívateľov. 
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Na potenciálnu kapacitu existujúcich krytých školských bazénov v územnom priemete mestských častí a 
obvodov vo vzťahu k súčasnému počtu obyvateľov a žiakov poukazujú údaje z nasledujúceho prehľadu: 

  vodná plocha v m2 

    ZŠ, špec. ZŠ, v tom  
celkom SŠ, spoj. základné školy špeciálne ZŠ,  gym., SOŠ,SOU,DM VŠ Mestská časť,  

obvod   školy spolu    spojené špec.ZŠ+SŠ   Intern. 
    spolu /obyv /žiak spolu /obyv /žiak spolu /obyv /žiak spolu /obyv /žiak spolu 

BA-Staré Mesto 1 154 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 1 154
BA-I 1 154 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 1 154
BA-Ružinov 300 300 0,004 0,021 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 300 0,004 0,045 0
BA-Vrakuňa 0 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0
BA-Pod. 
Bi k i

0 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0
BA-II 300 300 0,003 0,017 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 300 0,003 0,040 0
BA-Nové Mesto 185 185 0,005 0,035 0 0,000 0,000 185 0,005 0,889 0 0,000 0,000 0
BA- Rača 792 492 0,024 0,116 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 492 0,024 0,172 300
BA-Vajnory 0 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0
BA-III 977 677 0,011 0,066 0 0,000 0,000 185 0,003 0,889 492 0,008 0,089 300
BA-Karlova Ves 743 743 0,022 0,153 551 0,016 0,288 192 0,006 0,352 0 0,000 0,000 0
BA-Dúbravka 200 200 0,006 0,045 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 200 0,006 0,094 0
BA-Lamač 0 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0
BA-Devín 0 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0
BA-Devín. N. Ves 0 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0
BA-Záho. Bystrica 312 312 0,117 0,662 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 312 0,117 1,522 0
BA-IV 1 255 1 255 0,013 0,108 551 0,006 0,100 192 0,002 0,245 512 0,005 0,126 0
 750 750 0,007 0,060 750 0,007 0,197 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0
BA-Jarovce 0 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0
BA-Rusovce 0 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0
BA-Čunovo   0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0
BA-V 750 750 0,006 0,059 750 0,006 0,181 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0
mesto Bratislava 4 436 2 982 0,007 0,050 1 301 0,003 0,057 377 0,001 0,226 1 304 0,003 0,048 1 454
 
 
 
  vodná plocha v m2 

  ZŠ,špec.ZŠ, v tom 
SŠ, spoj. základné školy špeciálne ZŠ,  gym., SOŠ, 

mestská časť, obvod školy spolu     spojené špec SOU,DM 
          ZŠ+SŠ       
  /obyv. /žiak /obyv. /žiak /obyv. /žiak /obyv. /žiak 

BA-Staré Mesto 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BA-I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BA-Ružinov 0,004 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,045 
BA-Vrakuňa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BA-Pod. Biskupice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BA-II 0,003 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,040 
BA-Nové Mesto 0,005 0,035 0,000 0,000 0,005 0,889 0,000 0,000 
BA- Rača 0,024 0,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 0,172 
BA-Vajnory 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BA-III 0,011 0,066 0,000 0,000 0,003 0,889 0,008 0,089 
BA-Karlova Ves 0,022 0,153 0,016 0,288 0,006 0,352 0,000 0,000 
BA-Dúbravka 0,006 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,094 
BA-Lamač 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BA-Devín 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BA-Devínska Nová Ves 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BA-Záhorská Bystrica 0,117 0,662 0,000 0,000 0,000 0,000 0,117 1,522 
BA-IV 0,013 0,108 0,006 0,100 0,002 0,245 0,005 0,126 
BA-Petržalka 0,007 0,060 0,007 0,197 0,000 0,000 0,000 0,000 
BA-Jarovce 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BA-Rusovce 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BA-Čunovo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BA-V 0,006 0,059 0,006 0,181 0,000 0,000 0,000 0,000 
mesto Bratislava 0,007 0,050 0,003 0,057 0,001 0,226 0,003 0,048 
 

V závere kvantitatívneho hodnotenia plôch a zariadení školskej telovýchovy uvádzame plošné 
a kapacitné štandardy v celomestskej relácii.  
 
a/ súčasný plošný štandard areálov a zariadení školskej telovýchovy v základnom a strednom školstve 

    počet celková výmera v m2 

    žiakov spolu /obyv. /žiak 
základné školy     22 918 506 718 1,190 22,110 
špeciálne základné školy,spojené šp.Zša SŠ 1 668 51 675 0,120 30,980 
spojené základné školy a gymnáziá, SŠ 7 895 152 349 0,360 19,300 
stredné školy, DM     27 469 350 414 0,820 12,760 
základné, stredné a špeciálne školy spolu 59 950 1 061 156 2,490 20,905 
 
b/ súčasný štandard  kapacitných parametrov zariadení školskej telovýchovy v základnom a strednom školstve  

 hracia (cvičná) plocha v m2 

v tom  
 základné 

školy 
spojené ZŠ a 
gym., ZŠ a SŠ

 

ZŠ,SŠ,špec. 
školy, DM 

spolu  
špec.ZŠ,spoj. 

šp.ZŠ+SŠ  
gymn., SŠ, DM

spolu 
 /obyv. /žiak /obyv. /žiak /obyv. /žiak /obyv. /žiak /obyv. /žiak 

vonkajšie telovýchovné plochy  1,024 7,280 0,479 8,914 0,046 11,734 0,150 8,092 0,349 5,413
telocvične, gymn.telocvične, posilňov. 0,148 1,055 0,058 1,076 0,007 1,866 0,018 0,979 0,065 1,009
kryté bazény 0,007 0,050 0,003 0,057 0,001 0,226 0,000 0,000 0,003 0,048
spolu 1,179 8,385 0,540 10,047 0,054 13,83 0,168 9,072 0,417 6,470
 
 
 

SPÔSOB VYUŽÍVANIA ZARIADENÍ V SYSTÉME ŠKOLSKEJ TELOVÝCHOVY 
  
 V rámci funkčného systému šport, rekreácia a voľný čas, a s tým spojené využívanie súvisiacej 
infraštruktúry – telovýchovných a športových zariadení je sledovateľný trend ich využívania viacerými skupinami 
užívateľov. Platí to aj v prípade školských zariadení, ktoré na základe zisťovania sú v mnohých prípadoch okrem 
hlavného účelu využitia - pre proces školskej a mimoškolskej telesnej výchovy detí a mládeže využívané aj  
• pre rekreačné účely obyvateľov v čase mimoškolskej výučby rôznymi formami (neorganizovanou formou, 

prenájmom a pod.) vo večerných hodinách, v dňoch pracovného voľna,  
• pre záujmovú činnosť detí a mládeže formou rôznych centier pohybovej aktivity, športové krúžky,  
• prenájmom ucelených plôch a zariadení záujmovým klubom a združeniam, súkromným subjektom, 

poskytovaním časti vonkajších plôch pre výstavbu ihrísk, ktoré v rôznej miere majú možnosť školy využívať 
aj pre účely školskej telovýchovy, 

• v niektorých prípadoch pre tréningovú činnosť športovcov pôsobiacich v oblasti výkonnostného športu, 
• v mnohých prípadoch je mimo vyučovacieho procesu obmedzené využitie pre žiakov školy a ich rodičov, 

resp. nevyužívanie širšou verejnosťou, predovšetkým z dôvodu nízkej kvality zariadení, resp. prevádzkových 
obmedzení. 

V súčasnosti tento trend je naviac podporovaný skutočnosťou, že zariadenia školskej telovýchovy, sú v správe 
mestských častí, ktoré sledujú komunálny záujem – poskytnúť možnosť rekreácie a športových aktivít širšiemu 
okruhu obyvateľom, a tým riešiť absenciu, resp. nedostatok verejných účelových športovísk a športových 
zariadení. Preto prístupnosť zariadení školskej telovýchovy pre širšiu verejnosť je najčastejšie riešená v prípade 
základných škôl, menej sa vyskytuje u zariadení stredného školstva. 

Podľa dostupných materiálov diskutovanou otázkou je vhodnosť, resp. potreba využívania školských zariadení v 
celodennom cykle (v zmysle efektivity), alebo je dôsledkom nedostatočnej ponuky účelových zariadení 
rekreačného športu pre širšiu verejnosť, nedostatkom voľných disponibilných plôch a prístupnosti pozemkov pre 
výstavbu športovo-rekreačnej vybavenosti, prípadne iných dôvodov.  

Na druhej strane, aj keď v menšom rozsahu, sú pre školskú telovýchovu využívané zariadenia slúžiace pre 
rekreačný, ale aj výkonnostný šport. Týka sa to predovšetkým krytých zariadení – bazénov, športových hál, keď 
škola nemá vlastné zariadenie, resp. v prípade ponuky špecifických zariadení. 

Tento trend možno predpoklad aj do budúcnosti najmä v prípadoch, keď prevádzkové podmienky v areáloch škôl 
budú prispôsobené, čo v súčasnosti nie je vždy možné a vhodné.  
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Známe sú príklady z okolitých miest v zahraničí (napr. Viedeň), kde využívanie školských telovýchovných a 
športových zariadení napr. pre tréningové účely je možné aj pre iné subjekty napr. pre športové zväzy a kluby pri 
stanovenom režime.   

Aj v “Návrhu koncepcie rozvoja telesnej kultúry v Hlavnom meste SR Bratislave na roky 2007 – 2010” v rámci 
vytvorenia podmienok pre rozvoj športu pre všetkých bola formulovaná téza “pokúsiť sa využiť 50 % materiálnej 
kapacity škôl v spolupráci s občianskymi združeniami (TJ, kluby), rodičmi a ďalšími subjektami na organizovanie 
aktivít v mimo vyučovacom čase”. 
 
 
  KVALITATÍVNE HODNOTENIE ZARIADENÍ ŠKOLSKEJ TELOVÝCHOVY 

 
 Nebolo predmetom zadania územného generelu, napriek tomu informácie a poznatky získané z 
fyzického prieskumu v teréne vlastnou obhliadkou či od zástupcov prevádzkovateľov škôl je možné zhrnúť do 
nasledujúcich záverov: 
• areály a zariadenia školskej telovýchovy často nevyhovujú vybavením a nedostatočným zázemím, zúženou 

štrukturálnou ponukou majú nízky motivačný potenciál,  
• prevažujúca časť vonkajších športovísk vyžaduje rekonštrukciu, týka sa to kvality povrchov športovísk – 

ihrísk, často nefunkčných pôvodných bežeckých okruhov, dráh, plôch pre ľahkoatletické disciplíny,  
• potenciálom pre rozvoj športovísk sú často neudržiavané a zdevastované voľné plochy, prípadne 

neudržiavané plochy zelene, často vonkajšie športoviská, v centrálnych častiach mesta nahrádzajú plochy 
vonkajších športovísk spevnené asfaltové plochy školských dvorov,  

• v minulosti veľkoryso budované športové areály a zariadenia stredných odborných učilíšť sú v prevažujúcej 
miere v schátralom stave, vybudované kryté bazény pre svoj nevyhovujúci stav nie sú prevádzke, týka sa 
hlavne zariadení v stredných odborných učilištiach v Rači, Záhorskej Bystrici.  

V ostatných rokoch k postupnému skvalitňovaniu vonkajších športovísk na školách prispeli projekty, ktoré boli 
realizované v priebehu rokov 2004-2007. Podľa podkladov a zverejnených informácií SFZ boli realizované 
nasledujúce projekty: 

Projekty “Miniihriská”  

Projekt “Výstavba futbalových miniihrísk”v r. 2004-2006 v areáloch základných alebo stredných škôl. Projekt 
bol ukončený k 31.12.2006. Podnet pre tento projekt vyšiel v roku 2004 z európskej futbalovej únie UEFA, ktorá 
vyčlenila účelové investičné prostriedky pre všetky národné futbalové zväzy v projekte s názvom Jubilee Mini-
pitch Project. Na otázku “Prečo?” odpovedali “Vrátiť futbal na ulicu. Poskytnúť kvalitnú hraciu plochu deťom 
a mládeži.”  
V projekte “Výstavba futbalových miniihrísk” v rokoch 2004 až 2006 sa zhotovovali futbalové miniihriská 
prevažne o rozmere 33x18 m.  
Projekt bol financovaný: 
• Združené podielové financovanie - 40 % zabezpečoval účastník projektu, 60 % SFZ. Finančné prostriedky 

na obstaranie miniihriska pozostávali: 
• 20 % účastník (MsÚ, OcÚ, škola, futbalový klub, telovýchovná jednota) 
• 20 % sponzor získaný účastníkom 
• 20 % Ministerstvo školstva SR 
• 20 % UEFA 
• 20 % SFZ 
 
V rámci projektu “Miniihriská 2007” sa zhotovovali futbalové miniihriská o rozmere 33x18 m a 40x20 m bez 
osvetlenia. Cieľom projektu bolo poskytnúť kvalitné hracie plochy pre deti a mládež a ponúknuť im viac možností 
zábavy vo voľnom čase. Projekt by sa realizovať s podporou Európskej futbalovej asociácie UEFA a MŠ SR a je 
určený pre mestá, obce, základné a stredné školy, futbalové kluby alebo telovýchovné jednoty pre Bratislavu a 
okolie 7 miniihrísk.  
Financovanie  projektu “Miniihriská 2007” v roku 2007: - SFZ zabezpečoval fixný príspevok vo výške 750.000,- 
Sk pre každé miniihrisko bez rozdielu rozmeru zo zdrojov UEFA (200 tis. Sk), Ministerstva školstva SR (300 tis. 
Sk) a vlastných zdrojov (250 tis. Sk). Zostatok ceny miniihriska a prípravné zemné práce zabezpečoval každý 
účastník spolu so svojim sponzorom (-mi). 
Na území Bratislavy v rámci projektov SFZ “Miniihriská”  k 31.12.2007 boli realizované tieto projekty: 
Bratislava -Devínska Nová Ves    ZŠ P. Horova 
Bratislava-Dúbravka     ZŠ Pri kríži 11 
Bratislava -Karlova Ves     UK r. L.Svobodu 9 
Bratislava-Karlova Ves (Karloveský  športový klub)      ZŠ Majerníkova 
Bratislava      Mestské lesy,Partizánska lúka 

Bratislava-Nové Mesto     ZŠ Kalinčiakova 
Bratislava Nové Mesto     ZŠ Jeséniova 
Bratislava-Petržalka     glošova futb.akadémia, ZŠ Pankúchova 
Bratislava-Ružinov     ZŠ Nevädzova 
Bratislava-Ružinov     FC Artmedia Petržalka, futbalový areál RAPID  
Bratislava-Staré Mesto     Gymnázium J. Papánka Vazovova  
Bratislava -Staré Mesto     ZŠ Mudroňova 
Bratislava-Vrakuňa      ŠK Vrakuňa, futbalový areál 
Bratislava-Z.Bystrica     ZŠ s MŠ Hargašova ul. 

V oblasti vysokého školstva celkovou rekonštrukciou prechádzajú športové areály vysokých škôl - športový areál 
FTVŠ UK v Bratislave na nábr. a.g. L. Svobodu, kde intenzifikáciou disponibilných plôch areálu sa rozšírila 
štruktúra ihrísk, pribudla športová hala, zámerom je realizovať ďalšie športové zariadenia prístupné a atraktívne 
pre širšiu verejnosť, realizuje sa rekonštrukcia atletického štadiónu v rámci areálu internátu Mladá garda. 

 
 
 URBANISTICKÉ UKAZOVATELE ŠKOLSKEJ TELOVÝCHOVY 
 

Ukazovatele, ktoré sa v minulosti používali pre zariadenia školskej telovýchovy 
 
“Sbírka podkladu pro plánovaní výstavby telovýchovných zařízení (ÚV ČSTV 1967) 
 
Prehľad urbanistických ukazovateľov školskej telovýchovy  
podľa veľkosti škôl 

druh školy počet                      urbanistický ukazovateľ v m2/1 obyvateľ 
   tried   telocvične ihriská  zeleň  celkom 
ZDŠ    9   0,396  5,884  0,592  6,872 
   13   0,274  4,072  0,409  4,755 
   18   0,337  3,301  0,331  3,969 
   22   0,274  2,683  0,270  3,227 
SVŠ  12   0,033  0,366  0,037  0,436 
   18   0,032  0,269  0,027  0,328 
SOŠ    8   0,119  1,345  0,135  1,599 
   12   0,079  0,897  0,090  1,064 
   16   0,089  0,740  0,074  0,903 
   20   0,072  0,5792  0,059  0,723 

celoštátny prehľad 

druh školy                         urbanistický ukazovateľ m2/obyvateľa 
     ihriská  telocvične zeleň  celkom 

ZDŠ     3,858  0,302  0,387  4,547 
SVŠ     0,313  0,302  0,031  0,376 
SOŠ     0,878  0,088  0,088  1,054 
Spolu           5,049        0,692        0,506        5,977 
 

Ukazovatele školskej telovýchovy podľa druhu škôl 

používané zo začiatku 90-tych rokov 
 
                        ukazovateľ m2/obyvateľ 
     ihrisko  telocvičňa plaváreň  zeleň  spolu 
základná škola   3,127  0,340  0,070  0,313  3,850 
dvojročný učebný odbor  0,095  0,015  0,006  0,009  0,125 
trojročný učebný odbor  0,582  0,092  0,030  0,059  0,763 
študijný odbor na SOU  0,962  0,153  0,040  0,097  1,252 
spolu    4,766  0,600  0,146  0,478  5,990 

 
 

Podmienky aplikácie vyššie uvedených urbanistických ukazovateľov 

Ak by sme vychádzali zo spriemerovaného celoštátneho ukazovateľa, ktorý sa pre školskú telovýchovu používal 
začiatkom 90-tych rokov, a ktorý stanovoval: 
• pre základné a stredné školy spolu cca 5,99 m2/1 obyvateľa plôch pozemku školskej telovýchovy, potom: 

• pre 426 091 obyvateľov mesta v r. 2006 by to predstavovalo potrebu cca 255 ha plôch, pričom 
v územnom genereli zistený stav je cca 106 ha a 2,49 m2/obyvateľa,   
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• z hľadiska reálnych podmienok územia takto vypočítaný deficit urbanistických plôch nie je možné 
naplniť, a to ani v podmienkach tých mestských častí, v ktorých boli vybudované školy v rámci KBV 
formou účelových školských areálov - napr. v MČ Petržalka, kde v genereli zistených 28,6 ha v 
základných a stredných školách spolu predstavuje 2,51 m2/obyvateľa, čo by znamenalo len 43 %-né 
naplnenie vyššie uvedeného urbanistického ukazovateľa. V tomto prípade treba uviesť, že uvedené 
plochy školskej telovýchovy boli realizované v rámci účelových areálov základných škôl, t.j. vo vyššom 
plošnom štandarde, 

• ak porovnávame súčasný stav plôch školskej telovýchovy v členení na základné školy a stredné školy, 
potom: 
• deficitne by z toho v celomestskom priemere vychádzali plochy školskej telovýchovy na základných 

školách (vrátane spojených škôl) cca 1,50 m2/obyvateľa, resp. pokrytie spriemerovaného ukazovateľa, 
ktorý stanovoval potrebu pre základné školy 3,85 m2/obyvateľa by bolo len 39 %, 

• podobné by bolo hodnotenie aj pre stredné školy, keď súčasný štandard cca 0,8 m2/ obyvateľa 
v porovnaní s ukazovateľmi 2,14 m2/obyv. pre všetky učebné odbory spolu by predstavovalo jeho 
naplnenie len 38 %. 

Možno predpokladať, že vyššie vedené urbanistické ukazovatele boli koncipované aj vo väzbe na demografické 
podmienky daného obdobia, kedy podiel obyvateľov vo vekových skupinách 6-18, prípadne 6-19 bol iný 
v porovnaní so súčasným obdobím. Iný bol nielen v celkovom zastúpení obyvateľstva vo veku 6-18, resp. 19 
rokov, ale aj v zastúpení v jednotlivých skupinách – vo vekovej skupine základnej školskej dochádzky a vo 
vekovej skupine obyvateľstva prislúchajúcej návštevnosti škôl stredného školstva. 
V súčasnosti iné je tiež zastúpenie žiakov, študentov v rámci stredného školstva- gymnázií, stredných odborných 
škôl, stredných odborných učilíšť a odborných učilíšť. V prípade stredného školstva je potrebné prihliadať aj na 
špecifické podmienky mesta Bratislava, v ktorom zariadenia stredného školstva sa navštevujú žiaci aj zo 
širšieho, regionálneho zázemia.  
 
 

Legislatíva viažuca sa k danej problematike 

• Nariadenie vlády SR č. 362 zo 17.mája 2006 o podrobnostiach o požiadavkách na výchovné a výchovno-
vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých  V zmysle tohto nariadenia pre oblasť školskej telovýchovy boli 
relevantné: 

§3, ods. 3 
Škola musí mať k dispozícii plochu s veľkosťou najmenej 16 m2 na telovýchovu a šport na jedného žiaka 
§4, ods. 5 
V základnej škole musia byť na jedného žiaka najmenej 4 m2 plochy vnútorných priestorov určených na 
výučbu telesnej výchovy, v prípade plošne náročných druhov cvičení najmenej 8 m2 týchto priestorov 
a v šatni pri priestoroch určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 0,5 m2 šatne. 
Predmetné nariadenie vlády bolo v roku 2007 zrušené. 

 
• Vyhláška č. 527 Ministerstva zdravotníctva SR zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o požiadavkách pre 

zariadenia pre deti a mládež 

§3 ods.5 
V  škole musí byť na jedného žiaka najmenej 4 m2 plochy vnútorných priestorov určených na výučbu telesnej 
výchovy, v prípade plošne náročných druhov cvičení najmenej 8 m2 týchto priestorov a v šatni pri priestoroch 
určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 0,5 m2 šatne. 
§2 ods. 1 
Vonkajšie priestory zariadenia pre deti a mládež musia mať vyčlenený nezastavaný pozemok na pobyt detí 
a žiakov (nezastavaný pozemok). Na nezastavanom pozemku školy musí byť vyčlenená plocha na 
telovýchovu a šport. 
Predmetná vyhláška v porovnaní s vyššie uvedeným nariadením vlády zužuje rozsah požiadaviek týkajúcich 
sa plôch pre telovýchovu a šport na školách.   
  

 Na podklade známych, resp. zistených poznatkov predovšetkým požiadavky na rozsah vonkajších plôch 
pre školskú telovýchovu v súčasnosti nie sú upravené legislatívnym predpisom príslušným rezortom.   
  
 K požiadavke stanovenej v §3 ods.5 vyhlášky č.527 MZ SR uvádzame, že v uvedenom znení 
požiadavka plôch na jedného žiaka nie je reálna, ak zoberieme ako príklad základnú školu o počte 500 žiakov, 
potom by potreba vnútorných plôch pri ukazovateli 4m2/žiaka bola 2000 m2. Pričom výmera regulárnej telocvične 
je napr. 288 m2, čo predstavuje v škole s 500 žiakmi 1,74 m2/žiaka školy. Poznamenávame, že sa zrejme jedná 
o požiadavku vzťahujúcu sa na 1 cvičiaceho žiaka a v tom prípade požiadavka 8 m2 vnútorných priestorov 

určených na výučbu telesnej výchovy – v prípade plošne náročných druhov cvičení zodpovedá zhruba veľkosti 
regulárnej telocvične a cca 36 cvičiacich žiakov.    
 Požiadavka stanovujúca minimálne 4 m2 plochy vnútorných priestorov určených na výučbu telesnej 
výchovy na žiaka (v ponímaní 1 cvičiaceho žiaka) predstavuje telocvičňu o výmere 144 m2 pri počte 36 cvičiacich 
žiakov.  

 V čase spracovávania predmetného územného generelu platné vyhlášky v SR sú pre účely generelu 
z hľadiska hodnotenia parametrov vonkajších plôch školskej telovýchovy prakticky nepoužiteľné. Najmä platná 
vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR, vymedzuje plošné požiadavky len pre predškolské zariadenia. Čo sa 
týka škôl - vonkajších plôch pre školskú telovýchovu sa obmedzuje na všeobecne formulovanú požiadavku “na 
nezastavanom pozemku školy musí byť vyčlenená plocha na telovýchovu a šport”. 

 Z porovnania s legislatívou v Českej republike požiadavky na zariadenia školskej telovýchovy boli 
určované vyhláškami rezortu školstva a vývoj bol analogický so SR.  
Podľa získaných podkladov v súčasnosti vyhláškou MZ ČR č. 410 z r. 2005 sa pre školskú telovýchovu 
vymedzujú požiadavky najmenej 8 m2 na cvičiaceho žiaka pre vnútorné priestory, pre plošne nenáročné druhy 
cvičenia 4 až 5 m2/žiaka a  minimálne 16 m2 na 1 žiaka plôch školského pozemku pre telovýchovu v 
zariadeniach pre výchovu a vzdelávanie. 

 Podobne pre porovnávanie nárokov, resp. požiadaviek na rozsah plôch a zariadení pre telovýchovu a 
šport v oblasti vysokého školstva nie sú známe urbanistické ukazovatele, resp. štandardy, či normatívne 
požiadavky. Naviac predmet telesnej výchovy na vysokých školách je v súčasnosti nepovinným predmetom. 
Významnou však je športová a športovo-rekreačná činnosť vysokoškolákov, ktorá sa realizuje na rôznych 
úrovniach, v samotnej Bratislave - fakultná, Univerzitný šport v Bratislave, Univerziády SR a pod. , a ktorá sa 
realizuje v rámci univerzitného športu, ako aj športových zväzov. Z hľadiska hodnotenia stavu, či deficitov potom 
nie je účelné a reálne hodnotenie urbanistickými ukazovateľmi, resp. plošnými normatívami, nakoľko ich potreba 
sa riadi inými kritériami a požiadavkami. Vlastná infraštruktúra pre vysokoškolský šport - nároky, resp. 
požiadavky na jej rozvoj budú aj budúcnosti ovplyvňované najmä športovou a športovo-rekreačnou činnosťou 
študentov vysokých škôl.   
  
 Na podklade uvedenej analýzy môžeme konštatovať, že v súčasnosti nie sú vypracované a 
objektivizované urbanistické ukazovatele, resp. iné ukazovatele a štandardy usmerňujúce potrebu, resp. nároky 
na plochy a zariadenia školskej telovýchovy a športu. 

Ukazovatele by mali slúžiť ku získaniu plošných bilancií upresňujúcich územné podklady, v prípade 
plôch školskej telovýchovy a športu, ktoré sú v územnom pláne súčasťou iných urbanistických plôch, hlavne ako 
východisko riešenia konkrétnych lokalít a zariadení. Preto  použitie ukazovateľov na  detailnejšie hodnotenie 
existujúcich zariadení, jednotlivých druhov vo výsledku by znamenalo len úvahu teoretickej potreby kapacít, či 
deficitov, často sa odlišujúcej od reálnych podmienok konkrétnej lokality, a tým aj často bez reálnych možností 
ich riešenia v daných, ale aj v nových lokalitách.   
 
 
 ROZVOJOVÉ ZÁMERY PREVÁDZKOVATEĽOV AREÁLOV A ZARADENÍ ŠKOLSKEJ 
 TEOVÝCHOVY A ŠPORTU 
 
 

Bratislavský samosprávny kraj  
v zmysle podkladov a informácií poskytnutých oddelením školstva, mládeže a športu pre oblasť 

stredného školstva – stredných škôl, ktorých je BSK zriaďovateľom   
• pre najbližšie obdobie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa s rozvojom školských športových 

objektov a zariadení z úrovne BSK neuvažuje, problematické je zabezpečenie súčasných prevádzkových 
podmienok a bežná údržba, 

• zámerom je zhodnotenie a revitalizácia jestvujúcej športovej infraštruktúry, využitie existujúcich 
telovýchovných plôch a voľných disponibilných plôch v rámci školských areálov je zámerom riešiť aj v 
súčinnosti so športovými klubmi, zväzmi a inými subjektami,  
aktuálnymi sú  
• zámer umiestnenia špecializovanej športovej haly pre zápasenie využitím časti pozemku v areáli 

športového gymnázia na Ostredkovej ul. 10, ktorá podľa informácie by mala nahradiť existujúcu halu 
športového klubu Dunajplavba, 

• zámer využiť územný, resp. plošný potenciál areálu stredného odborného učilišťa obchodného Na 
pántoch 9 v Rači pre rozvoj zariadení organizovaného klubového športu. 
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Zámery v rozvoji zariadení športu a telovýchovy v systéme vysokých škôl a univerzít 
 
• Univerzita Komenského v Bratislave 

• Vysokoškolské mesto Mlyny v MČ Karlova Ves 
 na plochách určených v ÚPN mesta pre funkciu občianska vybavenosť celomestského a  nadmestského významu  

• zámer výstavby športovo-rekreačného areálu v existujúcom areáli VM Mlyny UK v 2 etapách 
1. etapa -  hokejbalové ihrisko na ploche pôvodných ihrísk – p.č. 2940/35, 2940/36, 
              - výstavba ihrísk na basketbal, volejbal, plážový volejbal, speed a military paintball,  3  tenisových kurtov 

a lukostreleckej strelnice, - p.č.2940/1, 2,16, 
2. etapa  - úprava oddychovej zóny na park so skateboardovým centrom p.č. 2940/17,18,19,20 

                         -  zámer vybudovania oddychovej zóny sanáciou terénu na p.č. 2928    

• Areál Švédske domky v MČ Karlova Ves  
 na plochách určených pre funkciu šport, rekreácia, voľný čas 

• rozostavený objekt lodenice -p.č. 3141 a 3155/11 
• zámer vybudovať ďalšiu ďalšou lodenicu na p.č. 3155/11  

• lodenice spadajú pod Centrum univerzitného športu 
• prebudovanie objektu archívu UK na ďalšiu lodenicu – p.č. 3153/2 – v realizácii 

• Areál Fakulty telesnej výchovy a športu UK Bratislava Nábr. arm. gen. L.Svobodu v MČ Staré Mesto 
na plochách určených v ÚPN mesta pre funkciu občianska vybavenosť celomestského a  nadmestského významu  
• aktuálny zámer v areáli FTVŠ UK – pozemok p.č. 20822/1 vybudovanie výukového tenisového  ihriska 15x34 m 

(510m2) 

• Areál fakúlt v Mlynskej doline v MČ Karlova Ves 
na plochách určených v ÚPN mesta pre funkciu občianska vybavenosť celomestského a nadmestského  významu  
• zámer vybudovať ihriská pre basketbal, 2 tenisové ihriská v lokalite Fakulty matematiky, fyziky a informatiky – 

pozemok p.č 3039/1 

• Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava v MČ Staré Mesto 
• zámer výstavby športoviska pre loptové hry s umelou trávou  v átriu objektu C (budova FA chemickej a 

potravinárskej technológie STU, Radlinského 9)  
• zámer zriadenia cvičebných priestorov pre všetky vekové kategórie (pre 10-12 osôb) v existujúcom objekte 

fakulty, 
• rekonštrukcia plaveckého bazéna ŠD J. Hronca s doriešením vlastníckych vzťahov k pozemkom medzi STU 

Bratislava a Hl. m. SR Bratislava   

• Stavebná fakulta STU Bratislava v MČ Staré Mesto 
• zámer vybudovať relaxačné centrum v budove SF STU Radlinského 11 Bratislava 

• ŠD Mladá Garda, Račianska 103 v MČ Nové Mesto 
• v rámci celkovej rekonštrukcie a výstavby športového areálu (atletický štadión a multifunkčné   ihrisko po 

rekonštrukcii) výstavba nového futbalového ihriska    

• Ekonomická univerzita v Bratislave 
• areál ŠD EU Horský park, Prokopa Veľkého 41,Bratislava  
• zámer rekonštrukcie futbalového ihriska a ďalších otvorených ihrísk 
• areál EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava 

• zámer výstavby krytej športovej haly 
• zámer výstavby otvorených športových ihrísk 

Tieto zámery boli  predložené na schválenie MŠ SR, po ich schválení sú uvažované realizovať v období do 2011 
s výhľadom do r.2015. 

 
 
 Mestské časti  

• MČ BA - Staré Mesto - v rámci rozvoja podmienok pre školskú telovýchovu v školách, ktorých zriaďovateľom je mestská 
časť podľa informácií z odboru školstva sa uvažuje: 
• Základná škola Hlboká cesta 4 – vybudovanie viacúčelového ihriska  40x20, resp. 40X37m využitím disponibilnej 

plochy, ktoré by riešilo súčasnú absenciu vonkajších športových plôch 
• Základná škola Dubová 1 - zámer revitalizácie školského športového areálu - obnova povrchov športovísk, - 

asfaltového ihriska, bežeckého oválu, ktorý v podmienkach mestskej časti  je ojedinelým pre organizovanie súťaží – 
zámer je podmienený doriešením vlastníckych vzťahov k časti pozemku, 

• Základná škola Vazovova 4 - potenciálnym je zámer súkromnej spoločnosti vybudovať športovú halu 40x20m pre 
300 divákov zapustenú do podzemia s ihriskami a zeleňou na teréne, realizácia je limitovaná vlastníckymi vzťahmi k 
časti pozemku, 

• Základná škola Mudroňova 83 - zámer intenzifikácie a reštrukturalizácie vonkajších telovýchovných plôch využitím 
plochy v súčasnosti vyplnenej umelým klziskom – zámerom je vybudovať ihrisko pre plážový volejbal, tenisové 
ihrisko, prípadne iné atraktívne trendové športovisko,   

• Základná škola Jesenského 6 - škola nemá vonkajšie ihriská, vzhľadom na nevyhovujúce plošné a prevádzkové  
podmienky školského dvora rozvoj ihrísk vo vnútrobloku nie je reálny, 

• Základná škola Jelenia 16 - nakoľko areál a zariadenia sú v prenájme v rámci špeciálnej školy Karpatská 1, obnova, 
resp. rozvoj zariadení je riešením prevádzkovateľa, resp. zriaďovateľa tohto zariadenia, 

• Základná škola Grosllingova 48  - po etape rekonštrukcie vonkajších športových plôch - doskočiska, bežeckého oválu 
a ihriska, zámerom je rekonštruovať telocvične a asfaltové basketbalové ihrisko, 

• Základná škola Škarniclova 1 - škola má vybudované nové viacúčelové ihrisko s umelým povrchom. 

• Mestská časť Bratislava – Ružinov 
• revitalizácia existujúcich športovísk, situovaných v rámci areálov základných škôl, predovšetkým rekonštrukcia 

bežeckých dráh, vybavenie dráh novým umelým povrchom, a vonkajších ihrísk, 
• podporovanie rekonštrukcie existujúcich športovísk, vonkajších ihrísk i vnútorných telocviční, situovaných v rámci 

areálov stredných škôl, 
• podporovanie zámeru realizácie športovej haly pre loptové hry v areáli Gymnázia Laca Novomeského na 

Tomášikovej ul., 

• Mestská časť Bratislava – Vrakuňa 
• revitalizácia existujúcich športovísk, situovaných v rámci areálov základných škôl, predovšetkým rekonštrukcia 

bežeckých dráh a vonkajších ihrísk, 
• rekonštrukcia existujúcich športovísk situovaných v rámci areálu Základnej školy na Železničnej ul., predovšetkým 

rekonštrukcia bežeckej dráhy a ihrísk pre atletické disciplíny tak, aby tieto školské športové zariadenia dosiahli 
medzinárodné parametre a mohli byť využívané i pre výkonnostný šport, 

• podporovanie rekonštrukcie existujúcich športovísk, vonkajších ihrísk i vnútorných telocviční, situovaných v rámci 
areálov stredných škôl, 

• Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice 
• revitalizácia existujúcich športovísk, situovaných v rámci areálov základných škôl, predovšetkým rekonštrukcia 

bežeckých dráh a vonkajších ihrísk, 
•    podpora zámeru súkromného investora (p. Červenák) – výstavba športového areálu na ploche cca 13 000 m2 

(pozemky parc. č. 1351, 1351/2 – časť, v k.ú. Podunajské Biskupice, Učiteľská ulica) – pozostávajúceho z veľkého 
futbalového štadióna, z malého futbalového štadióna, z tribúny so sociálnym, hygienickým a obytným zázemím, 
z obslužno-vybavenostného objektu s kaviarňou, fitness, sociálnym zázemím, bytom správcu, kanceláriami 
a zasadacou miestnosťou a z 19 parkovacích miest na teréne, ktorý je situovaný v rámci školského areálu Základnej 
školy Biskupická a v rámci existujúceho detského ihriska, 

• podporovanie rekonštrukcie existujúcich športovísk, vonkajších ihrísk i vnútorných telocviční, situovaných v rámci 
areálov stredných škôl, 

• MČ BA - Nové Mesto  - postupne skvalitňovať jestvujúce  areály  a športoviská v školských areáloch  a  pripravované  ZŠ  
Za kasárňou. 

• MČ Bratislava – Rača 
• Základná škola na Tbiliskej ulici  - v areáli školy bolo v priebehu r. 2007 vybudované viacúčelové ihrisko v rámci 

projektu “Miniihriská”, 
• Základná škola Plickova 9 - v areáli školy  bolo v r. 2007 vybudované ihrisko pre pozemný hokej (štadión), ktorého 

užívateľom je Slovenský zväz pozemného hokeja, ďalšie skvalitňovanie existujúcich športovísk a prípadná 
intenzifikácia existujúcich areálov  a vybavenosti škôl budú riešené postupne. 

• MČ Bratislava – Vajnory 
• Základná škola  - v závislosti od finančných prostriedkov postupné zhodnotenie existujúcich športovísk v školskom 

športovom areáli. 

• MČ BA-Karlova Ves – (z PHSR) 
• jedna z priorít -podpora rozvoja telesnej kultúry, podpora útvarov talentovanej mládeže a športových tried, 
• zlepšenie možnosti voľno-časových športových aktivít detí, mládeže a dospelých, 
• rekonštrukcie areálov  škôl s dôrazom na  športoviská,  
• rekonštrukcia a skvalitnenie prevádzky bazéna  na základnej škole A, Dubčeka na Dlhých Dieloch.  

• MČ BA-Dúbravka – (z PHSR)  
• podporovať postupnú realizáciu komplexne rekonštrukcie a modernizácie telocviční základných škôl, v záujme 

podpory žiakov o telesný pohyb a šport a podpory ich návykov na zdravý životný štýl,  
• podporovať postupnú realizáciu komplexnej  rekonštrukcie športových areálov základných škôl, 
• podporovať údržbu a personálnu ochranu zrekonštruovaných športových areálov.          

• MČ BA-Lamač – z koncepcie rozvoja telovýchovy a športu :   
• údržba, rekonštrukcie a výstavba školských športových objektov a zariadení, 
• dobudovanie školského areálu ZŠ s MŠ na Malokarpatskom nám. na centrum školskej a mimoškolskej telovýchovnej 

a športovej aktivity detí a mládeže. 
• MČ Devínska Nová Ves 

• Základná škola ul. p.Horova – revitalizácia športového areálu - Ihrisko pre hokejbal, zázemie (šatne,..),      
• Základná škola ul. I.Bukovčana – revitalizácia športového areálu, 
• Základná škola Charkovská ul. – revitalizácia športového areálu.    
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• MČ Záhorská Bystrica -  ďalšie dovybavenie športového areálu základnej školy na Hargašovej.  

• MČ BA – Petržalka - v zmysle “Koncepcie rozvoja športov v základných školách”, ktorá je súčasťou celkovej koncepcie 
školstva základných škôl v mestskej časti Bratislava-Petržalka do roku 2010: 
• Základná škola Budatínska 61 - revitalizácia školského areálu pre účely školy a športových aktivít MŠKI, detí a 

mládeže, športovanie spolu s MŠKI Petržalka,  zameranie školy v športovej oblasti - futbal, plávanie   
•    hlavnou športovou činnosťou bude futbal, po  dokončení by mal  areál slúžiť okrem potrieb školy na školskú 

telesnú výchovu, ŠKD, mimoškolskú športovú činnosť v popoludňajších hodinách mládežníckym družstvám 
futbalistov MŠKI, ako prenajímateľa školského areálu,    

•    druhým športom na škole je plávanie, školský bazén v budove školy bude slúžiť na základný a zdokonaľovací  
výcvik žiakov, ako aj na športovú prípravu plavcov.   

• Základná škola Černyševského 8  
•  zameranie školy v športovej oblasti  futbal, florbal , hlavnou športovou činnosťou na škole je  futbal, v 

spolupráci s FC Artmedia Petržalka,  zameranie podporuje aj existencia športových tried na škole,  
•  novým športom na škole je florbal, v spolupráci so Slovenským florbalovým zväzom, zámerom zväzu je 

vybudovať v škole športovú halu so zameraním na florbal, ktorý by sa mal stať v budúcnosti spolu s futbalom 
profilujúcim športom na škole,  

• revitalizácia školského areálu pre voľnočasové športové aktivity školy a ŠKD, revitalizácia trávnatého ihriska 
Artmedia a zriaďovateľ), realizácia viacúčelovej haly-florbal, škola pripravuje projekt, revitalizácia bežeckej 
dráhy a doskočiska na skoky, vybudovanie detského ihriska na voľnej ploche za futbalovým ihriskom. 

• Základná škola Dudova 2 
• revitalizácia atletického oválu s futbalovým ihriskom uprostred, vybudovanie lukostreleckého športového areálu,           
• s nájomcom TJ Slávia Právnik vstúpiť do rokovania o odstúpení zo zmluvy z časti školského areálu, ktorý  TJ 

Slávia Právnik nevyužíva a získaný priestor mnohostranne využiť,  
• využitie areálu, ktorý vzhľadom na jeho polohu má  veľký rozvojový potenciál,  
 zameranie školy v športovej oblasti - tenis, lukostreľba.  
• v súčasnosti v školskom areáli pôsobí TJ Slávia Právnik - tenisová škola a vyučuje tenis na 4 tenisových 

dvorcoch žiakov školy i deti z celej Petržalky, 
• na škole viac ako 10 rokov pôsobí 1. slovenský  školský lukostrelecký klub, jeho členovia sú žiakmi školy  i okolia, 

ale dospelí členovia sú obyvateľmi celej Bratislavy. 
• Základná škola Gessayova 2 

• podpora vedenia školy vybudovať športovú halu na stolný tenis súkromným investorom,  
• dobudovanie tenisových kurtov na voľnej ploche súkromným investorom,  
• zameranie školy v športovej oblasti - stolný tenis, športová gymnastika 
• záujem súkromného investora o výstavbu stolnotenisovej haly, po jej dokončení by stolný tenis bol nosným 

športom na škole,  
• záujem je o zriadenie ďalších 2 kurtov,  okrem ich komerčného využitia možnosť ich využitia na výučbu žiakmi 

miestnej školy,   
• športová gymnastika. 

• Základná škola Holíčska 50 
• nutná revitalizácia futbalového ihriska, bežeckej dráhy, doskočiska, 
• zámer vybudovať viacúčelové ihrisko na jednej z asfaltových plôch, oprava asfaltových ihrísk pre basketbal  aj s 

umelým povrchom,  
• záujem vedenia školy je o prípadnú výstavbu športovej haly (cca 70 x 35 m), 
  zameranie školy v športovej oblasti - basketbal, plávanie , 
• hlavnou športovou činnosťou je basketbal, na škole pôsobí viac ako dvadsať rokov školský športový klub B.S.C. 

Bratislava a dlhé obdobie na škole boli triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy zamerané na 
basketbal,  

• školský bazén je využívaný pre potreby školskej telesnej výchovy,  na výcvik, záujmové plávanie a prípravu 
mladých plavcov v plaveckom klube Orca,  

• nové viacúčelové ihrisko budované v areáli školy skvalitní športoviská školy. 
• Základná škola Lachova 1 

• zámer revitalizácie celého areálu pre účely školskej telesnej výchovy - atletiky, pre ŠKD,    
• vzhľadom na spoluprácu s volejbalovými klubmi a školskými krúžkami  vhodné je vybaviť asfaltové plochy  na 

volejbal, vrátane športových povrchov zo syntetických hmôt, 
• zameranie školy v športovej oblasti - volejbal, atletika - vzhľadom na spoluprácu s volejbalovým oddielom MŠKI a 

existujúcim volejbalovým krúžkom a prípravkám sa škola chce intenzívne zamerať na prípravu dievčat vo 
volejbale, zámerom je v budúcnosti venovať sa atletike, 

• Základná škola Nobelovo nám. 6 
• spolupráca s Tenisovou školou Petržalka o.z. na vybudovanie tenisových kurtov,  
• pomocou viacerých projektov zámerom vedenia školy je zveľadiť nevyužívané a zdevastované plochy, najmä 

atletický športový areál,  
• zameranie školy v športovej oblasti - tenis, všeobecný šport  - škola má zámer profilovať sa v oblasti športu,  

orientovať športovú činnosť v areáli školy najmä na tenis v spolupráci so súkromným subjektom, 
• všeobecný rozvoj športu podporuje organizovanie školskej olympiády žiakov školy vo viacerých druhoch športu. 

• Základná škola Pankúchova 4 
• vybudovanie ihrísk pre plážový volejbal a futbal, vybudovať bežeckú tartanovú dráhu, inštalovanie dva 

streetballových košov, obnovu asfaltových plôch, 
• zameranie školy v športovej oblasti -  futbal, plávanie, 
• hlavnou športovou činnosťou je futbal, v areáli pôsobí Venglošova futbalová akadémia (VFA), na škole sú 

zriadené triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy zamerané na futbal, 
• školský bazén, ktorý okrem využitia pre školskú telesnú výchovu a plavecké výcviky umožňuje aj činnosť 

školského plaveckého klubu ORCA,  
• organizovanie športovej činnosti je riadené cez školské stredisko záujmovej činnosti. 

• Základná škola Prokofievova 5 
• vedenie školy  uzavrelo zmluvu o prenájme a revitalizácii areálu s tenisovým klubom  JEDNOTKA, podľa ktorej 

sa má  vybudovať: minimálne 6 tenisových kurtov, multifunkčné ihrisko,  neskôr i športová tenisová hala., 
• zameranie školy v športovej oblasti - tenis ,  
• po ukončení revitalizácie školského areálu  zabezpečovanie tréningového procesu  plánovaných tried s 

rozšíreným vyučovaním športovej prípravy zameraných na tenis  a  tenisového klubu Jednotka,  
• revitalizovaný areál bude využívaný na školskú telesnú výchovu, mimoškolskú športovú činnosť a  v 

popoludňajších hodinách bude vyhradený pre tenisový klub JEDNOTKA, ako prenajímateľa školského areálu.  
• Základná škola Tupolevova 20 

• Plánované zámery školy -  oprava asfaltovej plochy, revitalizácia trávnatej plochy futbalového ihriska v spolupráci 
s MŠKI,  budovanie  plážového volejbalového ihriska, vybudovanie sektoru pre skoky, zameranie školy v 
športovej oblasti - karate, futbal,      

• hlavnou športovou činnosťou je karate, na škole boli do šk.r oku 2006/07 triedy s rozšíreným vyučovaním 
športovej prípravy zamerané na karate, Zväz karate inicioval vznik Centra talentovanej mládeže v karate,  

• na škole pôsobí školský krúžok futbalu, zástupcovia MŠKI po rozhovoroch s vedením školy pripravujú presunutie 
svojej základne prípraviek na školu a revitalizáciu trávnika na futbalové cvičné ihrisko. 

• Základná škola Turnianska 10 
• plánované zámery vybudovať - plážové futbalové ihrisko, revitalizovať basketbalové ihrisko aj s možnosťou 

umelého povrchu, enviromentálnu učebňu,  ostatné plochy, najmä atletické sektory, sú k dispozícii investorom, a 
s ich využitím prípadnou športovou halou 

• Zameranie školy v športovej oblasti - volejbal, plávanie  
• hlavnou športovou činnosťou je volejbal reprezentovaný najmä školským volejbalový klubom VIVUS, jeho členmi 

sú deti miestnej školy, i z celej Petržalky,  
• plávanie, škola má výborné podmienky, škola aktívne odstraňuje plaveckú negramotnosť žiakov školy a 

napomáha hľadaniu plaveckých talentov z radov žiakov.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DEMOGRAFICKÉ VÝCHODISKÁ    
 

Vývoj počtu obyvateľov v uplynulom období 

V uplynulom období r. 1991-2006 pre vývoj počtu obyvateľov Bratislavy bol charakteristický úbytok 
v počte 16, 0 tisíc obyvateľov.  

Straty obyvateľov zaznamenali územia všetkých obvodov okrem obvodu Bratislava IV. Najväčšie úbytky 
na počte obyvateľov boli v MČ Petržalka a MČ Staré Mesto, úbytok vykazujú aj MČ Ružinov, Podunajské 
Biskupice, Nové Mesto, Dúbravka a Lamač. 

Naopak v MĆ Karlova Ves v uvedenom období celkový počet vzrástol prírastkom 11,6 tisíc obyvateľov, 
čo tvorí zhruba 50% z počtu obyvateľov v roku 1991. Prírastok sa koncentroval v období r.1991-2001 a bol 
spojený s realizáciou bytovej výstavby, v tomto období sústredenou v predmetnej mestskej časti. 

Pomerne výrazný nárast počtu obyvateľov vo vzťahu k základu r.1991 zaznamenali z hľadiska počtu 
obyvateľov menšie mestské časti, najmä Záhorská Bystrica (54%), Devín (35%), Rusovce (30%).  

V ďalších mestských častiach je počet obyvateľov dlhodobejšie stabilizovaný, resp. len s miernymi 
kontinuálnymi prírastkami v uplynulých rokoch. 
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Vývoj počtu obyvateľov v r. 1991-2006 

 Počet obyvateľov prírastok- 
mestská časť, obvod 1 991 2 001 2 004 2 006 úbytok 

Staré Mesto 49 018 44 798 42 858 41 581 -7 437 
BA-I  49 018 44 798 42 858 41 581 -7 437 
Ružinov 73 131 70 004 69 657 70 202 -2 929 
Vrakuňa 18 201 18 386 18 799 19 198 997 
P.Biskupice 21 087 19 749 19 860 20 248 -839 
BA-II 112 419 108 139 108 316 109 648 -2 771 
Nové Mesto 40 317 37 418 37 130 36 915 -3 402 
Rača 20 784 20 172 20 287 20 444 -340 
Vajnory 3 384 3 828 4 197 4 464 1 080 
BA-III  64 485 61 418 61 614 61 823 -2 662 
Karlova Ves 22 154 32 843 33 212 33 772 11 618 
Dúbravka 37 442 35 199 34 525 34 636 -2 806 
Lamač 7 004 6 544 6 410 6 528 -476 
Devín 771 884 982 1 034 263 
Devínska Nová Ves 15 223 15 502 15 399 15 784 561 
Záhorská Bystrica 1 731 2 086 2 398 2 663 932 
BA-IV  84 325 93 058 92 926 94 417 10 092 
Petržalka 128 251 117 227 115 195 114 153 -14 098 
Jarovce 1 124 1 199 1 239 1 249 125 
Rusovce 1 759 1 922 2 093 2 287 528 
Čunovo 816 911 914 933 117 
BA-V  131 950 121 259 119 441 118 622 -9 629 
Bratislava 442 197 428 672 425 155 426 091 -16 106 
 
 

Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva v r. 1991 -2006 

V sledovanom období r.1991-2006 výraznejšie zmeny nastali vo vekovej štruktúre obyvateľstva. Tieto 
charakterizovalo zníženie počtu obyvateľov v predproduktívnom veku s celkovým úbytkom 51,8 tisíc obyvateľov, 
t.j. 50% z r. 1991 a na druhej strane nárast počtu obyvateľov vo vekových skupinách v produktívnom veku 
s prírastkom18,7 tisíc obyvateľov a v poproduktívnom veku s prírastkom 17,0 tisíc obyvateľov.  

Najväčšie zmeny vo vekovej štruktúre obyvateľstva boli v rokoch 1991-2000. Trend znižovania počtu 
obyvateľov v predproduktívnom veku a nárast v skupine v poproduktívnom veku pokračoval aj po r. 2000, ale už 
s miernejším tempom, pričom v ostatných rokoch bolo zaznamené aj zníženie počtu obyvateľov v produktívnom 
veku.  

 

Uvedený vývoj sa odráža v zmene celkového zastúpenia jednotlivých charakteristických vekových 
skupín obyvateľstva. Na priebeh ich vývoja v sledovaných rokoch poukazuje nasledujúci prehľad. 

Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva v r.1991-2006 

veková počet obyvateľov podiel v % 
skupina 1 991 2 000 2 004 2 006 1991 2 000 2 004 2 006 

predprodukt.vek 102 784 66 558 52 982 50 950 23,2 14,9 12,5 12,0 
produktívny vek 261 343 283 156 282 011 280 077 59,1 65,8 66,3 65,7 
poprodukt.vek 78 080 84 333 90 162 95 064 17,7 19,4 21,2 22,3 
spolu   434 047 425 155 426 091   100,0  100,0  100,0 100,0  

predproduktívny veku 0-14 roční 
produktívny vek 15-59 M (15-54 Ž) 
poproduktívny vek 60+ M (55+Ž) 
 
 
Priestorové rozloženie obyvateľstva a jeho veková štruktúra v r. 2006 

Nasledujúci prehľad poukazuje na súčasné rozmiestnenie obyvateľstva a na jeho vekovú štruktúru 
v jednotlivých obvodoch a mestských častiach.  

 

 

Údaje sú východiskom pre analýzu funkčného systému športu a rekreácie, hodnotenie súčasného 
plošného a kapacitného štandardu zariadení.  

 Počet obyvateľov %- zastúpenie 
mestská časť, obvod Spolu 0-14 15-59 60+ 0-14 15-59 60+ 

Staré Mesto 41 581 4 511 26 467 10 603 10,8 63,7 25,5 
BA-I  41 581 4 511 26 467 10 603 10,8 63,7 25,5 
Ružinov 70 202 8 637 42 863 18 702 12,3 61,1 26,6 
Vrakuňa 19 198 2 402 14 552 2 244 12,5 75,8 11,7 
P.Biskupice 20 248 2 756 14 242 3 250 13,6 70,3 16,1 
BA-II 109 648 13 

9
71 657 24 196 12,6 65,4 22,1 

Nové Mesto 36 915 4 390 23 341 9 184 11,9 63,2 24,9 
Rača 20 444 2 403 13 611 4 430 11,8 66,6 21,7 
Vajnory 4 464 595 3 110 759 13,3 69,7 17,0 
BA-III  61 823 7 388 40 062 14 373 12,0 64,8 23,2 
Karlova Ves 33 772 5 326 22 951 5 495 15,8 68,0 16,3 
Dúbravka 34 636 4 355 22 647 7 634 12,6 65,4 22,0 
Lamač 6 528 659 4 236 1 633 10,1 64,9 25,0 
Devín 1 034 153 689 192 14,8 66,6 18,6 
Devínska Nová Ves 15 784 2 173 12 207 1 404 13,8 77,3 8,9 
Záhorská Bystrica 2 663 402 1 743 518 15,1 65,5 19,5 
BA-IV  94 417 13 64 473 16 876 13,8 68,3 17,9 
Petržalka 114 153 11 

9
92 259 10 335 10,1 80,8 9,1 

Jarovce 1 249 158 872 219 12,7 69,8 17,5 
Rusovce 2 287 341 1 585 361 14,9 69,3 15,8 
Čunovo 933 130 642 161 13,9 68,8 17,3 
BA-V  118 622 12 95 358 11 076 10,3 80,4 9,3 
Bratislava 426 091 50 298 77 124 12,0 69,9 18,1 

Zdroj štatistický úrad SR 
 
Prognózovaný vývoj obyvateľstva 

Demografická prognóza podľa územného plánu mesta Bratislavy predpokladá postupný nárast počtu 
obyvateľov Bratislavy zo 447 887 obyvateľov v r. 2000 na 550 200 obyvateľov v r. 2030.   

Celkový prírastok obyvateľov pre prognózované obdobie r. 2000-2030 je 102,3 tisíc obyvateľov, pričom 
najvyššia dynamika nárastu sa predpokladá až ku koncu prognózovaného obdobia.  

Významnejšie zmeny vo väzbe na navrhovaný rozvoj v územnom pláne mesta Bratislavy sa podľa ÚPN 
hl. m. SR Bratislavy predpokladajú aj v rozmiestnení prírastkov, a tým aj celkového počtu obyvateľov v územnom 
priemete mestských častí a obvodov.  

S celkovým demografickým vývojom vo výhľade sú spojené aj očakávané zmeny v demografickej 
štruktúre obyvateľstva. Tieto by sa mali výraznejšie prejaviť v náraste obyvateľstva v predproduktívnom veku a v 
podstatne výraznejšom náraste obyvateľstva v poproduktívnom veku. 

Prognózovaný kontinuálny nárast obyvateľstva vo vekovej skupine 0-14 ročných zo 66,5 tisíc na 98, tisíc 
predpokladá celkový prírastok v r. 2000 – 2030 cca 31,5 tisíc obyvateľov. 

V poproduktívnom veku (60 a viac) nárast zo 70,tisíc v r.2000 na 131,7 tisíc v r. 2030 znamená nárast indexom 
186,9 a predstavuje prírastok až 61,2 tisíc obyvateľov. 

Vo vekovej skupine produktívneho veku (15-59) pre roky 2000-2030 prognóza predpokladá prírastok cca 10, 
tisíc obyvateľov, pričom celkový podiel obyvateľov tejto vekovej skupiny by sa mal znížiť zo 68,7% v r. 2000 na 
58,6 % v r. 2030. Významnou zložkou tejto základnej vekovej skupiny je ekonomicky aktívne obyvateľstvo, jeho 
celkový počet, ako aj predpoklady vývoja v jej vnútornej štruktúre, počet a podiel mladých, stredného veku 
a starších obyvateľov aj vo väzbe na športovo-rekreačné aktivity obyvateľov mesta a súvisiacu infraštruktúru.  
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Prognóza vývoja obyvateľov podľa vekových skupín  

obdobie Počet obyvateľov vo vekovej skupine 
 spolu 0-14 15-29 30-44 45-59 60+ 
2 000 447 877 66 558 107 186 99 355 101 044 70 472 
2 010 464 400 68 500 94 200 99 000 103 000 99 700 
2 020 507 300 86 200 101 500 85 200 104 000 130 400 
2 030 550 200 98 000 116 700 114 000 93 300 131 700 

Nasledujúci prehľad dokumentuje prognózu vývoja počtu obyvateľov v územnom priemete mestských 
častí a obvodov   

 počet obyvateľov prírastok 
mestská časť, obvod 2 0011 2 0041 2 0062 2 0301 2006-2030 

BA-Staré Mesto 44 798 42 858 41 581 60 300 18 719 
BA-I 44 798 42 858 41 581 60 300 18 719 
BA-Ružinov 70 004 69 657 70 202 84 700 14 498 
BA-Vrakuňa 18 386 18 799 19 198 20 000 802 
BA-Podunajské Biskupice 19 749 19 860 20 248 21 100 852 
BA-II 108 139 108 316 109 648 125 800 16 152 
BA-Nové Mesto 37 418 37 130 36 915 48 200 11 285 
BA- Rača 20 172 20 287 20 444 27 400 6 956 
BA-Vajnory 3 828 4 197 4 464 7 300 2 836 
BA-III 61 418 61 614 61 823 82 900 21 077 
BA-Karlova Ves 32 843 33 212 33 772 33 800 28 
BA-Dúbravka 35 199 34 525 34 636 34 900 264 
BA-Lamač 6 544 6 410 6 528 8 300 1 772 
BA-Devín 884 982 1 034 2 500 1 466 
BA-Devínska Nová Ves 15 502 15 399 15 784 33 600 17 816 
BA-Záhorská Bystrica 2 086 2 398 2 663 10 500 7 837 
BA-IV 93 058 92 926 94 417 123 100 28 683 
BA-Petržalka 117 227 115 195 114 153 139 550 25 397 
BA-Jarovce 1 199 1 239 1 249 12 350 11 101 
BA-Rusovce 1 922 2 093 2 287 4 100 1 813 
BA-Čunovo 911 914 933 2 100 1 167 
BA-V 121 259 119 441 118 622 158 100 39 478 
mesto Bratislava 428 672 425 155 426 091 550 200 124 109 
1 zdroj ÚPN hl.m. SR Bratislavy  
2 zdroj Štatistický úrad SR   
 
 
 

Ako naznačujú ostatné oficiálne štatistické údaje o počte obyvateľov a vekovej štruktúre obyvateľstva 
(stav k r. 2006) určitým spôsobom môže byť prognózovaný vývoj pre najbližšie časové horizonty korigovaný, 
najmä čo sa týka zastúpenia mladších vekových skupín obyvateľstva v absolútnom i v relatívnom vyjadrení. 
Podľa týchto údajov v Bratislave z celkového počtu 426 091 obyvateľov v r. 2006 je s počtom 50 950 obyvateľov 
v predproduktívnom veku 12 % obyvateľov, 77 124 obyvateľov a 18 % je v poproduktívnom veku (60 
a viac,M+Ž) a v produktívnom veku (15-59) je 298 017 obyvateľov, t.j. 70 %.  

Kontext celkového demografického vývoja, charakterizovaný predpokladaným nárastom počtu 
obyvateľov mesta a zmenami v jeho demografickej štruktúre, je dôležitý aj z hľadiska zabezpečovania 
adekvátnych podmienok pre športovo-rekreačné aktivity obyvateľov mesta, primerane zohľadňujúce všetky 
vekové kategórie obyvateľov. Vzťah k rôznym druhom pohybových aktivít je diferencovaný nielen podľa veku, 
ale aj spôsobu zamestnania, pohlavia a pod. Charakteristické pre obyvateľov Bratislavy je vysoká miera 
ekonomickej aktivity a nízka nezamestnanosť, v súvislosti so štrukturálnou ponukou pracovných príležitostí 
v celoslovenskej relácii vyššie priemerné príjmy obyvateľov, ktoré umožňujú realizovať ekonomicky náročnejšie 
aktivity športu, zábavy a oddychu, vysoké zastúpenie sociálnej skupiny duševne pracujúcich, ktoré zase indukujú 
vyššiu potrebu kompenzácie v pohybových aktivitách. Na druhej strane treba počítať s prognózovaným 
výraznejším nárastom mladšej populácie a starších ľudí, mladými rodinami s deťmi ako s ekonomicky 
najslabšími skupinami obyvateľstva, a tým aj s rozvojom infraštruktúry v protipóle komerčným aktivitám. K tomu 
je potrebné vytvárať vyhovujúcu štruktúru zariadení pre mnohostrannú škálu voľnočasových aktivít.  

 

 

4. ZÁVERY SPRACOVANIA VÝCHODISKOVÝCH ÚDAJOV A ANALÝZ A 
PREDPOKLADY ĎALŠIEHO ROZVOJA, TRENDY A ODPORÚČANIA PRE NÁVRH 
RIEŠENIA 

 

 
 ZÁVERY SPRACOVANIA VÝCHODISKOVÝCH ÚDAJOV A ANALÝZ A  PREDPOKLADY 

ĎALŠIEHO ROZVOJA  

Na základe vykonaného hodnotenia, závery charakterizujúce súčasný stav infraštruktúry športu 
a rekreácie sú nasledovné: 
 Výkonnostný šport  
• nedobudované kapacity infraštruktúry výkonnostného športu,  

• štruktúra plôch a  ich urbanistické ukazovatele, ktoré boli v minulosti kvantifikované pre jednotlivé  
systémy šport a telovýchovu zostali rôznou mierou nenaplnené, vrátane preferovaného systému 
organizovaného športu,  

• potvrdzuje to aj v územnom genereli športu a rekreácie overené súčasné cca 60 %-né plnenie  
v minulosti stanoveného ukazovateľa 8 m2 plôch organizovanej telovýchovy na 1 obyvateľa,  resp. 
potvrdenie pôvodného ukazovateľa v územnom pláne mesta v rovnakej hodnote 8 m2 plôch pozemku na 
obyvateľa, na základe ktorého boli kvantifikované plochy pre organizovanú telovýchovu, výkonnostný 
a amatérsky šport a tieto sú súčasťou plôch funkčného systému č. 401 - šport, rekreácia a voľný čas, 
v tejto súvislosti je treba poukázať na skutočnosť, že niektoré zariadenia výkonnostného športu, najmä 
kryté, ale aj športové areály, sú lokalizované na iných urbanistických funkčných plochách, čo celkovú 
hodnotu bilančného prepočtu plôch na obyvateľa v súčasnosti vylepšuje, na druhej strane z pohľadu 
vývoja je možnosť ich zaniknutia v dôsledku nových zámerov funkčného využitia dotknutých plôch 
a lokalít v  súlade s územným plánom,  

• malý rozsah nových zariadení, nedobudovaná štruktúra zariadení a nevyhovujúce parametre  
• mesto nemá vybudované zariadenia zodpovedajúce medzinárodným požiadavkám vo viacerých druhoch 

športu, čo výrazne obmedzuje jeho konkurenčnú schopnosť a možnosti pri uchádzaní sa miest o  
poriadanie svetových resp. európskych podujatí, 

• novými krytými zariadeniami vybudovanými v posledných rokoch sú športová hala Elán bez 
adekvátneho vybavenia a Tenisová hala multifunkčná - Národné tenisové centrum a.s, ktorá sa využíva 
pre tenis, úpravou plochy a hľadiska pre loptové športy, ako aj pre kultúrne a spoločenské akcie;  
podľa parametrov hracej plochy, vybavenosti pre športovcov a divákov je určená pre výkonnostný šport 
a v zásade ako jediná zodpovedá kvalitou a vybavením medzinárodne stanoveným kritériám;   

• súčasná druhová skladba zariadení je zúžená vo vzťahu k potrebám a viaceré zariadenia, či športové 
areály pôvodne slúžiace pre výkonnostný šport z prevádzkových a iných dôvodov nie sú využívané,   

• malý rozsah nových zariadení a  nízke investície do modernizácie stavebného a technického fondu sa 
prejavili ojedinelými a  pre niektoré športy chýbajúcimi zariadeniami spĺňajúcimi kritéria pre 
medzinárodné súťaže z hľadiska kvalitatívnych parametrov a vybavenosti zariadení (viacúčelové 
športové haly, špecializované športové haly, plavecké bazény, zimný štadión),  

• chýba ľahkoatletická hala, univerzálna športová hala pre loptové hry, halové priestory pre novodobé 
športy a iné, ktoré sú často riešené v provizórnych podmienkach, 

• nevyhovujúci je stav infraštruktúry pre ľahkú atletiku, keď v meste nie je v súčasnosti adekvátne 
zariadenie pre tento druh výkonnostného športu, ak nepočítame 2 atletické štadióny vybudované 
v športových areáloch ŠD vysokých škôl,  

• vzhľadom na  absenciu informačného systému  nie je  identifikovaná  kompletná  štruktúra  chýbajúcich 
alebo nevyhovujúcich  zariadení,           

• zmeny v rámci vývoja a prestavby urbanistickej štruktúry mesta 
• v minulom období koncepčne a realizačne preferovaná organizovaná forma telovýchovy a športu sa 

odrazila v urbanistických koncepciách do návrhov a  realizácie ucelených monofunkčných  a relatívne 
extenzívnych zón s prevahou organizovaného športu, ktoré sa v súčasnosti dostávajú do nových  
kontextov urbanistickej štruktúry v dôsledku rozvoja mesta,  

• v súvislosti s prestavbou štruktúry mesta je možné predpokladať prestavbu resp. asanáciu viacerých 
objektov, v ktorých sú niektoré zariadenia lokalizované, a tým ďalší úbytok kapacít športových hál a  
zhoršenie podmienok pre halové športy, 

• zo súčasnej siete veľkoplošných ihrísk lokálneho až celomestského významu, viaceré futbalové ihriská 
a ihrisko pre pozemný hokej, futbalový štadión a cyklistický štadión, resp. areály slúžiace pre 
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výkonnostný šport v MČ Nové mesto, Rača, Petržalka sú dotknuté novými rozvojovými zámermi, resp. 
zámermi na iné využitie pozemkov, na ktorých sú umiestnené, dislokácia niektorých z nich do nových 
polôh v území mesta je v súčasnosti riešená,  

• pripravované sú zámery celkovej prestavby Tehelné pole na športovo-rekreačnú zónu, v rámci nej aj 
reštrukturalizácia športových zariadení a výstavba futbalovej arény s parametrami vyhovujúcimi pre 
vrcholové súťaže,    

• špecifické zariadenie s vysokým nárokmi na územie a špecifickými požiadavkami na polohu - jediné 
športové letisko v meste, lokalizované v MČ Vajnory, ktoré plnilo funkciu zariadenia regionálneho až 
nadregionálneho významu, bolo od 7.2.2007 zrušené, a tým aj báza pre športové lietanie na území 
mesta zanikla;  
v súvislosti so zámermi využitia územia pre iné mestské funkcie a na podklade prerokovaného 
urbanistického overenia ich rozvoja, v návrhu s uvedenou plochou pre funkciu športu, telovýchovy 
a voľného času predmetný územný generel neuvažuje, 

• špecifická infraštruktúra celomestského a nadmestského významu 
• zariadenia športu a areály prevažne špecializované a špecifické akými sú Závodisko, š.p. Bratislava, 

vodácky štadión v Čunove s využitím pre výkonnostný až vrcholový šport presahujú svojim významom, 
resp. významom súťaží a kvalitou celoslovenský význam, zároveň poskytujú príležitostí pre športové, 
rekreačné a oddychové aktivity pre využitie širšou verejnosťou, ktoré by mali byť stabilizované vzhľadom 
na ich polohu a identitu priestoru,        

• špecifickými sú zariadenia s väzbou na vodné plochy a toky – lodenice so zámermi  dostavby 
a modernizácie  súčasných areálov v tradičnej, širšie ponímanej lokalite Karloveská zátoka na jednej 
strane, ako aj s predpokladaným úbytkom v tradičnej polohe v Petržalke (TJ Kamzík, TJ Dunajčík), 
spojeným s novými zámermi na využitie územia v rámci širšieho územia, vyjadrenými 
v územnoplánovacej dokumentácii zonálnej úrovne, resp. s hľadaním nových možností pre vodné športy  
v nových polohách vo väzbe na vodné toky,    

• prírodné podmienky Bratislavy poskytujú vhodné možnosti pre športový a rekreačný rybolov v 28 
rybárskych revíroch, ktoré sú v správe Slovenského rybárskeho zväzu; pre účely športového 
a rekreačného rybolovu sú využívané okrem vodných tokov Dunaj, Morava a Malý Dunaj tiež štrkoviská 
a jazerá, viaceré z nich sú súčasťou rekreačných areálov vybudovaných urbanizovanom prostredí.  

 Požiadavky a zámery na rozvoj nových zariadení pre výkonnostný a vrcholový šport nad rámec vyššie 
uvedených a koncepčných zámerov uvedených v Národnom programe rozvoja športu,  z r. 2001 s výhľadom do 
r. 2010 neboli v čase spracovávania predmetného generelu z hľadiska ich prípravy podrobnejšie špecifikované 
príslušnými subjektami. Vzhľadom na to, že sa pripravuje nový zákon a následne aktualizácia Národného 
programu, bude potrebné zapojiť do procesu  prípravy aj orgány samosprávy hl. mesta.        
 

 
Rekreačný šport  

• nedobudované kapacity infraštruktúry rekreačného športu,  
• nároky obyvateľstva mesta na pohybové aktivity a rekreáciu vo vnútromestskom prostredí v minulosti sa 

kvantifikovali na základe plošných ukazovateľov hlavne pre určité aktivity - kúpanie, plávanie, klziská, 
lyžovanie a v obytnom území pre pohybové aktivity - ihriská pre deti, mládež a dospelých.  

• analýza plošných kapacít existujúcich športovo-rekreačných areálov zariadení preukázala naplnenie 
urbanistického ukazovateľa 4 m2 na obyvateľa stanoveného v územnom pláne mesta v rámci plôch 
určených pre funkciu šport, telovýchova a voľných čas len cca 40 %, časť je vykrývaná v rámci iných 
funkčných plôch,  

• deficit kapacít a často absencia zariadení v niektorých častiach mesta je z časti vykrývaný školskými 
zariadeniami v tých prípadoch, keď sú prístupné pre širšiu verejnosť, prípadne zariadeniami slúžiacimi 
prioritne pre výkonnostný šport,   

• nedobudované kapacity, štruktúra zariadení a  ich nerovnomerné rozmiestnenie 
• analýza len potvrdila všeobecne a dlhodobejšie pociťovaný nedostatok krytých športových hál pre širšiu 

verejnosť a ich nerovnomerné rozmiestnenie na území mesta vo vzťahu k rozmiestneniu obyvateľstva a 
z hľadiska kritéria dochádzky, 

• existujúce zimné štadióny a ľadové plochy poskytujú málo príležitostí pre rekreačné korčuľovanie, z 
hľadiska spádovosti a dostupnosti pokrývajú len časť územia mesta, absolútny nedostatok týchto 
zariadení je v južnej časti mesta, resp. v MČ Petržalka; plánovaná prestavba zimného štadióna bude 
riešiť predovšetkým kvalitatívne parametre existujúceho zariadenia spĺňajúce kritériá pre hokejový šport, 
nedostatok krytých ľadových plôch nie je kompenzovaný regulárnymi otvorenými klziskami,   

• počet a kapacity existujúcich krytých plavární sú veľmi nízke, z hľadiska ich rozloženia v území mesta 

výrazne najvyššie kapacity vykazuje MČ Nové Mesto, resp. územie III. obvodu a zostávajúce územia 
mesta sú týmito zariadeniami prakticky nevybavené, 
z existujúcich plavární len jeden 50 m krytý bazén – plaváreň Pasienky sa využíva aj pre výkonnostný 
šport – súťaže v plaveckých športoch a zároveň slúži ako verejná mestská plaváreň, 

• pre najbližšie obdobie riešením nedostatku kapacít pre širšiu verejnosť by mohlo byť využitie krytých 
plavární v areáloch ŠD J. Hronca a UK FTVaŠ v MČ Staré Mesto, podobne potrebné je preveriť 
možnosti využitia a najmä sfunkčnenia aj ďalších plavární v školských areáloch stredných odborných 
učilíšť v Rači a v Záhorskej Bystrici, v súčasnosti síce situovaných v excentrickej polohe vo väzbe na 
rozmiestnenie obyvateľstva,  
ku zlepšeniu vybavenia územia krytými plavárňami, predovšetkým Starého Mesta, by mala prispieť 
realizácia zámeru sfunkčnenia krytej plavárne Grossling, 

• kúpaliská s bazénmi slúžia pre účely rekreačného a kondičného plávania a kúpania, ich celková kapacita 
nepostačuje a naviac sú nerovnomerné rozmiestnené v území mesta, najväčšie deficity okrem územia 
MČ Staré Mesto sú v okrese BA -V, resp. v MČ Petržalka, ktoré sú v tomto prípade z časti saturované 
prírodnými kúpaliskami, 

• chýbajú viacúčelové haly so širšou ponukou pre pohybové aktivity mládeže – napr. trendové haly pre 
šport a zábavu mládeže s vybavením pre plážový volejbal, street futbal, streetball, lezecké zariadenia 
a pod.,   

• pri celkovom nedostatku krytých hál pre pohybové aktivity obyvateľov je charakteristický ich zúžený 
sortiment pre všetky cieľové a vekové skupiny, v rámci zariadení chýba technicky menej náročné 
vybavenie pre seniorov,       

• chýbajú identifikované  a cielene organizované a prevádzkové jednoznačné trasy pre jogging, rekreačný 
beh ako trasy a okruhy,   

• podmienky pre zimné športovo-rekreačné aktivity obyvateľov sú sústredené v jednej lokalite – priestor 
Kamzík, s nutnosťou dovybavenia súvisiacimi službami, prípadne s rozvojom zariadení pre zimné športy,   

• rozvoj v ostatnom období    
• významnými pre športovo-rekreačné aktivity obyvateľov mesta a jednotlivých mestských častí sú 

v ostatnom období realizované, resp. dovybavované športovo-rekreačné areály rôznej veľkosti, 
zamerania a významu od lokálneho až po celomestský význam, lokalizovaných v rôznych prostrediach 
(v urbanizovanom a prírodnom prostredí), ktorých realizáciu zabezpečovalo mesto a príslušné mestské 
časti,   

• z hľadiska početnosti zastúpenia dominujú najmä v ostatnom období vybudované kapacitne menšie a 
špecializované kryté zariadenia a priestory pre tenis, squash, bedminton, bowling,  

• početnú sieť zariadení tvoria fitness a posilňovne, rozvíjané najmä v posledných rokoch, lokalizácia 
týchto zariadení nevyžaduje špecifické územné a technické požiadavky a ich rozvoj, resp. stabilizácia sú 
v podstate riadené trhom,  

• najväčší rozvoj zaznamenali zariadenia a areály menších rozmerov pre tenisový šport, ktorý reflektuje 
záujem obyvateľov mesta o tento druh pohybovej aktivity, tenisové ihriská v rámci areálov slúžiacich pre 
rekreačnú aktivitu dominujú, keď v týchto na celkovej kapacite ihrísk podieľajú vyše 60 % - mi,   
ich lokalizácia v ostatnom období bola často podriadená disponibilite voľných plôch prevažne vo 
vnútromestskom prostredí v nadväznosti na obytné územie alebo v rámci samotného obytného územia, 
t.j. na plochách určených v územnom pláne pre iné funkcie ako šport, telovýchova a voľný čas,  

• prevažná časť ihrísk bola vybudovaná ako integrované v rámci obytných plôch sídlisk a pôvodne určená 
pre mládež a dospelých, niektoré z nich boli v poslednom období dobudované a zorganizované do 
menších areálov so širším sortimentom ihrísk a zariadení pre deti a mládež,   
na vyťaženosť týchto zariadení poukazuje záujem širšej verejnosti o využívanie ihrísk v iných športových 
areáloch slúžiacich v prevažujúcej miere pre výkonnostný šport a školskú telovýchovu a šport a zároveň 
naznačuje rozšírenie príležitostí,   

• ihriská a zariadenia pre netradičné adrenalínové športy vybudované v ostatnom období rozšírili 
príležitosti pre trendové športové aktivity najmä pre mladšie populačné ročníky, avšak viaceré z nich 
napr. lokalizované v MČ Petržalka a Čunovo sú dočasnými v súvislosti s pripravovanými rozvojovými 
zámermi v týchto lokalitách, aj ďalšie zariadenie, lokalizované na Hečkovej ul. v rámci športovo-
rekreačnej zóny (BMX klub–u Rača) nie je stabilizované, a to v súvislosti so zámerom využitia plôch 
v týchto polohách pre iné športové aktivity, pribudlo Lanové centrum na Kamzíku, skate park na 
Nevädzovej a iné zariadenia,   

• v posledných rokoch sa rozšírili príležitosti pre pohybové aktivity obyvateľov mesta v oblasti cyklistiky 
a cykloturistiky, budovaním cyklistických trás rôzneho významu od medzinárodného, celomestského až 
po lokálny význam,  
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podobne príležitosti obyvateľom pre Inline korčuľovanie poskytuje hrádza pozdĺž Dunaja, ktoré sú pre 
tento druh pohybovej aktivity masovo využívané, už všeobecne známou je potreba dobudovania 
adekvátnych obslužných zariadení a nástupných priestorov, resp. bodov v ich zázemí,    

• pre jogging, rekreačný beh sa využívajú pešie turistické trasy v rámci lesoparku, často asfaltové 
chodníky a komunikácie obytných území, vnútroareálové alebo obvodové komunikácie niektorých 
športovo-rekreačných areálov, 

• aj ďalšie známe zámery smerujú ku skvalitneniu vybavenia existujúcich areálov a rozvoju nových. 

 

 Rekreácia v prírodnom prostredí  

 Bratislava má vhodné prírodné danosti pre rekreačné aktivity, či už v nížinnej polohe vo väzbe na vodné 
toky, ako aj v jej lesnom krajinnom zázemí.   

 V územnom pláne mesta sú vymedzené plochy pre rekreáciu v prírodnom prostredí s tým že je kladený 
dôraz na zachovanie prevažujúceho prírodného charakteru. Okrem tradičných priestorov v  Bratislavskom 
lesoparku chýba vybavenosť pre ich organizované využívanie, ktorej štruktúru územný plán reguluje. A tým aj ich 
reálnu identifikáciua v danom priestore pre potenciálnych návštevníkov.       
  
  
 Zariadenia pre školskú telovýchovu a šport 

 Územné možnosti rozširovania plôch školskej telovýchovy základných a stredných škôl vzhľadom na 
uzatvorenosť školských areálov sú obmedzené a nie je reálne uvažovať s ich rozširovaním. 
 Z kvantitatívneho hľadiska celkový rozsah bilancovaných plôch areálov a zariadení školskej telovýchovy 
(v systéme základného a stredného školstva) v prepočítaní na obyvateľa, resp. v prepočítaní na žiaka 
v celomestskej relácii, ale aj v priemete mestských častí možno hodnotiť ako priaznivý.  
 Priaznivý je hlavne ukazovateľ plošného štandardu vyjadrený na žiaka. Tento reflektuje vývoj 
v uplynulom období, ktorý charakterizoval postupné znižovanie počtu žiakov, najmä v základných školách vo 
väzbe na demografický vývoj.   
 Pasportizácia areálov a zariadení a ich hodnotenie zároveň preukázali, že z hľadiska využitia plôch sú 
rezervy pre rozvoj nových športovísk, nakoľko na plochách areálov je nízky podiel plôch otvorených ihrísk a 
športovísk (cvičných, hracích plôch). Tento podiel v celomestskom priemere tvorí 40 % a je takmer identický aj 
pri hodnotení jednotlivých druhov škôl.  
 Napriek tomu hodnoty súčasného kapacitného štandardu vonkajších ihrísk a športovísk na žiaka 
nevykazujú ich výraznejší nedostatok. Tento je predovšetkým tam, kde nie sú žiadne alebo iba minimálne plochy 
určené na pohyb (priestory cez prestávky, školské dvory, a pod.). 
Pomerne priaznivé je hodnotenie kapacitných parametrov zariadení telocviční, resp. vnútorných priestorov pre 
výučbu školskej telovýchovy v ich vyjadrení ukazovateľom na žiaka. Naopak, nevyhovujúcim a nedostatočným je 
vybavenie škôl krytými plaveckými bazénmi. Ich celkový deficit naviac znižuje nefunkčnosť viacerých školských 
bazénov. Taktiež ich nerovnomerné rozmiestnenie v území spôsobuje absenciu príležitostí pre plavecký výcvik 
žiakov priamo v území v jednotlivých mestských častiach.  
Analýza preukázala určité rozdiely plošných a kapacitných parametrov areálov a zariadení školskej telovýchovy 
v jednotlivých častiach mesta. Tieto sú dané najmä polohou v území, predovšetkým v centre mesta, v mestskej 
zástavbe a v rámci obytných území, sú ovplyvnené celkovou veľkosťou školských areálov budovaných v rámci 
obytných území v rôznych obdobiach a v rámci komplexnej bytovej výstavby, rozdielnou veľkosťou a druhom 
škôl a počtom žiakov.  
 Z hľadiska kvalitatívnych parametrov areály a zariadenia školskej telovýchovy často nevyhovujú 
vybavením, zúženou štrukturálnou ponukou majú nízky motivačný potenciál, prevažujúca časť vonkajších 
športovísk vyžaduje rekonštrukciu a modernizáciu, aj keď v ostatných rokoch v niektorých prípadoch došlo k  
zlepšeniu technického stavu a skvalitneniu zariadení pre školskú telovýchovu (napr. projekty „miniihriská“).  
 Nutnosť skvalitnenia existujúcej infraštruktúry a efektívnejšie využitie disponibilných plôch v školských 
športových areáloch potvrdzujú aj zámery konkretizované zriaďovateľmi, resp. prevádzkovateľmi základných 
škôl. Tieto zároveň naznačujú trend smerujúci od v minulosti jednotnej schémy vybavenia škôl vonkajšími 
ihriskami a športoviskami k určitej špecializácii z hľadiska športového zamerania.  
 Rozvoj a skvalitnenie športovej vybavenosti naznačujú tiež aktuálne investičné a koncepčné zámery 
špecifikované zástupcami oslovených rektorátov a fakúlt vysokých škôl a univerzít pre účely predmetného 
územného generelu. Tieto zámery smerujú ku zhodnocovaniu existujúcich športových areálov formou doplnenia 
a dostavby nových, či rekonštrukcie nevyhovujúcich športových zariadení. Potenciálnym novým športovým 
areálom v zmysle investičných zámerov by mal byť areál Ekonomickej univerzity v Bratislave, v lokalite na 
Dolnozemskej ceste v Petržalke.  

 TRENDY A ODPORÚČANIA PRE NÁVRH RIEŠENIA  

 Pred cca 20 rokmi bol okrem školy športový zväz alebo telovýchovná jednota jediným miestom pre 
záujemcov o šport. So zmenami v organizácii športu, vlastníckych z užívateľských vzťahov k športovým 
zariadeniam, ako aj vzniknutej novej ponuky pre pasívne trávenie voľného času (rôzne herne, nákupné centrá, 
krátkodobé poznávacie zájazdy a pod.), klesol záujem o organizované formy aktívneho pohybu v rámci relatívne 
stálych kolektívov.    

Predstava o naplňovaní zdravého životného štýlu, záujem o sociálne kontakty, zmysluplné trávenie voľného 
času, sebarealizácii a aktívny odpočinok je vecou každého jednotlivca, avšak poskytnutie celého systému  
príležitostí od  najdostupnejších až po náročnejšie formy je vecou spoločenského prístupu. Na základe analýzy 
východiskových materiálov a ich proklamácií sa dá očakávať spolupráca subjektov (štát, vyšší územný celok, 
mesto, podnikateľské subjekty), ktoré by mali vytvárať ponuku zariadení a  rôznych príležitostí (akcií) pre  
trávenie voľného času všetkých vekových a sociálnych skupín obyvateľov mesta. Ako aj spolupráca pri zvýšení  
osobnej motivácie založenej na rôznych potrebách zapojenia sa jednotlivcov do niektorého zo systémov športu.   

Požiadavky širšej verejnosti na športovo-rekreačné aktivity a zodpovedajúcu infraštruktúru nie sú 
všeobecne pre mesto formulované, napriek tomu sa už v ostatnom období prejavujú prenášaním vplyvov a 
trendov zo zahraničia, a prejavujú sa aj v podmienkach Bratislavy. Pre ich objektivizáciu absentuje relevantný 
prieskum u obyvateľov mesta a ich poznanie vychádza najmä zo zmapovaných reálnych príležitostí – ponuky 
a jej využitia: 

• na jednej strane sa prejavuje silnejúca komercializácia športovej ponuky so stúpajúcou životnou úrovňou 
obyvateľstva, v protiváhe ku komerčným aktivitám rozvoj športovo-rekreačných príležitostí  prevádzkovo 
menej náročných voľne prístupných zariadení pre obyvateľov,   

• zmena štruktúry športovania, resp. pohybových aktivít  najmä v mestskom priestore sa vyznačuje trendom 
znižovania záujmu o organizovaný športu (zväz) k individuálnemu alebo komerčnému športu,   

• do popredia sa dostáva individuálny šport v neorganizovanej forme, kde je možné sledovať zvyšujúci sa 
záujem o individuálne typy športu a medzi mládežou „trendové“ voľné a nové formy pohybu -  flexibilita, 
mobilnosť, akcia a orientácia na zábavu, akčné podujatia, 

• na druhej strane, v rámci trávenia voľného času je možné predpokladať postupne stúpajúci záujem nielen 
jednotlivcov, ale aj menších spoločensky a sociálne viazaných skupín (rodina, susedia, priatelia,...) o  
športovo-rekreačné aktivity, 

• integrácia využívania areálov a zariadení všetkých systémov športu a rekreácie pre športovo-rekreačné 
aktivity širokej škály obyvateľstva, zodpovedá všeobecnému trendu ekonomizácie využívania športových 
zariadení, 

• sledovateľný je dopyt po komplexnosti areálov a zariadení ako širokej ponuky zariadení pre pohybovú 
aktivitu, doplnenej o obslužné resp. iné  súvisiace funkcie podľa navrhnutej profilácie územia, t.j. zastúpenie  
užívateľských funkcií pre pohybové aktivity a tiež funkcií spoločensko-zábavných, regeneračných  a pod.  

• do výhľadu sa dá predpokladať zvyšujúce sa nároky na nové formy aktivít a ich pestrosť, na  komplexnosť  
zariadení a ich kvalitu, či už v skupinových alebo individuálnych druhoch športových a rekreačných aktivít, 
tieto nároky si budú vyžadovať pokračovanie v transformácii, prestavbe a modernizácii súčasných zariadení 
a zohľadnenie týchto trendov aj pri realizácii nových, ide najmä o polohu, územné a priestorové požiadavky 
areálov a príslušné technické  vybavenie zariadení, vyžadujúce často špeciálne požiadavky na parametre, 
dispozičné a konštrukčné  riešenie stavieb, 

• trend viacúčelovosti sa prejavuje v dvoch rovinách  
• viacúčelovosť areálov resp. plôch pre šport - začlenením areálov pre rôzne využitie do organizovaného 

priestoru sa vytvárajú podmienky pre ich spoločné doplnkové funkcie a širšie sociálne a  spoločenské 
kontakty,    

• viacúčelovosť zariadení – parametre a  doplnkové zariadenia navrhovať tak, aby umožnili využívanie pre 
v šport pre všetkých,  výkonnostný šport,  prípadne aj školskú telovýchovu a zohľadniť možnosť využitia  
zariadenia aj pre iné účely napr. kultúrne,     

• trendy v štruktúre aktivít sa prejavujú nasledovne: 
• pretrváva záujem o tradičné športy, nepretržitá je atraktívnosť futbalu a  hokeja predovšetkým 

u mládeže, počet príležitostných hráčov mnohonásobne prevyšuje aktívnych,  
• prejavuje sa vzostup rekreačného bicyklovania – individuálne, rodín, skupín, ... 
• stále populárne je plávanie, pričom variant „kúpania“ vo voľnom čase dominuje nad športovým 

variantom, novým trendom sú vodné aktivity zamerané na regeneráciu a zábavu,  
• pretrváva záujem o tenis zo strany širšej verejnosti a narastá záujem o golf aj v širšej skupine 

obyvateľov,  



Územný generel športu a rekreácie Hlavného mesta SR Bratislavy 

Bratislava, 02.2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          strana 57 

• pribúdajú nové druhy trendových športov ako rôznorodosť foriem prejavu „životný štýl“ mládeže, pričom 
napr. Inline skating (kolieskové korčule) je „v trende“ nielen pre mladších, ale aj pre iné vekové skupiny a 
v kombinácii s cyklistickými trasami predstavujú významné aktivity pre pohyb,    

• záujem o beh, jogging a súvisiaca infraštruktúra sú výzvou pre riešenie siete bežeckých chodníkov 
a tratí , ktoré by sa mali rozvíjať v atraktívnych prostrediach s napojením na prírodné okolie mesta,  

• záujem v oblasti fitness a wellness majú predovšetkým ľudia, ktorí po práci hľadajú uvoľnenie spojené so 
športovou činnosťou,   

• zvyšuje sa záujem o relaxačné možnosti pre seniorov - pohyb peších na teréne - chôdza, beh, 
bicyklovanie, nenáročné fitness v prírode, čo často neznamená budovanie špecifických zariadení, ale 
predovšetkým dostatok príležitostí a v adekvátnej dochádzkovej dostupnosti, či dopravnej prístupnosti,    

• nové trendy v rámci vývoja školských zariadení znamenajú  
• špecializáciu na určité druhy športu a v rámci špecializácie orientáciu na spoluprácu so športovými  

klubmi ako základnej siete pre celkový rozvoj výkonnostného športu,   
• skvalitňovanie športovísk, intenzifikácia školských športových areálov, rozširovanie štruktúry 

športovísk so zapájaním tretích subjektov do rekonštrukcie a rozvoja športovísk v rámci školských 
športových areálov a ich následné využívanie aj širšou verejnosťou. 

 
Závery analýz súčasnej infraštruktúry a bilančné potreby športovej infraštruktúry predpokladajú pre 

Bratislavu kvantitatívny nárast športovísk a súčasne tieto prispôsobiť trendom v záujme zvýšenia kvality 
a atraktivity pre pritiahnutie záujmu širokej verejnosti o pohyb a  trávenie voľného času:  

• čo sa týka kvantitatívneho nárast sú v územnom pláne hl. mesta navrhnuté plochy, ktoré svojou výmerou 
predstavujú pomerne dostatok plôch pre rozvoj,     

• požiadavky vyplývajúce zo sledovania nových trendov integrácie systémov športu a rekreácie je potrebné 
premietnuť do návrhu územného generelu takou organizáciou plôch výkonnostného, rekreačného športu a 
plôch rekreácie v prírodnom prostredí navrhnutých územným plánom, ktorá umožní tieto trendy pri 
podrobnejšom riešení na úrovni zonálnych riešení aplikovať, 

• požiadavky vyplývajúce zo sledovania nových trendov ako je viacúčelovosť a komplexnosť premietnuť do 
návrhu územného generelu tak, aby bolo možné následne riešiť zorganizovanie funkcií športu, rekreácie, 
zábavy, oddychu a súvisiacich služieb v urbanizovanom i prírodnom prostredí na území mesta.   

Súčasne je potrebné pri návrhu základnej štruktúry zariadení a ich lokalizácie sledovať optimalizáciu  
rozmiestnenia infraštruktúry športu a rekreácie na území mesta.  
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III.   N Á V R H O V Á   Č A S Ť  
 

 

1. DEFINOVANIE CIEĽOV SO ZOHĽADNENÍM TRENDOV A ODPORÚČANÍ ROZVOJA  
ŠPORTU A  REKREÁCIE 

 Základná koncepcia priestorového usporiadania plôch pre umiestnenie športových areálov a zariadení 
bola stanovená platným územným plánom hl. mesta SR Bratislavy, z roku 2007, návrhom samostatného 
funkčného systému šport, telovýchova a voľný čas a  funkčného systému rekreácie v prírodnom prostredí. 

 Pre ďalší rozvoj športu v hl. meste SR Bratislave je potrebné v rámci spodrobnenia  základnej koncepcie 
územného plánu mesta prostredníctvom územného generelu športu a  rekreácie zosúladiť špecifické ciele  
jednotlivých zložiek športových činností pre zabezpečenie ich koordinovaného rozvoja v priemete do organizácie 
územia. 

 Návrhová časť generelu vychádza: 
• zo zhodnotenia východiskových podkladov formulujúcich súčasnú situáciu na Slovensku, v BSK 

a Bratislave, súvisiace legislatívne podmienky,  
• z ÚPN  hl. mesta SR Bratislavy,   
• z výsledkov prieskumov a  analýz územného generelu,      
• zo všeobecných trendov rozvoja s aplikáciou na podmienky Bratislavy. 

 Rozsah a obsah predmetu spracovania návrhu územného generelu športu a  rekreácie zohľadňuje  
východiská  a  v zmysle nich v rámci riešenia akceptuje nasledovné systémy rozvíjajúce sa samostatne   
v zmysle ich špecifík a  súčasne sa podporujúce : 

1. VÝKONNOSTNÝ  A VRCHLOVÝ ŠPORT,  
2. ŠPORT PRE VŠETKÝCH (REKREAČNÝ ŠPORT),  
3. REKREÁCIA V PRÍRODNOM PROSTREDÍ, 
4. ŠPORT A REKREÁCIA AKO SÚČASŤ FUNKCIÍ OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI A  BÝVANIA, 

VRÁTANE ŠKOLSKÉHO ŠPORTU A TELESNEJ VÝCHOVY. 

 

So zohľadnením trendov a odporúčaní rozvoja športu a  rekreácie sú formulované ciele riešenia  
územného generelu nasledovne: 

1. cieľom návrhu priestorovej organizácie športu a  rekreácie je vytvorenie podmienok pre rozvoj a 
synergické pôsobenie jednotlivých systémov infraštruktúry športu a rekreácie, na princípe 
skoordinovaného územného a  priestorového rozvoja, pri zohľadnení ich špecifických cieľov  a nárokov 
a so zapojením aj iných súvisiacich funkčných systémov mesta,      

2. cieľom návrhu organizácie plôch infraštruktúry športu a  rekreácie pre jednotlivé systémy je najmä    

 viacúčelovosť  ako  
• integrované využitie plôch výkonnostného športu, športu pre všetkých, plôch školského športu 

a telovýchovy, s rešpektovaním ich prevažujúcej profilácie,          
• zhodnotenie plôch širokým spektrom sociálnych a spoločenských skupín na základe takej organizácie 

územia, ktorá umožní integráciu areálov a zariadení v navrhovanej lokalite,          

 komplexnosť  ako široká ponuka zariadení pre pohybovú aktivitu, s doplnením o iné zariadenia pre  
trávenie voľného času obyvateľov mesta napr. kultúra, služby,  ...      

optimálne rozloženie na území mesta a to diferencovane podľa významu,    

dobré dopravné napojenie a  vybavenie statickou dopravou - dostupnosť z hlavných dopravných 
komunikácií, uzlov MHD, riešenie dostatočného počtu parkovísk pre individuálnu dopravu najmä u 
zariadení celomestského a nadmestského významu,  

príslušné územno-technické vybavenie územia  - napojiteľnosť na technickú infraštruktúru,  
špecifikácia priestorov pre koordinovaný rozvoj a ich následné rozpracovanie v podrobnejších 
územnoplánovacích dokumentáciách  a podkladoch,  
 

3. cieľom návrhu štruktúry a kapacít zariadení športu a rekreácie a ich priestorového rozloženia je 
optimalizovať rozsah, štruktúru a rozloženie nosných zariadení infraštruktúry, v ich základnom členení.   

 

• VÝKONNOSTNÝ ŠPORT A VRCHOLOVÝ ŠPORT   

 Cieľom rozvoja výkonnostného športu a vrcholového športu je vytvoriť podmienky pre systematickú 
tréningovú prípravu športovcov a pravidelnú účasť na súťažiach. Športová príprava pre štátnu reprezentáciu, 
vrcholový šport a výkonnostný šport je zabezpečovaná v športových kluboch, v športových zväzoch, v útvaroch 
určených pre talentovanú mládež a v rezortných strediskách prípravy športovej reprezentácie podľa dosiahnutej 
výkonnostnej úrovne. 

 Cieľom návrhu rozvoja plôch infraštruktúry výkonnostného športu športu je v rámci plôch navrhnutých 
v územnom pláne hl. mesta SR pre  šport, rekreáciu a voľný čas konkretizovať a špecifikovať plochy tohto 
systému športu v  kvantifikovanom rozsahu tak, aby bol naplnený rozsah plôch prepočítaný podľa ukazovateľa  8 
m2/obyv., so zohľadnením zámeru vytvorenia podmienok pre zorganizovanie území so športovými zariadeniami 
zodpovedajúceho štandardu a polyfunkčným vybavením, pre usporadúvanie aj medzinárodných podujatí.  

 

• REKREAČNÝ ŠPORT 

 Cieľom návrhu predmetného generelu dotýkajúceho sa rozvoja plôch infraštruktúry rekreačného športu 
je v rámci plôch navrhnutých v územnom pláne hl. mesta SR pre šport, rekreáciu a voľný čas konkretizovať a  
špecifikovať plochy systému rekreačného športu tak, aby bola  vytvorená taká koncepcia, ktorá bude  
zodpovedať zámeru tvorby multifunkčných a komplexných prostredí pre napĺňanie cieľov rozvoja „športu pre 
všetkých“.           

 Cieľom rozvoja športu pre všetkých je rozvoj tých foriem telesnej výchovy a športu, ktoré svojimi 
prostriedkami prispievajú k regenerácii telesných a duševných síl človeka, k upevneniu jeho zdravia a k 
zvyšovaniu jeho telesnej zdatnosti. Okrem špecifickej športovej činnosti je šport pre všetkých vnímaný ako 
kultúrno-spoločenský jav, hnutie pre tvorbu optimálneho životného štýlu a uspokojovanie osobných záujmov 
a potrieb všetkých vekových skupín obyvateľov. Na plochy rekreačného športu priamo nadväzujú plochy  
rekreácie v prírodnom prostredí.      

 
• REKREÁCIA V PRÍRODNOM PROSTREDÍ, 

 Cieľom návrhu predmetného generelu dotýkajúceho sa plôch v územnom pláne hl. mesta SR Bratislavy 
určených pre rekreáciu v prírodnom prostredí je podrobnejšie špecifikovať tieto plochy, a  to v rozsahu 
 navrhnutom územným plánom, so zohľadnením zapojenia ich špecifického prírodného prostredia do 
organizovaných priestorov športu a rekreácie.  

 
• ŠPORT A REKREÁCIA  AKO SÚČASŤ FUNKCIÍ VYBAVENOSTI A BÝVANIA, VRÁTANE  

ŠKOLSKÉHO  ŠPORTU A TELESNEJ VÝCHOVY. 

 Plochy areálov a zariadení v rámci iných funkčných plôch, najmä občianskej vybavenosti a bývania, 
resp. ich zmiešanej funkcie doplňujú plochy infraštruktúry na plochách športu, telovýchovy a voľného času ako aj 
rekreácie v prírodnom prostredí,    

 Cieľom návrhu rozvoja plôch infraštruktúry športu a rekreácie v rámci iných funkcií je špecifikovať zásady 
ich rozvoja pre ich podrobnejšie riešenie v následnej územnoplánovacej dokumentácii alebo podkladoch resp. 
iných dokumentoch.    

  

 

2. PRIESTOROVÁ ORGANIZÁCIA ŠPORTU A  REKREÁCIE    

 Nové európske trendy rozvoja funkčného systému športu a rekreácie  založené na princípoch integrácie, 
 viacúčelového využitia a komplexnosti vybavenia  budú predstavovať v urbanistickej štruktúre  Bratislavy nový 
spôsob organizácie :  

• nových priestorov, ktorých rozvoj bude zohľadňovať danosti prostredia a súčasne napĺňať špecifiká  
zamerania priestoru na základe  cielenej synergie areálov a zariadení,    

• súčasných areálov na základe ich reštrukturalizácie, čo si bude vyžadovať zmenu alebo postupnú úpravu 
organizácie súčasných areálov so zapojením ich širšieho zázemia.   
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 Zámerom uplatnenia nových trendov je predpokladaný vplyv na predĺženie časuaktívneho pohybu,   
zvýšenie záujmu o pohyb na základe osobnej skúsenosti „nájdením širšej ponuky na jednom mieste „ a tým aj na 
znižovanie dopravného pohybu v meste. Nové trendy sú v územnom genereli konkretizované návrhom rozvoja 
a lokalizácie diferencovaných areálov, centier a priestorov voľného času. 

 Spôsob organizácie funkcie športu a rekreácie na princípoch komplexnosti, viacúčelovosti a 
multifunkčného využívania zariadení si vyžaduje nový spôsob organizácie priestorov mesta, v rámci ktorých sa 
aktivity vrcholového športu, výkonnostného športu, športu pre všetkých a rekreácie môžu realizovať.   

 V územnom genereli vymedzené priestory s predpokladom dosiahnutia vlastnej identity, odvíjajúcej sa 
od charakteru prírodného alebo urbanizovaného prostredia, v rámci ktorého by mali byť uplatnené vyššie 
uvedené princípy sú základom, ktorý môže byť rozvinutý riešením vnútornej organizáciu územia v rámci 
podrobnejších riešení.  

V rámci územia mesta sa očakáva uplatnenie škály identických priestorov, areálov, nový prístup k 
návrhu a realizácii objektov, ale hlavne k organizácii verejných a poloverejných priestorov, v rámci ktorých by sa 
mali odohrávať pohybové aktivity, ale aj spoločenské kontakty rôznych spoločenských a vekových skupín. 
Súčasťou verejných priestorov by mali byť parky s pobytovými plochami a v ich nadväznosti aj obslužné 
zariadenia a zariadenia pre hry a zábavu. Čo v súčasných prostrediach zameraných na šport a rekreáciu často 
chýba.     

Predmetný územný generel navrhol základný systém priestorov voľného času vo väzbe na tie plochy, 
športu a rekreácie, ktorých „pridanou hodnotou“ je ich priama väzba na špecifické prírodné prostredie, ale tiež 
poloha, pomerne veľký rozsah, okolité funkcie a pod. 

Základnou funkčno - priestorovou jednotkou pre trávenie voľného času sú areály, ktoré predpokladáme 
rozvíjať na plochách do cca 2-3  ha. V rámci lokalít väčších výmer sa predpokladá  zorganizovanie viacerých   
areálov do viacúčelových centier prepojených verejnými priestormi so zeleňou a službami.    

• ŠPORTOVÉ VIACÚČELOVÉ AREÁLY A CENTRÁ 
• lokálneho významu sú navrhnuté na využitie v  prevažujúcej miere pre výkonnostný šport bývajúcich 

obyvateľov v príslušnej mestskej časti, nevyhnutný rozsah doplnkových služieb sa viaže k účelovým 
objektom alebo tvoria menšie zariadenia,  

• celomestského významu, združujú najmä športové haly a športoviská výkonnostného a vrcholového 
športu, rozsah doplnkových služieb tvoria najmä samostatné  zariadenia, 

• špecifické sú prevažujúcej miere zamerané na jeden druh športu (lodenice, zimný športy,  jazdecké,  ....),   

• ŠPORTOVO-REKREAČNÉ AREÁLY A CENTRÁ  
• lokálneho významu, integrujú najmä zariadenia „malých športov“, slúžia najmä pre denné trávenie 

voľného času obyvateľov mestských častí všetkých vekových kategórií, 
nevyhnutný rozsah doplnkových služieb sa viaže k účelovým objektom alebo tvoria menšie zariadenia  
v rámci areálov,  

• celomestského významu, integrujú zariadenia výkonnostného a  rekreačného športu s predpokladmi 
multifunkčného využitia, so synergickým efektom vo využívaní ich štruktúry, rozsah doplnkových služieb 
tvoria zariadenia v rámci areálov a sú naviazané na poloverejné priestory spoločenského stretávania 
a zábavy, dotvorené  plochami, zelene.   

• ŠPECIFICKÉ  AREÁLY  
• sú záhradkárske a chatové osady, ktoré územný generel rešpektuje ako súčasné plochy a sú vyznačené 

v grafickej časti.  

• AREÁLY ZDRAVIA 
 Integrované centrá pohybových aktivít orientované predovšetkým na šport pre všetkých   

• V PRÍRODNOM PROSTREDÍ  
• sú navrhované ako priestory pre aktívny pohyb v prírodnom prostredí mesta, často v nástupných  

bodoch do prírodného zázemia mesta,  
• ich súčasťou môže byť upravený terén vybavený nenáročným zariadením väčšinou z prírodných 

materiálov, plochy na loptové hry, lúky na pohybové hry, minigolf, prírodné kúpalisko a otvorený 
bazén, plochy na slnenie, ...  

• vyhradené okruhy pre prechádzky, športovú chôdzu, jogging, korčuľovanie, bicyklovanie,  
• zariadenia nešportového charakteru tvoria zariadenia pre služby zdravotnícke, stravovacie, 

nenáročné prístrešky so šatňami, WC, skladové priestory pre náradie, požičovne športových 
potrieb,  informačný  servis a prvá pomoc,  

• sú navrhované ako lokálneho, celomestského alebo nadmestského významu.   
 

• V URBANIZOVANOM PROSTREDÍ (WELNESS CENTRÁ) 
• komplexné polyfunkčné zariadenia pre pohybovú rekreáciu, môžu byť vstavané do objektov s inou 

funkciou (bývania alebo občianskej vybavenosti) alebo ako samostatné objekty s priestormi pre 
aktívny pohyb -  aerobic, posilňovne, malé bazény, pohybové štúdiá,.  

• väčšie alebo špecifické môžu mať vonkajšie plochy pre cvičenie a “malé  športy“,   
• zariadenia nešportového charakteru tvoria priestory pre regeneráciu a relaxáciu (masážne salóny, 

soláriá, sauny, a pod.),  zariadenia pre služby zdravotnícke, stravovacie, predaj športového tovaru,  
nenáročné prístrešky so šatňami, WC, skladové priestory pre náradie, požičovne športových 
potrieb, informačný servis a prvá pomoc,  

• môžu byť špecifické ako malé areály s otvorenými ihriskami pre nenáročný pohyb a pod., ich 
súčasťou mal by byť integrovaný objekt s hygienickými zariadeniami, šatňami, s malým   
občerstvením,    

• sú navrhované ako lokálneho, celomestského alebo nadmestského významu. 

 Typ štruktúry areálov a centier, predstavujúci diferencovanú organizáciu územia je uvedený v textovej 
časti v rámci špecifík jednotlivých plôch v odseku „doporučenia“.   

 Najväčšou a najkomplexnejšou  funkčno - priestorovou jednotkou pre trávenie voľného času územne 
vymedzenou v územnom genereli sú  

• PRIESTORY VOĽNÉHO ČASU  
• integrujúce plochy výkonnostného športu, športu pre všetkých, rekreácie  v prírodnom prostredí, a iných 

funkčných systémov, vrátane  vodných plôch, vysokej zelene a parkov,  s predpokladom zhodnotenia ich 
prírodného prostredia pre funkciu oddychu a rekreácie,    

• v rámci uvedených priestorov sa predpokladá zorganizovanie aktivít športu, kondičných a rekondičných 
aktivít, zábavy, služieb a iných aktivít pre trávenie voľného času. Ich komplexnosť bude závisieť od  
charakteru územia, rozsahu a štruktúry aktivít a miery dovybavenia obslužnou vybavenosťou 
(stravovanie, obchod, služby), ktoré budú zapojené do jednotiacej organizácie územia pre spojenie 
príležitostí na pohyb so zábavou a  spoločenskými kontaktmi,   

• miera komplexnosti a polyfunkčnosti, ako aj ich denná dostupnosť, resp. dobré dopravné napojenie 
územia sú podmienkami pre pravidelnosť využívania a súčasne ekonomickú rentabilitu zariadenia, 

• z hľadiska sociálnej a spoločenskej orientácie by mali pokrývať všetky vekové a záujmové skupiny, 
vrátane občanov zdravotne postihnutých.      

1. vymedzenie priestorov voľného času navrhovaných  re overenie rozvoja alebo reštrukturalizáciu je  
premietnuté do grafickej časti a je identifikované kódom   

A. vo väzbe na rozvojové plochy, ktoré predstavujú potenciál pre založenie novokoncipovanej  
urbanistickej štruktúry a ide o navrhované priestory voľného času:  
• Zlaté piesky  v MČ Bratislava – Ružinov, 
• Vrakuňský lesopark v MČ Bratislava – Vrakuňa, 
• Vinohradnícka cesta – Nové štrkovisko  v MČ Bratislava – Podunajské Biskupice, 
• Šajby v  Bratislava – Rača a Bratislava –Vajnory, 
• Vajnorka v MČ Bratislava –  Vajnory, 
• Devínska Kobyla – Nad starou Dúbravkou v MČ Bratislava –  Dúbravka, 
• Pri štátnej ceste a Mláke v MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, 
• Medzi hrádzou a Dolnozemskou cestou v MČ Bratislava – Petržalka, 
• Veľký a Malý Zemník  v MČ Bratislava – Jarovce, 
• Lesopark v MČ Bratislava – Rusovce, 
• Na hrádzi v MČ Bratislava – Čunovo. 

B. vo väzbe na plochy súčasne využívané, ktoré majú potenciál pre uplatnenie reštrukturalizácie 
a dobudovania a ide o navrhované priestory voľného času:  

• Horský park v MČ Bratislava – Staré Mesto, 
• Pasienky –Tehelné pole  v MČ Bratislava – Nové Mesto, 
• Kamzík – Horná Mlynská dolina v MČ  Bratislava – Nové Mesto, 
• Krčace v MČ Bratislava – Dúbravka a Bratislava – Karlova Ves, 
• Mlynská dolina - Zoologická záhrada v MČ Bratislava – Karlova Ves,   
• Pod Plánkami a Na barine v MČ Bratislava - Záhorská Bystrica a Bratislava –  Lamač, 
• Pri rybníku  v MČ Bratislava – Devínska Nová Ves,  
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• Pod devínskym  hradom v MČ Bratislava  –  Devín, 
• Poľný mlyn v MČ Bratislava  –  Záhorská Bystrica, 
• Petržalka – Mestský lesopark v MČ Bratislava – Petržalka, 
• Sad Janka Kráľa v MČ Bratislava – Petržalka, 
• Pri Bažantnici v MČ Bratislava – Petržalka a MČ Bratislava – Jarovce.  

2. Podľa prevažujúceho charakteru prostredia sú členené a označené kódom :  

U. PRIESTORY VOĽNÉHO ČASU V URBANIZOVANOM PROSTREDÍ, ich súčasťou môžu byť   
• areály a zariadenia pre pohybové aktivity napr. kryté objekty s rôznymi bazénmi a vodnými 

atrakciami, viacúčelové športové haly, zimné štadióny, súčasťou objektov sú priestory pre 
aerobik, posilňovne, pohybové štúdiá a pod.,  

• komplexnejšie majú vonkajšie plochy prevádzkované ako sezónne, ktoré obsahujú vonkajšie 
bazény a prírodné vodné plochy, rôzne ihriská, upravené trávnaté plochy, parkovú vysokú zeleň  
a iné,   

• okruhy pre prechádzky, vyhradené dráhy pre jogging, korčuľovanie, bicyklovanie, ...  
• zariadenia nešportového charakteru pre relaxáciu (masážne salóny, solária, sauny,...), 

reštaurácie, služby, požičovne, obchodné zariadenia, zábavné zariadenia a pod., informačný  
servis a ambulancie prvej pomoci. 

P: PRIESTORY VOĽNÉHO ČASU V PRÍRODNOM PROSTREDÍ , ich súčasťou  môžu byť   
• vonkajšie ihriská prevádzkované ako sezónne, plochy pre golf, vonkajšie bazény a prírodné vodné 

plochy, plochy na slnenie, trávnaté plochy pre odpočinok a iné, 
• okruhy pre prechádzky, športovú chôdzu, jogging, korčuľovanie, bicyklovanie, ... 
• zariadenia nešportového charakteru tvoria malé prírodné amfiteátre, priestory na piknik,  plochy 

pre nenáročné súťaže, menšie reštaurácie, požičovne športových potrieb, informačný servis, prvá 
pomoc,  ....  

3. Podľa významu sú členené na C - priestory celomestského a nadmestského významu, L - lokálneho 
významu, so zohľadnením prevažujúceho významu plôch športu a rekreácie a  dostupnosti.   

 Navrhnuté priestory sú vymedzené s presnosťou adekvátnou merítku spracovania generelu, 
s predpokladom následného riešenia na zonálnej úrovni, s upresnením rozsahu územia, spôsobu organizácie 
územia  a prevádzkovej integrácie  pohybových, zábavných a obslužných areálov a zariadení.   

 Naplnenie princípov komplexnosti, viacúčelovosti a multifunkčného využívania by malo byť ambíciou    
konkretizácie aj  tých plôch športu a rekreácie, ktoré sú súčasťou širších území s profilujúcou funkciou bývanie, a 
to či už ako menších areálov, alebo centier s väčšími plošnými parametrami. V závislosti od podmienok 
konkrétnych lokalít sa predpokladá tiež ich organizačné alebo územno-prevádzkové prepojenie na športové 
areály škôl a okolité zelené plochy.            

Koordinácia, integrácia, spolupráca subjektov ako vlastníkov resp. užívateľov jednotlivých zariadení je 
nevyhnutnou podmienkou na ich realizáciu.  

Priestorov, kde obyvatelia mesta budú tráviť svoj voľný čas a v tých väčších aj viacdenný pobyt návštevníci v 
rámci cestovného ruchu..     

 V tých územiach mestských častí, v rámci ktorých nie sú rozvojové plochy športu a rekreácie navrhnuté 
resp. nebolo možné navrhnúť, sú doporučené priestory voľného času pre  pohybové aktivity denného a koncom 
týždňového trávenia voľného času vo väzbe na iné funkčné plochy. Ide najmä  o MČ Bratislava - Staré Mesto a 
MČ Bratislava – Karlova Ves.        
 

 Dôležitou súčasťou priestorovej organizácie funkcie športu a rekreácie na území mesta sú HLAVNÉ LÍNIE 
PRE ŠPORTOVANIE ako je bicyklovanie, korčuľovanie, jogging, pričom hlavné charakteristiky ich organizácie 
sú nasledovné :          
• nástupné body na trasy ako súčasť centier voľného času by mali ponúknuť nástup na trasy od zástavok 

hromadnej dopravy, možnosť parkovania áut, požičovne a  úschovne bicyklov, občerstvenie, prvú pomoc,  
informačný systém a pod.,   

• cyklotrasy pri vytvorení siete a prepojení uzlových priestorov infraštruktúry športu a rekreácie mesta 
Bratislavy môžu byť ponukou pre trávenie koncom týždňového voľného času „na trase za aktivitami“,        

• tvoria prvok aktívnej rekreácie v príjemnom prírodnom prostredí, pri vodných tokoch a  v bohatej zeleni, ich 
nástupné body sú pre dennú rekreáciu dostupné len z niektorých častí územia mesta, pre väčšie územie 
mesta predstavujú formu koncom týždňovej rekreácie,    

• okruhy miestneho významu pre aktívny denný pohyb v zastavanom území, ako bežecké alebo korčuliarskej 
okruhy je vhodné integrovať ich do športových areálov, areálov voľného času a areálov zdravia.  

  
 V Územnom genereli športu a rekreácie Hl. mesta SR Bratislavy sú okrem vyznačenia súčasných 
a koncepčne stabilizovaných z hľadiska ďalšej realizácie, vytipované pre ďalšie overenie nové CYKLOTRASY 
ako potenciálne rekreačno-komunikačné prepojenia medzi existujúcimi a navrhovanými cyklotrasami v zázemí 
vodných tokov (Dunaj a Morava) a  cyklotrasami vedenými v prírodnom prostredí karpatských lesov (Devínska 
Kobyla a Malé Karpaty).  
 Predmetné potenciálne cyklistické trasy by mali zároveň prepájať existujúce i navrhované centrá a priestory 
voľného času situované v urbanizovanom, ale najmä v prírodnom prostredí. 

 Návrh priestorovej organizácie územia mesta je prezentovaný v grafickej časti územného generelu v M 
1:30 000. 

  

 

 

NÁVRH A  ŠPECIFIKÁCIA JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV VOĽNÉHO ČASU     
 
 
 
Názov:     Horský park   

Mestská časť:     Bratislava – Staré Mesto 
Kód v grafickej časti:   BUL  
Typ:      priestor voľného času v urbanizovanom prostredí  
Význam:    lokálny 
Plochy: 
• výkonnostný šport   x  
• rekreačný šport   x 
• rekreácia v prírodnom prostredí x 
• iné  súvisiace funkcie:  parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy 
     občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu 
Charakteristiky profilácie priestoru: vzhľadom na to, že MČ nemá rozvojové plochy vo väzbe na plochy pre 

šport a rekreáciu, areál zdravia a priestor voľného času navrhujeme 
zorganizovať  v podmienkach iných funkcií, ako maloplošné ihriská, 
kúpalisko (Iuventa), joggingové a prechádzkové okruhy, 

 stravovacie služby,...          
 
 
Názov:     Zlaté piesky         

Mestská časť:     Bratislava – Ružinov 
Kód v grafickej časti:   AUC  
Typ:      priestor voľného času v urbanizovanom prostredí  
Význam:    celomestský 
Plochy: 
• výkonnostný šport   02/2      
• rekreačný šport   02/1, 02/3 
• rekreácia v prírodnom prostredí 02/R-1 
• iné  súvisiace funkcie:  vodné plochy  a toky 

záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality  
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy  
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu 

Charakteristiky profilácie priestoru: šport a rekreácia pri vodnej ploche 
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Názov:     Vrakuňský lesopark   

Mestská časť:     Bratislava – Vrakuňa 
Kód v grafickej časti:   AUL  
Typ:      priestor voľného času v urbanizovanom prostredí  
Význam:    lokálny 
Plochy: 
• výkonnostný šport   súčasný areál  futbalového ihriska    
• rekreačný šport   03/1 
• rekreácia v prírodnom prostredí 03/R-1 
• iné  súvisiace funkcie:  vodné plochy a toky 

parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy 
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu  

Charakteristiky profilácie priestoru: lesopark, areál zdravia, bežecké okruhy, prechádzky     
 
 
Názov:     Vinohradnícka cesta – Nové štrkovisko   

Mestská časť:     Bratislava –  Podunajské Biskupice 
Kód v grafickej časti:   APC  
Typ:      priestor voľného času v prírodnom prostredí  
Význam:    celomestský 
Plochy: 
• výkonnostný šport   x  
• rekreačný šport   04/2 
• rekreácia v prírodnom prostredí 04/R-1 
• iné  súvisiace funkcie:  vodné plochy a toky  
Charakteristiky profilácie priestoru: šport a rekreácia pri vodnej ploche 
 
 
Názov:     Pasienky – Tehelné pole     

Mestská časť:     Bratislava – Nové Mesto 
kód v grafickej časti:   BUC  
Typ:      priestor voľného času v urbanizovanom prostredí  
Význam:    celomestský 
Plochy: 
• výkonnostný šport   súčasné plochy  
• rekreačný šport   súčasné plochy 
• rekreácia v prírodnom prostredí x 
• iné  súvisiace funkcie:  vodné plochy a toky  

občianska vybavenosť  celomestského a nadmestského významu   
Charakteristiky profilácie priestoru: priestor pre doplnenie a reštrukturalizáciu  
 
 
Názov:     Kamzík – Horná Mlynská dolina    

Mestská časť:     Bratislava –  Nové Mesto  
Kód v grafickej časti:   BPC  
Typ:      priestor voľného času v prírodnom prostredí  
Význam:    celomestský  
Plochy: 
• výkonnostný šport   x  
• rekreačný šport   súčasný areál Partizánska lúka 
• rekreácia v prírodnom prostredí 05/R-1, 05/R-2  
• iné  súvisiace funkcie:  vodné plochy a toky 

les a ostatný LPF 
občianska vybavenosť  celomestského a nadmestského významu  

Charakteristiky profilácie priestoru: typ kopcovitej krajiny lúk a lesov, 
       šport a rekreácia v prírode 
 
 
 
 
  

Názov:     Šajby   

Mestská časť:     Bratislava – Rača a Bratislava -Vajnory 
Kód v grafickej časti:   AUC  
Typ:      priestor voľného času v urbanizovanom prostredí  
Význam:    celomestský 
Plochy: 
• výkonnostný šport   06/1  
• rekreačný šport   06/2 
• rekreácia v prírodnom prostredí x 
• iné  súvisiace funkcie:  vodné plochy a toky 

parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy 
krajinná zeleň 
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu  

Charakteristiky profilácie priestoru: viacúčelový športovo – rekreačný, relaxačno -  oddychový,   
zábavné aktivity 

 
 
Názov:     Vajnorka   

Mestská časť:     Bratislava –  Vajnory 
Kód v grafickej časti:   AUC  
Typ:      priestor voľného času v urbanizovanom prostredí  
Význam:    celomestský 
Plochy: 
• výkonnostný šport   x  
• rekreačný šport   07/1 
• rekreácia v prírodnom prostredí x 
• iné  súvisiace funkcie:  vodné plochy a toky  

záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality 
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu  

Charakteristiky profilácie priestoru: šport  a rekreácia pri vodnej ploche  
 
 
Názov:     Mlynská dolina - Zoologická záhrada       

Mestská časť:     Bratislava – Karlova Ves  
Kód v grafickej časti:   BUC  
Typ:      priestor voľného času v urbanizovanom prostredí  
Význam:    celomestský 
Plochy: 
• výkonnostný šport   x  
• rekreačný šport   x 
• rekreácia v prírodnom prostredí x 
• iné  súvisiace funkcie:  vyhradená zeleň zariadení   

občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu   
Charakteristiky profilácie priestoru: šport  a rekreácia v špecifickom prostredí    
      
 
Názov:     Krčace   

Mestská časť:     Bratislava – Dúbravka, Bratislava – Karlova Ves  
Kód v grafickej časti:   BUL  
Typ:      priestor voľného času v urbanizovanom prostredí  
Význam:    lokálny 
Plochy: 
• výkonnostný šport   súčasné areály  
• rekreačný šport   09/1, 

súčasné areály 
• rekreácia v prírodnom prostredí x 
• iné  súvisiace funkcie:  parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy  

občianska vybavenosť lokálneho významu 
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu   

Charakteristiky profilácie priestoru: viacúčelový športovo-rekreačný priestor so súčasným  areálom zdravia  
v Líščom údolí 
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Názov:     Devínska Kobyla - Nad starou Dúbravkou 

Mestská časť:     Bratislava –  Dúbravka  
Kód v grafickej časti:   APL  
Typ:      priestor voľného času v prírodnom prostredí  
Význam:    lokálny  
Plochy: 
• výkonnostný šport   x  
• rekreačný šport   x 
• rekreácia v prírodnom prostredí 09/R-1, 09/R-2, 09/R-3 
• iné  súvisiace funkcie:  les a ostatný LPF 

záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality 
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu  

Charakteristiky profilácie priestoru: typ kopcovitej krajiny lúk a lesov, 
       šport a rekreácia v prírode 
 
 
Názov:     Pod plánkami - Na barine   

Mestská časť:     Bratislava - Záhorská Bystrica, Bratislava –  Lamač  
Kód v grafickej časti:   BUL  
Typ:      priestor voľného času v urbanizovanom prostredí  
Význam:    lokálny  
Plochy: 
• výkonnostný šport   13/1, súčasné plochy  
• rekreačný šport   x 
• rekreácia v prírodnom prostredí 13/R-2  
• iné  súvisiace funkcie:  les a ostatný LPF 

záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality 
Charakteristiky profilácie priestoru: viacúčelový športovo – rekreačný priestor 
        
 
Názov:     Pod devínskym hradom   

Mestská časť:     Bratislava  –  Devín  
Kód v grafickej časti:   BPC  
Typ:      priestor voľného času v prírodnom  prostredí  
Význam:    celomestský 
Plochy: 
• výkonnostný šport   x  
• rekreačný šport   x 
• rekreácia v prírodnom prostredí 11/R-5 
Iné  súvisiace funkcie: vodné plochy a toky  

krajinná zeleň 
vyhradená zeleň zariadení  
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu   

Charakteristiky profilácie priestoru: jazdectvo  
nástupný priestor na cyklistickú trasu medzinárodného významu   

 
 
Názov:     Pri rybníku        

Mestská časť:     Bratislava – Devínska Nová Ves 
Kód v grafickej časti:   BUL  
Typ:      priestor voľného času v urbanizovanom prostredí  
Význam:    lokálny 
Plochy: 
• výkonnostný šport   12/1, 12/3 a súčasné plochy  
• rekreačný šport   12/2 
• rekreácia v prírodnom prostredí 12/R-1 
• iné  súvisiace funkcie:  vodné plochy a toky 

krajinná zeleň 
trvalé trávnaté porasty 

Charakteristiky profilácie priestoru: viacúčelový športovo-rekreačný priestor s areálom zdravia 
nástupný priestor na cyklistickú trasu medzinárodného významu   

Názov:     Pri štátnej ceste a Mláke     

Mestská časť:     Bratislava – Devínska Nová Ves 
Kód v grafickej časti:   AUC  
Typ:      priestor voľného času v urbanizovanom prostredí  
Význam:    celomestský 
Plochy: 
• výkonnostný šport   12/5 + súčasné plochy  
• rekreačný šport   12/5 
• rekreácia v prírodnom prostredí 12/R-2 
• iné  súvisiace funkcie:  vodné plochy a toky  

krajinná zeleň 
 trvalé trávnaté porasty 

občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu    
Charakteristiky profilácie priestoru: viacúčelové areály športu a rekreácie 

rekreácia v prírodnom prostredí s orientáciou na jazdecké trasy  
 
    
Názov:     Poľný mlyn   

Mestská časť:     Bratislava  –  Záhorská Bystrica  
Kód v grafickej časti:   BPC  
Typ:      priestor voľného času v prírodnom  prostredí  
Význam:    celomestský 
Plochy: 
• výkonnostný šport   x  
• rekreačný šport   13/3 
• rekreácia v prírodnom prostredí x 
Iné  súvisiace funkcie: krajinná zeleň 

občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu   
Charakteristiky profilácie priestoru: golf a jazdectvo  
 
 
Názov:     Medzi hrádzou a Dolnozemskou cestou   

Mestská časť:     Bratislava – Petržalka 
Kód v grafickej časti:   AUC  
Typ:      priestor voľného času v urbanizovanom prostredí  
Význam:    celomestský 
Plochy: 
• výkonnostný šport   14/4, 14/5  
• rekreačný šport   14/9 
• rekreácia v prírodnom prostredí 14/R-7 
• iné  súvisiace funkcie:  vodné plochy a toky  

parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy 
občianska vybavenosť  celomestského a nadmestského významu   

Charakteristiky profilácie priestoru: športové haly, ucelené plochy parkov,  
nástupný priestor na cyklistickú trasu medzinárodného významu   

 
Názov:     Petržalka - Mestský lesopark     
Mestská časť:     Bratislava – Petržalka 

Kód v grafickej časti:   BUC  
Typ:      priestor voľného času v urbanizovanom prostredí  
Význam:    celomestský 
Plochy: 
• výkonnostný šport   súčasné plochy   
• rekreačný šport   14/10 
• rekreácia v prírodnom prostredí 14/R-5, 14/(R-6 
• iné  súvisiace funkcie:  vodné plochy a toky  

parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy 
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu   

Charakteristiky profilácie priestoru: športové haly, ucelené plochy parkov,  
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Názov:     Sad Janka Kráľa        

Mestská časť:     Bratislava – Petržalka 
Kód v grafickej časti:   BUC  
Typ:      priestor voľného času v urbanizovanom prostredí  
Význam:    celomestský 
Plochy: 
• výkonnostný šport   súčasné plochy 
• rekreačný šport   x 
• rekreácia v prírodnom prostredí 14/R-1 
• iné  súvisiace funkcie:  parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy 

občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu   
Charakteristiky profilácie priestoru: viacúčelový  priestor  športu, rekreácie, kultúry a služieb  

 
 

Názov:     Pri Bažantnici   

Mestská časť:     Bratislava – Jarovce, Bratislava - Petržalka 
Kód v grafickej časti:   APC  
Typ:      priestor voľného času v prírodnom prostredí  
Význam:    celomestský až nadmestský 
Plochy: 
• výkonnostný šport   14/6,   
• rekreačný šport   x 
• rekreácia v prírodnom prostredí 14/R-4, 15/R-1, 15/R-2 
• iné  súvisiace funkcie:  krajinná zeleň 

les a ostatný  LPF 
občianska vybavenosť 

Charakteristiky profilácie priestoru: pohyb v prírode po vyznačených trasách, golf, konské pólo, 
adrenalínové športy     

 
 

Názov:     Veľký a Malý zemník   

Mestská časť:     Bratislava – Jarovce 
Kód v grafickej časti:   APC 
Typ:      priestor voľného času v prírodnom prostredí  
Význam:    celomestský 
Plochy: 
• výkonnostný šport   15/4  
• rekreačný šport   15/5 
• rekreácia v prírodnom prostredí 15/R-5, 15/R-6, 15/R-7, 15/R-8 
• iné  súvisiace funkcie:  vodné plochy a toky 

les a ostatný LPF 
krajinná zeleň 
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu   

Charakteristiky profilácie priestoru: typ nížinnej krajiny s vodnými plochami, lužnými lesmi,   
       vodné športy, rekreácia pri vode, 

nástupný priestor na cyklistickú trasu medzinárodného významu   
 
 

Názov:     Lesopark   

Mestská časť:     Bratislava – Rusovce 
Kód v grafickej časti:   APC  
Typ:      priestor voľného času v prírodnom prostredí  
Význam:    celomestský 
Plochy: 
• výkonnostný šport   x  
• rekreačný šport   16/1, 16/2, 16/3, 16/4 
• rekreácia v prírodnom prostredí 16/R-1, 16/R-2, 16/R-3, 16/R-4, 16/R-5 
• iné  súvisiace funkcie:  vodné plochy a toky 

parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy 
krajinná zeleň 
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu   

Charakteristiky profilácie priestoru: typ nížinnej krajiny s vodnými plochami, lužnými lesmi, 
pohyb v prírode po vyznačených trasách,  
rekreácia a šport pri vodnej ploche,    
nástupný priestor na cyklistickú trasu medzinárodného významu   

 
 
Názov:     Na Hrádzi   

Mestská časť:     Bratislava – Čunovo  
Kód v grafickej časti:   APC  
Typ:      priestor voľného času v prírodnom  prostredí  
Význam:    celomestský a nadmestský význam 
Plochy: 
• výkonnostný šport   17/1, súčasné plochy  
• rekreačný šport   17/2, 17/3, súčasné plochy 
• rekreácia v prírodnom prostredí 17/R-2, 17/R-3, 17/R-4 
• iné  súvisiace funkcie:  vodné plochy 

les a ostatný LPF 
krajinná zeleň 
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu   

Charakteristiky profilácie priestoru:  typ nížinnej krajiny s vodnými plochami, lužnými lesmi, 
vodné športy, rekreácia a šport pri vodnej ploche,  
nástupný priestor na cyklistickú trasu medzinárodného významu  
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3. NÁVRH LOKALIZÁCIE PLÔCH A ZARIADENÍ ŠPORTU A REKREÁCIE   

3.1. VÝKONNOSTNÝ A REKREAČNÝ ŠPORT   

 Základnou osnovou funkčných systémov výkonnostného športu a rekreačného športu - športu pre 
všetkých na území mesta je rozloženie plôch schválených v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy pre funkciu s kódom 
401 -  šport, telovýchova a voľný čas, ktorá je regulovaná nasledovne:   

 FUNKCIA Č.401 – ŠPORT, TELOVÝCHOVA A VOĽNÝ ČAS 

Prevládajúce funkčné využitie pre  „zariadenia športu, telovýchovy a športových aktivít vo voľnom čase“ je 
v rámci plôch s funkciou č.401 – šport, telovýchova a voľný čas, ktoré sú charakterizovaná ako „ Plochy 
prevažne areálového charakteru s využitím pre šport, tvorené  
• krytými a otvorenými športovými zariadeniami (štadióny, haly, plavecké bazény ),  
• športovými ihriskami slúžiace pre organizovanú telovýchovu, výkonnostný šport, amatérsky šport a  
• územia slúžiace športovým aktivitám vo voľnom čase.“ 

Prípustné sú -  ubytovacie zariadenia viažuce sa na funkciu, odstavné státia a parkoviská pre obsluhu 
funkcie, doplnkové funkcie – ktoré neprekročia svojim rozsahom cca 10% plochy pozemkov dominantnej 
funkcie. 

Prípustné v obmedzenom rozsahu sú - objekty a zariadenia pre obsluhu základnej funkcie kempingy len 
v okrajových polohách mesta, len vo väzbe na ďalšie rekreačné plochy. 
 

 Územný generel rieši  rozčlenenie plôch s funkciou č.401 – šport, telovýchova a voľný čas,  medzi  
systém výkonnostného športu a rekreačného športu, rešpektujúc územným plánom stanovený pomer celkových 
plôch  výkonnostného a  rekreačného športu 67:33 a navrhuje ich podrobnejšiu špecifikáciu v súlade 
s reguláciou stanovenou v územnom pláne.  

Prehľad lokalít podľa mestských častí, s výmerou plôch je nasledovný:  

FUNKCIA Č.401 – ŠPORT, TELOVÝCHOVA A VOĽNÝ ČAS – VÝKONNOSTNÝ ŠPORT 

výkonnostný šport 
v m2 

 
mestská časť, obvod 

 
číslo 

lokality 
názov 

lokality spolu lokálny celomestský  
BA-Staré Mesto  0   0 0 0  
BA-I     0 0 0  
BA-Ružinov 02/1 Zlaté piesky I. 0 0 0  
  02/2 Zlaté piesky II. 92 259 0 92 259  
  02/3 Zlaté Piesky III. 0 0 0  
  02/4 Malý Dunaj 0 0 0  
BA-Ružinov spolu     92 259 0 92 259  
BA-Vrakuňa 03/1 Vrakunský lesík 0 0 0  
BA-Vrakuňa spolu     0 0 0  
BA-Podunajské Biskupice 04/1 Lesný hon 0 0 0  
BA-Pod. Biskupice spolu     0 0 0  
BA-II     92 259 0 92 259  
BA-Nové Mesto 05/1 Nobelova ulica 4 324 0 4 324  
  05/2 1.kameňolom 0 0 0  
BA-Nové Mesto spolu     4 324 0 4 324  
BA-Rača 06/1 Šajby I. 601 920 0 601 920  
  06/2 Šajby II. 0 0 0  
  06/3 Na Pántoch 0 0 0  
BA-Rača spolu     601 920 0 601 920  
BA-Vajnory 07/1 Vajnorka 0 0 0  
BA-Vajnory 07/2 Rybničná ulica 74 373 74 373 0  
BA-Vajnory 07/3 Pri letisku 175 410 0 175 410  
BA-Vajnory spolu     249 783 74 373 175 410  
BA-III     856 027 74 373 781 654  
BA-Karlova Ves 08/1 Karloveské rameno 23 402 0 23 402
BA-Vajnory spolu     23 402 0 23 402  
BA-Dúbravka 09/1 Krčace 0 0 0  
  09/2 Saratovská-Brižite 0 0 0  
BA-Dúbravka spolu     0 0 0  

BA-Lamač     0 0 0  
BA-Lamač spolu     0 0 0  
BA-Devín  11/1 Na kopci 0 0 0  
BA-Devín spolu     0 0 0  
BA-Devínska Nová Ves 12/1 Pri rybníku 0 0 0  
  12/1 Mlynská 1 0 0 0

12/3 Mlynská II 27 058 27 058 0
12/4 Glavica 0 0 0
12/5 Pri štátnej ceste 306 211 0 306 211  

BA-Devínska Nová Ves     333 269 27 058 306 211  
BA-Záhorská Bystrica 13/1 Hodonínska ul. 40 058 40 058 0  
  13/2 Diaľnica-cesta I/II 157 497 0 157 497  
  13/3 Poľný mlyn 0 0 0  
BA-Záhorská Bystrica spolu     197 555 40 058 157 497  
BA-IV     554 226 67 116 487 110  
BA-Petržalka 14/1 Janíkov dvor I 0 0 0  
  14/2 Janíkov dvor II 0 0 0  
  14/3 Janíkov dvor III 0 0 0  
  14/4 Pod ČOV 79 101 79 101 0  
  14/5 Pri ČOV 174 074 0 174 074  
  14/6 Za diaľnicou I 70 568 70 568 0  
  14/7 Za diaľnicou II 0 0 0  
  14/8 Za diaľnicou III 0 0 0  
  14/9 Pri hrádzi 0 0 0  
  14/10 Pri Závodisku 0 0 0  
  14/11 Za hrádzou 0 0 0  
  14/12 Kapitulský dvor 0 0 0  
BA-Petržalka spolu     323 743 149 669 174 074  
BA-Jarovce 15/1 Pri železničnej trati 197 117 0 197 117  
  15/2 Jarovce sever I 0 0 0  
  15/3 Jarovce sever II 0 0 0  
  15/4 Pri veslárskej dráhe 325 929 0 325 929  
  15/5 Za Rusoveckou cestou 0 0 0  
  15/6 Pri diaľnici 0 0 0  
BA-Jarovce spolu     523 046 0 523 046  
BA-Rusovce 16/1 Za Rusovcami 0 0 0  
  16/2 Pri Dunaji I 0 0 0  
  16/3 Pri Dunaji II 0 0 0  
  16/4 Pri Dunaji III 

R II
0 0 0  

  16/5 Za želez.traťou 35 936 0 35 936  
BA-Rusovce spolu     35 936 0 35 936  
BA-Čunovo 17/1 Pri vodáckom kanáli 72 159 0 72 159  
  17/2 Danubium 0 0 0  
  17/3 Pri dunaj.hrádzi 0 0 0  
  17/4 Za Čunovom 11 448 11 448 0  
BA-Čunovo spolu     83 607 11 448 72 159  
BA-V     966 332 161 117 805 215  
mesto Bratislava     2 468 844 302 606 2 166 238
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FUNKCIA Č.401 – ŠPORT, TELOVÝCHOVA A VOĽNÝ ČAS –  REKREAČNÝ  ŠPORT 

rekreačný šport 
v m2 

mestská časť, obvod 
číslo 

lokality 
názov 

lokality spolu lokálny celomestský 
BA-Staré Mesto     0 0 0
BA-I     0 0 0
BA-Ružinov 02/1 Zlaté piesky I. 93 503 0 93 503
  02/2 Zlaté piesky II. 0 0 0
  02/3 Zlaté Piesky III. 146 386 0 146 386
  02/4 Malý Dunaj 42 159 42 159 0
BA-Ružinov spolu     282 048 42 159 239 889
BA-Vrakuňa 03/1 Vrakunský lesík 30 359 30 359 0
BA-Vrakuňa spolu     30 359 30 359 0
BA-Podunajské Biskupice 04/1 Lesný hoh 4 253 4 253 0
  04/2 Vinohr. - tretí diel 107 614 0 107 614
BA-Pod. Biskupice spolu     111 867 4 253 107 614
BA-II     424 274 76 771 347 503
BA-Nové Mesto 05/1 Nobelova ulica 0 0 0
  05/2 1.kameňolom 7 317 0 7 317
BA-Nové Mesto spolu     7 317 0 7 317
BA-Rača   Šajby I. 0 0 0
  06/2 Šajby II. 51 252 51 252 0
  06/3 Na Pántoch 22 892 22 892 0
BA-Rača spolu     74 144 74 144 0
BA-Vajnory 07/1 Vajnorka 47 356 0 47 356
BA-Vajnory 07/2 Rybničná ulica 0 0 0
BA-Vajnory 07/3 Pri letisku 0 0 0
BA-Vajnory spolu     47 356 0 47 356
BA-III     128 817 74 144 54 673
BA-Karlova Ves 08/1 Karloveské rameno 0 0 0
BA-Karlova Ves spolu     0 0 0
BA-Dúbravka 09/1 Krčace 25 424 25 424 0
  09/2 Saratovská-Brižite 21 490 21 490 0
BA-Dúbravka spolu     46 914 46 914 0
BA-Lamač     0 0 0
BA-Lamač spolu     0 0 0
BA-Devín  11/1 Na kopci 5 750 5 750 0
BA-Devín spolu     5 750 5 750 0
BA-Devínska Nová Ves 12/1 Pri rybníku 31 674 31 674 0
  12/1 Mlynská 1 18 585 18 585 0
 12/3 Mlynská II 0 0 0
 12/4 Glavica 14 238 14 238 0
 12/5 Pri štátnej ceste 96 000 0 96 000
BA-Devínska Nová Ves     160 497 64 497 96 000
BA-Záhorská Bystrica 13/1 Hodonínska ul. 0 0 0
  13/2 Diaľnica-cesta I/II 0 0 0
  13/3 Polný mlyn 88 060 0 88 060
BA-Záhorská Bystrica spolu     88 060 0 88 060
BA-IV     301 221 117 161 184 060
BA-Petržalka 14/1 Janíkov dvor I 35 121 35 121 0
  14/2 Janíkov dvor II 75 254 75 254 0
  14/3 Janíkov dvor III 8 437 8 437 0
  14/4 Pod ČOV 0 0 0
  14/5 Pri ČOV 0 0 0
  14/6 Za diaľnicou I 0 0 0
  14/7 Za diaľnicou II 25 615 25 615 0
  14/8 Za diaľnicou III 16 278 16 278 0
  14/9 Pr ihrádzi 40 193 40 193 0
  14/10 Pri Závodisku 7 926 7 926 0
  14/11 Za hrádzou 7 748 7 748 0
  14/12 Kapitulský dvor 27 880 27 880 0
BA-Petržalka spolu     244 452 244 452 0

BA-Jarovce 15/1 Pri železničnej trati 0 0 0
  15/2 Jarovce sever I 14 629 14 629 0
  15/3 Jarovce sever II 21 884 21 884 0
  15/4 Pri veslárskej dráhe 0 0 0
  15/5 Za Rusoveckou cestou 27 028 0 27 028
  15/6 Pri diaľnici 35 041 35 041 0
BA-Jarovce spolu     98 582 71 554 27 028
BA-Rusovce 16/1 Za Rusovcami 33 782 33 782 0
  16/2 Pri Dunaji I 6 153 6 153 0
  16/3 Pri Dunaji II 5 861 5 861 0
  16/4 Pri Dunaji III  16 342 16 342 0
  16/5 Za želez.traťou 0 0 0
BA-Rusovce spolu     62 138 62 138 0
BA-Čunovo 17/1 Pri vodáckom kanáli 0 0 0
  17/2 Danubium 48 953 0 48 953
  17/3 Pri dunaj.hrádzi 530 878 0 530 878
 17/4 Za Čunovom 0 0 0
BA-Čunovo spolu     579 831 0 579 831
BA-V     985 003 378 144 606 859
mesto Bratislava     1 839 315 646 220 1 193 095

 

 

 

FUNKCIA Č.401 – ŠPORT, TELOVÝCHOVA A VOĽNÝ ČAS  SPOLU  

mestská časť  číslo názov  Spolu 
 lokality Lokality v m2 
      Spolu lokálny Celomestský 
BA-Staré Mesto     0 0 0
BA-I     0 0 0
BA-Ružinov 02/1 Zlaté piesky I. 93 503 0 93 503
  02/2 Zlaté piesky II. 92 259 0 92 259
  02/3 Zlaté Piesky III. 146 386 0 146 386
  02/4 Malý Dunaj 42 159 42 159 0
BA-Ružinov spolu     374 307 42 159 332 148
BA-Vrakuňa 03/1 Vrakunský lesík 30 359 30 359 0
BA-Vrakuňa spolu     30 359 30 359 0
BA-Podunajské Biskupice 04/1 Lesný hon 4 253 4 253 0
  04/2 Vinohr. - tretí diel 107 614 0 107 614
BA-Pod. Biskupice spolu     111 867 4 253 107 614
BA-II     516 533 76 771 439 762
BA-Nové Mesto 05/1 Nobelova ulica 4 324 0 4 324
  05/2 1.kameňolom 7 317 0 7 317
BA-Nové Mesto spolu     11 641 0 11 641
BA-Rača   Šajby I. 601 920 0 601 920
  06/2 Šajby II. 51 252 51 252 0
  06/3 Na Pántoch 22 892 22 892 0
BA-Rača spolu     676 064 74 144 601 920
BA-Vajnory 07/1 Vajnorka 47 356 0 47 356
BA-Vajnory 07/2 Rybničná ulica 74 373 74 373 0
BA-Vajnory 07/3 Pri letisku 175 410 0 175 410
BA-Vajnory spolu     297 139 74 373 222 766
BA-III     984 844 148 517 836 327
BA-Karlova Ves 08/1 Karloveské rameno 23 402 0 23 402
BA-Vajnory spolu     23 402 0 23 402
BA-Dúbravka 09/1 Krčace 25 424 25 424 0
  09/2 Saratovská-Brižite 21 490 21 490 0
BA-Dúbravka spolu     46 914 46 914 0
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BA-Lamač     0 0 0
BA-Lamač spolu     0 0 0
BA-Devín  11/1 Na kopci 5 750 5 750 0
BA-Devín spolu     5 750 5 750 0
BA-Devínska Nová Ves 12/1 Pri rybníku 31 674 31 674 0
  12/1 Mlynská 1 18 585 18 585 0
 12/3 Mlynská II 27 058 27 058 0
 12/4 Glavica 14 238 14 238 0
 12/5 Pri štátnej ceste 402 211 0 402 211
BA-Devínska Nová Ves     493 766 91 555 402 211
BA-Záhorská Bystrica 13/1 Hodonínska ul. 40 058 40 058 0
  13/2 Diaľnica-cesta I/II 157 497 0 157 497
  13/3 Polný mlyn 88 060 0 88 060
BA-Záhorská Bystrica spolu     285 615 40 058 245 557
BA-IV     855 447 184 277 671 170
BA-Petržalka 14/1 Janíkov dvor I 35 121 35 121 0
  14/2 Janíkov dvor II 75 254 75 254 0
  14/3 Janíkov dvor III 8 437 8 437 0
  14/4 Pod ČOV 79 101 79 101 0
  14/5 Pri ČOV 174 074 0 174 074
  14/6 Za diaľnicou I 70 568 70 568 0
  14/7 Za diaľnicou II 25 615 25 615 0
  14/8 Za diaľnicou III 16 278 16 278 0
  14/9 Pri hrádzi 40 193 40 193 0
  14/10 Pri Závodisku 7 926 7 926 0
  14/11 Za hrádzou 7 748 7 748 0
  14/12 Kapitulský dvor 27 880 27 880 0
BA-Petržalka spolu     568 195 394 121 174 074
BA-Jarovce 15/1 Pri železničnej trati 197 117 0 197 117
  15/2 Jarovce sever I 14 629 14 629 0
  15/3 Jarovce sever II 21 884 21 884 0
  15/4 Pri veslárskej dráhe 325 929 0 325 929
  15/5 Za Rusoveckou cestou 27 028 0 27 028
  15/6 Pri diaľnici 35 041 35 041 0
BA-Jarovce spolu     621 628 71 554 550 074
BA-Rusovce 16/1 Za Rusovcami 33 782 33 782 0
  16/2 Pri Dunaji I 6 153 6 153 0
  16/3 Pri Dunaji II 5 861 5 861 0
  16/4 Pri Dunaji III 

R II
16 342 16 342 0

  16/5 Za želez.traťou 35 936 0 35 936
BA-Rusovce spolu     98 074 62 138 35 936
BA-Čunovo 17/1 Pri vodáckom kanáli 72 159 0 72 159
  17/2 Danubium 48 953 0 48 953
  17/3 Pri dunaj.hrádzi 530 878 0 530 878
  17/4 Za Čunovom 11 448 11 448 0
BA-Čunovo spolu     663 438 11 448 651 990
BA-V     1 951 335 539 261 1 412 074
mesto Bratislava     4 308 159 948 826 3 359 333

 

 Návrh rozmiestnenia plôch výkonnostného športu a rekreačného športu, s vyznačením významu a  
rozmiestnenia základnej štruktúry zariadení je prezentovaný v grafickej časti územného generelu v M 1:10 000.   

 

 

 

 

 

 

 

 Pre podrobnejšiu charakteristiku jednotlivých plôch s návrhom štruktúry zariadení, so špecifikovaním 
podmienenosti z hľadiska dopravy, technickej infraštruktúry, ekologických podmienok lokality, sú základnou 
osnovou: 
 
Mestská časť          
Číslo urbanistického obvodu       
Číslo urbanistickej plochy        
Názov lokality         
Výmera v m2         
Zatriedenie do systému športu a rekreácie      
 Zariadenia a areály pre výkonnostný šport      
 Zariadenia a areály pre rekreačný šport      
Lokalizácia         
 V urbanizovanom prostredí       
 V prírodnom prostredí        
Význam lokality         
 Lokálny         
 Celomestský         
 Nadmestský        
Navrhovaná štruktúra zariadení       
 Veľkoplošné ihriská        
  Ihriská pre futbal       
  Ihriská pre pozemný hokej      
  Ihriská pre americký futbal      
  Ihriská pre ragby       
  Ihriská pre softball       
  Ihriská pre baseball        
  Ihriská pre golf       
  Ihriská pre konské pólo      
 Maloplošné ihriská        
  Ihriská pre volejbal       
  Ihriská pre plážový volejbal      
  Ihriská pre basketbal       
  Ihriská pre hádzanú       
  Ihriská pre minifutbal       
  Ihriská pre plážový futbal      
  Ihriská pre hokejbal       
  Ihriská pre inline hokej      
  Ihriská pre lakros       
  Ihriská pre tenis       
  Ihriská pre softtenis       
  Ihriská pre badminton       
  Ihriská pre petang       
  Ihriská pre streetball       
  Ihriská pre minigolf       
  lúka pre lukostrelbu       
 Futbalové štadióny        
 Ľahkoatletické štadióny       
 Cyklistické štadióny        
 Štadióny pre loptové hry        
 Zimné štadióny        
 Jazdecké a dostihové štadióny       
 Vodácke štadióny        
 Veslárske štadióny        
 Viacúčelové športové haly       
 Športové haly        
  Haly pre loptové hry 
   Volejbal 
   Basketbal 
   hádzaná 
  Tenisové haly       
   tenis       
   squah       
   badmington      
  Haly pre novodobé športy       
   halový futbal      
   florbal       
   futsal       
  Multifunkčné haly pre šport a zábavu      
   skatebord       
   in-linhokej       
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   lezecké športy      
   plážový volejbal      
   plážový futbal      
 Ľahkoatletické haly        
 Kryté plavárne         
 Kúpaliská s bazénmi        
 Prírodné kúpaliská        
 Aquaparky         
 Plochy a zariadenia pre strelecké športy      
  strelnice      
 Plochy a zariadenia pre zimné športy      
 Plochy a zariadenia pre vodné športy        
  Lodenice         
  Prístaviská       
 Wellness centrá        
 Plochy a zariadenia pre adrenalínové športy      
  Plochy a zariadenia pre skatebording     
  Plochy a zariadenia pre BMX      
  Plochy a zariadenia pre fourcross 
  Plochy a zariadenia pre cyklocross     
  Plochy a zariadenia pre paintball      
  plochy a zariadenia pre lezecké športy     
 Joggingové trasy a okruhy       
 In-line trasy a okruhy          
 Cyklistické trasy        
          
Ochrana prírody a krajiny a prvkov USES      
 Mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES     
 V dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES    
  biocentrum       
  biokoridor        
  CHKO        
  SKCHVU / Natura 2000 - vtáčie územia     
  SKCHUEV / Natura 2000      
  Ramsarská lokalita       
  chránená historická zeleň      
  ochranné pásmo NKP       
  chránená vodohospodárska oblasť      
 V chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES     
  biocentrum       
  biokoridor        
  CHKO        
  SKCHVU / Natura 2000 - vtáčie územia     
  SKUEV / Natura 2000       
  Ramsarská lokalita       
  chránená historická zeleň      
  ochranné pásmo NKP       
  chránená vodohospodárska oblasť      
          
Podmienenosť z hľadiska dopravy       
 možnosť napojenia lokality na dopravno-komunikačný systém existujúceho areálu  
 možnosť napojenia lokality na existujúci miestny dopravno-komunikačný systém    
  (miestne obslužné komunikácie)      
 možnosť napojenia lokality na existujúci mestský dopravno-komunikačný systém    
  (štátne cesty II. a III. triedy, mestské zberné komunikácie)    
 rozvoj lokality je podmienený vybudovaním dopravného napojenia na nadradenú cestnú sieť   
 rozvoj lokality je podmienený vybudovaním rozsiahlych podmieňujúcich investícií  
 súvisiacich s rozvojom nadväzného rozvojového územia      
 rozvoj lokality je podmienený  vybudovaním rozsiahlych podmieňujúcich investícií  
 súvisiacich s rozvojom rozsiahlejšieho územia a dobudovaním nadradenej dopravnej siete  
  (rýchlostné, zberné komunikácie, koľajový a nosný systém MHD,....)    
          
Podmienenosť z hľadiska technickej vybavenosti      
 možnosť napojenia lokality na existujúce zariadenia a siete verejnej technickej  
 vybavenosti v území  
 možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí   
 rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v nadväzujúcom území  
 rozvoj lokality je podmienený vybudovaním rozsiahlych podmieňujúcich investícií   
          
Doporučenie funkčno-priestorového usporiadania      
 Športový park s vysokým podielom parkovo upravenej zelene      

 Rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch   
 Lokalita s prevahou krytých a halových športovísk a zariadení     
 Lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení     
          
Doplňujúce športové zariadenia, integrované v objektoch     
 Fitnesscentrá        
 Kolkárne         
 Bowlingové haly        
           
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov      
 Informačné centrá        
 Zariadenia prechodného ubytovania       
  hotely        
  penzióny        
 Zariadenia verejného stravovania       
  reštaurácie       
  rýchle občerstvenie       
 Kultúrno-spoločenské zariadenia       
  kiná        
  múzeá        
  výstavné priestory       
 Zariadenia obchodu a služieb       
  obchody a predajne       
  opravovne        
  požičovne športových potrieb      
 Sociálne zariadenia        
  WC        
  šatne        
  sprchy        
          
Doporučenia:         
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    Číslo urbanistickej plochy :        02/1  
 
 
 
 
Mestská časť:    Bratislava-Ružinov   
        
Číslo urbanistického obvodu:  192    
        
Číslo urbanistickej plochy:   02/1    
        
Názov lokality:   Zlaté Piesky I.   
        
Výmera lokality v m2:   93 503    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom území  
        
Význam lokality:   celomestský a nadmestský  
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  kúpalisko s bazénmi   
    maloplošné ihriská   
          
Ochrana prírody a krajiny:  v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 
    biocentrum č.25  
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy: rozvoj lokality je podmienený vybudovaním dopravného napojenia na 

nadradenú cestnú sieť   
        vybudovanie obslužnej  komunikácie s napojením 
  na Seneckú cestu  
        vybudovanie potrebných parkovacích plôch 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:   rozvoj lokality je podmienený vybudovaním rozsiahlych podmieňujúcich 

investícií    
     vybudovanie zberača E4 až po existujúci zberač E 

vybudovanie verejného vodovodu DN200 s napojením na 
existujúci vodovod DN400 trasovaného v komunikácii Senecká 
cesta  
vybudovanie STL plynovodu DN200 s na pojením na 
existujúcu RS Letisko   

 
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   fitnesscentrá   
    kolkárne    
    bowlingové haly   
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: informačné centrá   
    zariadenia prechodného ubytovania   
    zariadenia verejného stravovania  
    zariadenia obchodu a služieb  
        
Doporučenia:    riešiť spolu s 02/2 a 02/R-1  
    riešiť v zmysle UŠ Zlaté Piesky, STU, rok 2008 
    súčasť priestoru voľného času AUC Zlaté Piesky 
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :        02/2  
 
 
 
       
Mestská časť:    Bratislava-Ružinov   
        
Číslo urbanistického obvodu:  192    
        
Číslo urbanistickej plochy:   02/2    
        
Názov lokality:   Zlaté Piesky II.   
        
Výmera lokality v m2:   92 259    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre výkonnostný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom území  
        
Význam lokality:   celomestský    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  veľkoplošné ihriská   
    maloplošné ihriská   
    športová hala  
    plochy a zariadenia pre vodné športy  
        
Ochrana prírody a krajiny:   v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 
     biocentrum č.25 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  rozvoj lokality je podmienený vybudovaním dopravného napojenia na 

nadradenú cestnú sieť   
  vybudovanie obslužnej komunikácie s napojením 
 na Studenú ulicu  

  vybudovanie potrebných parkovacích plôch 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:   rozvoj lokality je podmienený vybudovaním rozsiahlych podmieňujúcich 

investícií    
vybudovanie kanalizačného zberača E20 s napojením na 
existujúci zberač E  
vybudovanie verejného vodovodu DN200 s napojením na 
existujúci vodovod DN300 
vybudovanie STL plynovodu DN200 s na pojením na 
existujúcu RS Letisko   

 
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou krytých a halových športovísk  
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   fitnesscentrá   
    kolkárne    
    bowlingové haly   
    viacúčelové telocvične   
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: zariadenia verejného stravovania  
    zariadenia prechodného ubytovania  
    zariadenia služieb   
        
Doporučenia:    riešiť spolu s 02/1 a 02/R-1  
    riešiť v zmysle UŠ Zlaté Piesky, STU, rok 2008 
    súčasť priestoru voľného času AUC Zlaté Piesky 
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    Číslo urbanistickej plochy :        02/3  
 
 
 
 
Mestská časť:    Bratislava-Ružinov   
        
Číslo urbanistického obvodu:  192    
        
Číslo urbanistickej plochy:   02/3    
        
Názov lokality:   Zlaté Piesky III.   
        
Výmera lokality v m2:   123 536    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   celomestský    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  krytá plaváreň   
    maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 
     biocentrum č.25 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci mestský dopravno-komunikačný 

systém     
 napojenie na zbernú komunikáciu v Studenej ulici 
     vybudovanie potrebných parkovacích plôch 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti: možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 

predĺženie kanalizačného zberača E5 v komunikácii Studená 
ulica   
napojenie na existujúci vodovod DN200 trasovaný v 
komunikácii Studená ulica  
napojenie na existujúci STL plynovod DN300 trasovaný v 
komunikácii Studená ulica  
vybudovanie zberača E4 až po existujúci zberač  

        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   fitnesscentrá   
    kolkárne    
    bowlingové haly   
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: zariadenia prechodného ubytovania  
    zariadenia verejného stravovania  
    zariadenia obchodu a služieb  
    sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    riešiť spolu s 02/R-1   
    riešiť v zmysle UŠ Zlaté Piesky, STU, rok 2008 
    súčasť priestoru voľného času AUC Zlaté Piesky 
        
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :        02/4  
 
 
 
 
Mestská časť:    Bratislava-Ružinov   
        
Číslo urbanistického obvodu:  155    
        
Číslo urbanistickej plochy:   02/4    
        
Názov lokality:   Malý Dunaj    
        
Výmera lokality v m2:   42 159    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  športová hala   
    maloplošné ihriská   
          
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  rozvoj lokality je podmienený vybudovaním podmieňujúcich investícií 

súvisiacich s rozvojom nadväzného rozvojového územia 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 

nadväzujúcom rozvojovom území   
     vybudovať kanalizačný zberač Ae 
     vybudovať verejný vodovod DN150 a DN200 
     vybudovanie STL plynovodu DN 100 
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení  
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   fitnesscentrá   
    kolkárne    
    bowlingové haly   
    viacúčelové telocvične   
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    lokalitu riešiť vo väzbe na rozvojové územie bývania 

lokalita môže slúžiť aj pre potreby miestnych športových klubov 
    športová hala by mala zabezpečovať aj potreby obyvateľov 
    MČ Vrakune  a MČ Podunajských Biskupíc 
    športovo-rekreačný areál lokálneho významu    
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    Číslo urbanistickej plochy :        03/1  
 
 
        
        
Mestská časť:    Bratislava - Vrakuňa   
        
Číslo urbanistického obvodu:  212    
        
Číslo urbanistickej plochy:   03/1    
        
Názov lokality:   Vrakunský lesík   
        
Výmera lokality v m2:   30 359    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci miestny dopravno-komunikačný 

systém     
dopravne prístupné zo súčasnej obslužnej komunikácie v 
Priehradnej ulici  

        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:   možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 
     napojenie na existujúci kanalizačný zberač Aa 
     napojenie na existujúci verejný vodovod 
     prekládka VTL plynovodu DN 200 
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení  
    rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových  
    zatrávnených plôch   
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:     ako nástupný priestor do územia rekreácie v prírodnom prostredí 
    lokalita môže byť využívaná aj pre výkonostný šport 
    pre miestne športové kluby  
    súčasť priestoru voľného času AUL Vrakunský lesík 
        
        
        
        
 
        
        
        
        
        
        
        
 
        
        
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :        04/1  
 
 
 
 
Mestská časť:    Bratislava - Podunajské Biskupice  
        
Číslo urbanistického obvodu:   224 
        
Číslo urbanistickej plochy:   04/1    
        
Názov lokality:   Lesný hon   
        
Výmera lokality v m2:   4 253    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
          
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci miestny dopravno-komunikačný 

systém     
napojenie na obslužnú komunikáciu v Hydinárskej ulici 

        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 

nadväzujúcom rozvojovom území   
     predĺženie kanalizačného zberača G 
     napojenie na existujúci verejný vodovod DN 200 
     vybudovanie STL plynovodu DN 150 
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení  

rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:     riešiť spolu plochou občianskej vybavenosti lokálneho významu

 a plochou parkovej zelene pre obyvateľov v nadväznom území 
    v dotyku so železničnou vlečkou situovať plochy ochrannej  
    a izolačnej zelene   
    športovo-rekreačný areál lokálneho významu   
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    Číslo urbanistickej plochy :        04/2  
 
 
 
 
Mestská časť:    Bratislava - Podunajské Biskupice  
        
Číslo urbanistického obvodu:  227    
        
Číslo urbanistickej plochy:   04/2    
        
Názov lokality:   Vinohradnícka cesta - tretí diel  
        
Výmera lokality v m2:   107 614    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v prírodnom prostredí   
        
Význam lokality:   celomestský   
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
      joggingové trasy a okruhy  
    in-line trasy a okruhy     
        
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci miestny dopravno-komunikačný 

systém     
napojenie na existujúcu komunikáciu vo Vinohradníckej ulici 

        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 

nadväzujúcom území, resp. riešiť izolovane 
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení  
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
    zariadenia verejného stravovania  
        
Doporučenia:    riešiť spolu s lokalitou 04/R-1  

súčasť priestoru voľného času APC Vinohradnícka cesta -Nové 
štrkovisko 

        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
           
    
        
        
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :        05/1  
 
 
 
 
Mestská časť:    Bratislava - Nové Mesto  
        
Číslo urbanistického obvodu:  077    
        
Číslo urbanistickej plochy:   05/1    
        
Názov lokality:   Nobelova ulica   
        
Výmera lokality v m2:   4 324    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre výkonnostný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   celomestský   
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
          
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:   možnosť napojenia lokality na dopravno-komunikačný systém 

existujúceho areálu   
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:   možnosť napojenia lokality na existujúce zariadenia a siete verejnej 

technickej vybavenosti v území 
    rozšírenie existujúceho areálu 
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    lokalita by mala slúžiť aj pre potreby rekreačného športu obyvateľstva 

bezprostredného okolia  
    športový viacúčelový areál celomestského významu    
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    Číslo urbanistickej plochy :        05/2  
 
 
 
 
Mestská časť:    Bratislava - Nové Mesto  
        
Číslo urbanistického obvodu:  030    
        
Číslo urbanistickej plochy:   05/2    
        
Názov lokality:   1. kameňolom   
        
Výmera lokality v m2:   7 313 
   
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v prírodnom prostredí   
        
Význam lokality:   celomestský   
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
      lukostrelecká lúka   
        
Ochrana prírody a krajiny:   v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 
     biokoridor č.VIII  
     SKCHUEV / Natura 2000  
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci miestny dopravno-komunikačný 

systém     
dopravno-komunikačný prístup z komunikácie Cesta 
mládeže 

        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 

nadväzujúcom území, resp. riešiť izolovane 
vybudovanie kanalizačného zberača až po existujúci zberač 
AIV-2 

        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení 

rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    súčasť priestoru voľného času APC Kamzík Horná Mlynská dolina 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
        
 
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :        06/1  
 
        
        
Mestská časť:    Bratislava-Rača   
        
Číslo urbanistického obvodu:  230    
        
Číslo urbanistickej plochy:   06/1    
        
Názov lokality:   Šajby I    
        
Výmera lokality v m2:   601 920    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre výkonnostný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   celomestský    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  futbalový štadión   
    viacúčelová športová hala  
    športová hala   
    krytá plaváreň   
    kúpalisko s bazénmi    
    veľkoplošné ihriská   
    maloplošné ihriská   
     joggingové trasy a okruhy  
          
Ochrana prírody a krajiny:   v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 

do časti územia na východnom okraji zasahuje biokoridor č. 
XX 

        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  rozvoj lokality je podmienený  vybudovaním rozsiahlych podmieňujúcich 

investícií súvisiacich s rozvojom rozsiahlejšieho územia a dobudovaním 
nadradenej dopravnej siete  

     vybudovanie nultého dopravného okruhu 
skapacitnenie privádzača od MČ Vajnory po Diaľnicu D1 

     nové trasy koľajovej i nekoľajovej MHD 
     vybudovanie dostatočných parkovacích plôch 
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 

nadväzujúcom území   
napojenie na existujúcu vákuovú kanalizáciu trasovanú z MČ 
Vajnory do existujúceho zberača  
napojenie na existujúci vodovod DN 400 trasovaný v 
severnej časti lokality   

     vybudovanie STL plynovodu  
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: športový park s vysokým podielom parkovej zelene   
    lokalita s prevahou krytých a halových športovísk a zariadení  
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   fitnesscentrá   
    kolkárne    
    bowlingové haly   
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: zariadenia prechodného ubytovania  
    zariadenia verejného stravovania  
    zariadenia obchodu a služieb  
        
Doporučenia:    súčasť priestoru voľného času AUC Šajby 

  Národné centrum pre zápasenie  - alternatíva 
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    Číslo urbanistickej plochy :        06/2  
 
 
 
 
Mestská časť:    Bratislava - Rača   
        
Číslo urbanistického obvodu:  185    
        
Číslo urbanistickej plochy:   06/2    
        
Názov lokality:   Šajby II    
        
Výmera lokality v m2:   51 252    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  veľkoplošné ihriská   
    maloplošné ihriská   
    plochy a zariadenia pre adrenalínové športy 
        
Ochrana prírody a krajiny:   v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 

do územia zo severnej strany zasahuje biokoridor č.XVII 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  rozvoj lokality je podmienený  vybudovaním rozsiahlych podmieňujúcich 

investícií súvisiacich s rozvojom nadväzného rozvojového územia 
vybudovanie prístupových komunikácií vo väzbe na 
rozvojové územie OV celomestského až nadmestského 
významu 

     vybudovanie potrebných parkovacích miest 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 

nadväzujúcom území   
     vybudovanie kanalizačného zberača s napojením  
     na existujúci zberač E  

vybudovanie verejného vodovodu DN 200 s napojením na 
existujúci verejný vodovod DN 400 
vybudovanie STL plynovodu DN 150 až po RS Zdroj 

        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   fitnesscentrá   
    kolkárne    
    bowlingové haly   
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: zariadenia verejného stravovania  
    sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    lokalitu riešiť ako súčasť rozvojového územia bývania a OV 

celomestského až nadmestského významu  
    súčasť priestoru voľného času AUC Šajby  
 
        
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :        06/3  
 
        
 
        
Mestská časť:    Bratislava - Rača   
        
Číslo urbanistického obvodu:  185    
        
Číslo urbanistickej plochy:   06/3    
        
Názov lokality:   Na Pántoch   
        
Výmera lokality v m2:   22 892    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 

do územia zo severnej strany zasahuje biokoridor č.XVII 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  rozvoj lokality je podmienený vybudovaním dopravného napojenia na 

nadradenú cestnú sieť   
vybudovanie obslužnej komunikácie prepájajúcej existujúce 
obytného územia s rozvojovými územiami za železničnou 
traťou 

        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 

nadväzujúcom území   
priame napojenie na existujúci kanalizačný zberač E 

     vybudovanie verejného vodovodu DN 200 
     vybudovanie STL plynovodu DN150 
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:     lokalitu riešiť vo väzbe na existujúcu vodnú plochu a ako súčasť 

rozvojového zmiešaného územia bývania a OV 
    zariadenia môžu slúžiť aj výkonnostnému športu mestských  
    športových klubov   
    súčasť priestoru voľného času AUC Šajby 
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    Číslo urbanistickej plochy :        07/1  
 
          
 
      
Mestská časť:    Bratislava - Vajnory   
        
Číslo urbanistického obvodu:  171    
        
Číslo urbanistickej plochy:   07/1    
        
Názov lokality:   Vajnorka   
        
Výmera lokality v m2:   47 356    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   celomestský     
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci mestský dopravno-komunikačný 

systém     
     vybudovanie parkovacích miest 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 

nadväzujúcom území   
     vybudovanie kanalizačného zberača E4 
     vybudovanie verejného vodovodu DN 150 

rešpektovanie neverejného vodovodu DN 700 (závlahy) 
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení  
 rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových 
 zatrávnených plôch 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    zo strany diaľnice D1 navrhnúť pás opticko-izolačnej zelene 
    súčasť priestoru voľného času AUC Vajnorka 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :        07/2  
 
 
 
 
Mestská časť:    Bratislava - Vajnory   
        
Číslo urbanistického obvodu:  165    
        
Číslo urbanistickej plochy:   07/2    
        
Názov lokality:   Rybničná ulica   
        
Výmera lokality v m2:   74 373    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre výkonnostný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  veľkoplošné ihriská   
    maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci mestský dopravno-komunikačný 

systém     
dopravný prístup z existujúcej zbernej komunikácie v 
Rybničnej ulici  

     vybudovanie parkovacích miest 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:   možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 
     napojenie na existujúcu podtlakovú kanalizáciu 
     napojenie na existujúci verejný vodovod DN400 
     vybudovanie STL plynovodu  
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: športový park s vysokým podielom parkovo upravenej zelene   
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení  
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:       
    x    
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
    zariadenia verejného stravovania  
    zariadenia obchodu a služieb  
        
        
Doporučenia:    lokalita by mala slúžiť aj pre potreby rekreačného športu  
    obyvateľov MČ Vajnory   
    vo väzbe na zbernú komunikáciu riešiť optickoizolačnú zeleň 
    športové viacúčelové centrum lokálneho významu    
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    Číslo urbanistickej plochy :        07/3  
 
 
 
 
Mestská časť:    Bratislava - Vajnory   
        
Číslo urbanistického obvodu:  164    
        
Číslo urbanistickej plochy:   07/3    
        
Názov lokality:   Pri letisku   
        
Výmera lokality v m2:   175 410    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre výkonnostný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   celomestský    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  veľkoplošné ihriská   
    maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci mestský dopravno-komunikačný 

systém     
     vybudovanie obslužnej komunikácie s napojením 

na existujúcu zbernú komunikáciu v Rybničnej ulici 
     vybudovanie parkovacích miest 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 

nadväzujúcom území   
     napojenie na existujúci verejný vodovod DN400 
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: športový park s vysokým podielom parkovo upravenej zelene   
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení  
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    lokalita by mala slúžiť aj pre potreby rekreačného športu  
    obyvateľov MČ Vajnory   
    súčasť priestoru voľného času AUL Šajby 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
        
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :        08/1  
 
 
 
 
Mestská časť:    Bratislava - Karlova Ves  
        
Číslo urbanistického obvodu:  111    
        
Číslo urbanistickej plochy:   08/1    
        
Názov lokality:   Karloveské rameno   
        
Výmera lokality v m2:   23 402    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre výkonnostný šport 
        
Lokalizácia:    v prírodnom prostredí   
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
    plochy a zariadenia pre vodné športy    
        
Ochrana prírody a krajiny:   v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 
     biocentrum č.32  
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:   možnosť napojenia lokality na dopravno-komunikačný systém 

existujúceho areálu   
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:   možnosť napojenia lokality na existujúce zariadenia a siete verejnej 

technickej vybavenosti v území   
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: športový park s vysokým podielom parkovo upravenej zelene   
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení  
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   fitnesscentrá   
    kolkárne    
    bowlingové haly   
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:     lokalita by mala slúžiť aj pre potreby obyvateľov MČ Karlova Ves 
    športový viacúčelový areál lokálneho významu    
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    Číslo urbanistickej plochy :        09/1  
 
 
 
 
Mestská časť:    Bratislava - Dúbravka   
        
Číslo urbanistického obvodu:  197    
        
Číslo urbanistickej plochy:   09/1    
        
Názov lokality:   Krčace    
        
Výmera lokality v m2:   25 424    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  krytá plaváreň   
    športová hala   
    maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 
     biocentrum č.18  
     územie prírody v záujme ŠOP Sitina 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci miestny dopravno-komunikačný 

systém     
dopravne prístupné zo súčasnej prístupovej komunikácie 
obsluhujúcej existujúci areál Rosnička 

     vybudovanie potrebných parkovacích miest 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:   možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 
     napojenie na existujúci kanalizačný zberač AVII 
     napojenie na existujúci STL plynovod DN 200 
     napojenie na existujúci verejný vodovod DN 200 
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou krytých športovísk a zariadení  
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   fitnesscentrá   
    kolkárne    
    bowlingové haly   
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: zariadenia verejného stravovania  
    sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    lokalita môže slúžiť aj pre potreby výkonnostného športu  
    miestnych športových klubov  
    súčasť priestoru voľného času BUL Krčace 
 
        
        
        
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
    Číslo urbanistickej plochy :        09/2  
 
        
 
 
Mestská časť:    Bratislava - Dúbravka   
        
Číslo urbanistického obvodu:  200    
        
Číslo urbanistickej plochy:   09/2    
        
Názov lokality:   Saratovská ulica - Brižite  
        
Výmera lokality v m2:   21 490    
        
Zatriedenie do systému:   Zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 
      biocentrum č.18   
     územie prírody v záujme ŠOP Brižite 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci miestny dopravno-komunikačný 

systém     
vybudovanie obslužnej komunikácie s napojením na 
existujúce komunikácie stabilizovaného obytného územia 

        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:   možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 
     napojenie na kanalizačný zberač SI 
     napojenie na verejný vodovod DN200 
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
        
Doporučenia:    pre obyvateľov nadväzného obytného územia 
    športovo-rekreačný areál lokálneho významu    
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    Číslo urbanistickej plochy :        11/1  
 
  
       
 
Mestská časť:    Bratislava - Devín   
        
Číslo urbanistického obvodu:  124    
        
Číslo urbanistickej plochy:   11/1    
        
Názov lokality:   Na kopci   
        
Výmera lokality v m2:   5 750    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  rozvoj lokality je podmienený  vybudovaním rozsiahlych podmieňujúcich 

investícií súvisiacich s rozvojom nadväzného rozvojového územia 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 

nadväzujúcom území   
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    ako súčasť rozvojového územia bývania  
    šporovo-rekreačný areál lokálneho významu    
        
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :        12/1  
 
 
 
 
Mestská časť:    Bratislava - Devínska Nová ves  
        
Číslo urbanistického obvodu:  231    
        
Číslo urbanistickej plochy:   12/1    
        
Názov lokality:   Pri rybníku   
        
Výmera lokality v m2:   31 674    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci miestny dopravno-komunikačný 

systém     
dopravno-komunikačný prístup z komunikácie v Mlynskej 
ulici 

        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:   možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 
     napojenie na kanalizačný zberač A 
     napojenie na verejný vodovod DN150 
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   fitnesscentrá   
    kolkárne    
    bowlingové haly   
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: stravovacie zariadenia    
    zariadenia obchodu a služieb  
    sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:     riešiť ako nástupný priestor z MČ Bratislava-Devínska Nová Ves na 

cyklistické trasy pozdĺž Moravy 
    súčasť priestoru voľného času BUL Pri rybníku 
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    Číslo urbanistickej plochy :        12/2  
 
 
        
 
Mestská časť:    Bratislava - Devínska Nová ves  
        
Číslo urbanistického obvodu:  231    
        
Číslo urbanistickej plochy:   12/2    
        
Názov lokality:   Mlynská ulica I   
        
Výmera lokality v m2:   18 585    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 
     biokoridor č.II   
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci miestny dopravno-komunikačný 

systém     
napojenie na obslužnú komunikáciu v Mlynskej ulici 

        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:   možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 
     napojenie na kanalizačný zberač A 
     napojenie na verejný vodovod DN150 
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    riešiť spolu s lokalitou 12/1 a 12/3  
    súčasť priestoru voľného času BUL Pri rybníku 
        
        
        
        
        
        
        
        
 
        
        
        
        
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :        12/3 
 
 
        
        
Mestská časť:    Bratislava - Devínska Nová ves  
        
Číslo urbanistického obvodu:  231    
        
Číslo urbanistickej plochy:   12/3    
        
Názov lokality:   Mlynská ulica II   
        
Výmera lokality v m2:   27 058    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre výkonnostný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  veľkoplošné ihriská   
    maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 
     biokoridor č.II   
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:   možnosť napojenia lokality na dopravno-komunikačný systém 

existujúceho areálu   
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:   možnosť napojenia lokality na existujúce zariadenia a siete verejnej 

technickej vybavenosti v území - rozšírenie súčasného areálu 
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: športový park s vysokým podielom parkovo upravenej zelene   
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení  
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   fitnesscentrá   
    kolkárne    
    bowlingové haly   
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: x    
        
Doporučenia:    rozšírenie existujúceho areálu 
    riešiť spolu s lokalitou 12/1 a 12/2  
    súčasť priestoru voľného času AUL Pri rybníku  
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    Číslo urbanistickej plochy :        12/4 
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava - Devínska Nová ves  
        
Číslo urbanistického obvodu:  231    
        
Číslo urbanistickej plochy:   12/4    
        
Názov lokality:   Glavica    
        
Výmera lokality v m2:   14 238    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v prírodnom prostredí   
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci miestny dopravno-komunikačný 

systém     
napojenie na existujúce obslužné komunikácie obytného 
územia 

        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:   možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 
     napojenie na existujúce siete v obytnom území 
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom multifunkčných trávnatých plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení  
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    riešiť ako nástupný priestor do prírodného územia Devínska Kobyla 
    šporovo-rekreačný areál lokálneho významu    
        
        
        
        
        
        
        
 
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 

        
    Číslo urbanistickej plochy :        12/5 
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava - Devínska Nová ves  
        
Číslo urbanistického obvodu:  232    
        
Číslo urbanistickej plochy:   12/5    
        
Názov lokality:   Pri štátnej ceste   
        
Výmera lokality v m2:   402 211    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre výkonnostný šport 
    zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   celomestský a nadmestský  
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  zimný štadión   
    ľahkoatletický štadión   
    ľahkoatletická hala   
    futbalový štadión   
    krytá plaváreň   
    kúpalisko s bazénmi   
    športová hala   
    veľkoplošné ihriská   
    maloplošné ihriská   
    joggingové trasy a okruhy  
    inline trasy a okruhy   
        
Ochrana prírody a krajiny:   v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 
     časťou územia prechádza biokoridor č.II 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  rozvoj lokality je podmienený  vybudovaním rozsiahlych podmieňujúcich 

investícií súvisiacich s rozvojom rozsiahlejšieho územia a dobudovaním 
nadradenej dopravnej siete 

vybudovanie zbernej komunikácie ako pokračovanie 
Eisnerovej ulice až po cestu II/502 s električkovou  traťou v 
osi tejto komunikácie 
rozšírenie súčasnej komunikácie v Devínskej ceste 

     vybudovanie dostatočných parkovacích plôch 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:   rozvoj lokality je podmienený vybudovaním rozsiahlych  
    podmieňujúcich investícií  
     rozšírenie ČOV Devínska Nová Ves 

vybudovanie splaškovej kanalizácie s napojením do ČOV 
vybudovanie verejnej vodovodnej siete v zbernej komunikácii 
a v komunikácii Devínska cesta 

     vybudovanie STL plynovodu DN200 
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: športový park s vysokým podielom parkovo upravenej zelene   
    lokalita s prevahou krytých a halových športovísk a zariadení  
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   fitnesscentrá   
    kolkárne    
    bowlingové haly   
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: zariadenia prechodného ubytovania   
    zariadenia verejného stravovania  
    zariadenia obchodu a služieb  
        
Doporučenia:    súčasť priestoru voľného času AUC Pri štátnej ceste a Mláke 

    Národné centrum pre loptové hry (basketbal, volejbal, hádzaná) 
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    Číslo urbanistickej plochy :        13/1  
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava - Záhorská Bystrica  
        
Číslo urbanistického obvodu:  235    
        
Číslo urbanistickej plochy:   13/1    
        
Názov lokality:   Hodonínska ulica   
        
Výmera lokality v m2:   40 058    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre výkonnostný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci mestský dopravno-komunikačný 

systém     
napojenie na zbernú komunikáciu v Hodonínskej ulici pri 
rešpektovaní výhľadovej mimoúrovňovej križovatky 

     vybudovanie potrebných parkovacích miest 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:   možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 
     rozšírenie ČOV Devínska Nová Ves 
     napojenie na existujúci kanalizačný zberač S 

vybudovanie verejného vodovodu DN 150 s napojením 
existujúci vodovod DN 200  
vybudovanie STL plynovodu až po RS Lamač-Podháj 

        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: športový park s vysokým podielom parkovo upravenej zelene   
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení  
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   fitness 
   kolkárne 
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
 zariadenia verejného stravovania 
        
Doporučenia:    riešiť ak tenisový areál   
    vo väzbe na navrhovanú komunikáciu mestského polokruhu 
    lokalizovať optickoizolačnú zeleň  
    súčasť priestoru voľného času BUL Pod Plánkami-Pri Barine 
    športový viacúčelový areál lokálneho významu    
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :        13/2  
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava - Záhorská Bystrica  
        
Číslo urbanistického obvodu:  233    
        
Číslo urbanistickej plochy:   13/2    
        
Názov lokality:   Diaľnica - cesta I/2   
        
Výmera lokality v m2:   157 497    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre výkonnostný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   celomestský    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  viacúčelová športová hala  
    športová hala   
    veľkoplošné ihriská   
    maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci mestský dopravno-komunikačný 

systém     
úprava existujúcej zbernej komunikácie B1 cesty I/2 na 
štvorpruhovú komunikáciu 

     vybudovanie potrebných parkovacích miest 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:   možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 

napojenie na existujúci vodovod DN600, resp. DN200 
rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 
nadväzujúcom území  

     rozšírenie ČOV Devínska Nová Ves 
vybudovanie kanalizačného zberača Sc až po existujúci 
zberač S 

     vybudovanie STL plynovodu DN 200 
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: športový park s vysokým podielom parkovo upravenej zelene   
    lokalita s prevahou krytých a halových športovísk a zariadení  
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   fitnesscentrá   
    kolkárne    
    bowlingové haly   
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: zariadenia verejného stravovania  
    zariadenia prechodného ubytovania   
    zariadenia obchodu a služieb  
        
Doporučenia:    vo väzbe na diaľnicu D2 a cestu I/2 riešiť plochy optickoizolačnej zelene 
    lokalita by mala slúžiť aj pre potreby rekreačného športu 
    obyvateľov MČ Záhorská Bystrica 
    športové viacúčelové centrum celomestského významu 
    Národné centrum pre zápasenie - alternatíva 
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    Číslo urbanistickej plochy :        13/3  
 
        
 
 
Mestská časť:   Bratislava - Záhorská Bystrica  
        
Číslo urbanistického obvodu:  234    
        
Číslo urbanistickej plochy:   13/3    
        
Názov lokality:   Poľný mlyn   
        
Výmera lokality v m2:   88 060    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v prírodnom prostredí   
        
Význam lokality:   celomestský    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  veľkoplošné ihriská   
     ihrisko pre golf  
        
Ochrana prírody a krajiny:   v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 

do územia zasahuje zo západnej a severnej strany 
biocentrum č.2  
východnou časťou územia prechádza biokoridor č.II 

        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci mestský dopravno-komunikačný 

systém     
územie je dopravne prístupné z existujúcej cesty II/502 
po vybudovaní diaľničnej križovatky Stupava-juh územie 
bude priamo napojené na diaľnicu D2 

     vybudovanie potrebných parkovacích miest 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:   možnosť napojenia lokality na existujúce zariadenia a siete verejnej 

technickej vybavenosti v území   
napojenie na existujúce siete súčasného areálu Poľný mlyn, 
resp. riešiť izolovane  

        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   kolkárne    
    bowlingové haly   
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
    zariadenia prechodného ubytovania   
    zariadenia verejného stravovania 
    zariadenia obchodu a služieb  
        
Doporučenia:    súčasť priestoru voľného času BPC Poľný Mlyn 
        
        
        
        
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :        14/1  
 
 
        
 
Mestská časť:   Bratislava - Petržalka   
        
Číslo urbanistického obvodu:  104   
        
Číslo urbanistickej plochy:   14/1    
        
Názov lokality:   Janíkov dvor I.   
        
Výmera lokality v m2:   35 121    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  rozvoj lokality je podmienený  vybudovaním rozsiahlych podmieňujúcich 

investícií súvisiacich s rozvojom nadväzného rozvojového územia 
     vybudovanie zbernej komunikácie 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v  

nadväzujúcom rozvojovom území   
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení  
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    riešiť vo väzbe na plochy občianskej vybavenosti lokálneho významu

 pre potreby obyvateľov bezprostredne nadväzného územia 
    športovo-rekreačný areál lokálneho významu    
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    Číslo urbanistickej plochy :        14/2  
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava - Petržalka   
        
Číslo urbanistického obvodu:  256   
        
Číslo urbanistickej plochy:   14/2    
        
Názov lokality:   Janíkov dvor II.   
        
Výmera lokality v m2:   75 254    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  krytá plaváreň   
    kúpalisko s bazénom   
    prírodné kúpalisko   
    maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  rozvoj lokality je podmienený  vybudovaním rozsiahlych podmieňujúcich 

investícií súvisiacich s rozvojom nadväzného rozvojového územia 
     vybudovanie zbernej komunikácie 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v  

nadväzujúcom rozvojovom území   
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení  
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   fitnesscentrá   
    kolkárne    
    bowlingové haly   
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
    zariadenia verejného stravovania  
        
Doporučenia:    riešiť vo väzbe na plochy občianskej vybavenosti lokálneho významu pre 

potreby obyvateľov nadväzného územia 
    športovo-rekreačné centrum lokálneho významu    
        
        
        
        
        
        
 
        
        
        
        
        
        
 
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :        14/3  
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava - Petržalka   
        
Číslo urbanistického obvodu:  104   
        
Číslo urbanistickej plochy:   14/3    
        
Názov lokality:   Janíkov dvor III.   
        
Výmera lokality v m2:   8 437    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  rozvoj lokality je podmienený  vybudovaním rozsiahlych podmieňujúcich 

investícií súvisiacich s rozvojom nadväzného rozvojového územia 
     vybudovanie zbernej komunikácie 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 

nadväzujúcom rozvojovom území   
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení  
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    riešiť vo väzbe na plochy občianskej vybavenosti lokálneho významu pre 

potreby obyvateľov bezprostredne nadväzného územia 
    športovo-rekreačný areál lokálneho významu    
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    Číslo urbanistickej plochy :        14/4  
 
 
 
        
Mestská časť:   Bratislava - Petržalka   
        
Číslo urbanistického obvodu:  105   
        
Číslo urbanistickej plochy:   14/4    
        
Názov lokality:   Pod ČOV   
        
Výmera lokality v m2:   79 101    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre výkonnostný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  krytá plaváreň   
    športová hala   
    maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 
     s územím prírody v záujme ŠOP 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  rozvoj lokality je podmienený vybudovaním dopravného napojenia na 

nadradenú cestnú sieť  
vybudovanie obslužnej komunikácie s napojením na 
existujúcu mimoúrovňovú križovatku zbernej komunikácie v 
Dolnozemskej ulici   

        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 

nadväzujúcom území   
vybudovanie splaškovej kanalizácie s napojením na 
existujúci  zberač C   
vybudovanie verejného vodovodu DN150 a DN200 
vybudovanie STL plynovodu s napojením na navrhovanú RS 
Petržalka - juh  

        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: športový park s vysokým podielom parkovo upravenej zelene   
    lokalita s prevahou krytých a halových športovísk a zariadení  
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   fitnesscentrá   
    kolkárne    
    bowlingové haly   
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
    zariadenia verejného stravovania  
    zariadenia obchodu a služieb  
        
Doporučenia:    súčasť priestoru voľného času AUC Medzi hrádzou  
    a Dolnozemskou cestou  
        
        
        
        
        
 
        
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :        14/5  
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava - Petržalka   
        
Číslo urbanistického obvodu:  105   
        
Číslo urbanistickej plochy:   14/5    
        
Názov lokality:   Pri ČOV    
        
Výmera lokality v m2:   174 074    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre výkonnostný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   celomestský a nadmestský  
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  zimný štadión   
    viacúčelová športová hala  
    veľkoplošné ihriská   
    maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci mestský dopravno-komunikačný 

systém     
dopravný prístup z existujúcej zbernej komunikácie v 
Dolnozemskej ulici mimoúrovňovou križovatkou 

     vybudovanie dostatočných parkovacích plôch 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:   možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 
     napojenie na existujúci kanalizačný zberač C 

vybudovanie verejného vodovodu DN200 s napojením na 
existujúci verejný vodovod DN300   

        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: športový park s vysokým podielom parkovo upravenej zelene   
    lokalita s prevahou krytých a halových športovísk a zariadení  
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   fitnesscentrá   
    kolkárne    
    bowlingové haly   
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: zariadenia prechodného ubytovania   
    zariadenia verejného stravovania  
    zariadenia obchodu a služieb  
        
Doporučenia:    optickoizolačnú zeleň orientovať k zbernej komunikácii 
    nástup do územia orientovať k mimoúrovňovej križovatke 
    súčasť priestoru voľného času AUC Medzi hrádzou  
    a Dolnozemskou cestou  
    Národné centrum pre loptové hry (basketbal, volejbal,hádzaná) 
       - alternatíva 
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    Číslo urbanistickej plochy :        14/6  
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava - Petržalka   
        
Číslo urbanistického obvodu:  249   
        
Číslo urbanistickej plochy:   14/6    
        
Názov lokality:   Za diaľnicou I.   
        
Výmera lokality v m2:   70 568    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre výkonnostný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  veľkoplošné ihriská   
     ihrisko pre konské pólo  
    maloplošné ihriská   
    plochy a zariadenia pre adrenalínové športy 
        
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  rozvoj lokality je podmienený  vybudovaním rozsiahlych podmieňujúcich 

investícií súvisiacich s rozvojom nadväzného rozvojového územia 
     vybudovanie zbernej komunikácie 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 

nadväzujúcom území   
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: športový park s vysokým podielom parkovo upravenej zelene   
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení  
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
    zariadenia verejného stravovania  
    zariadenia obchodu a služieb  
        
Doporučenia:    riešiť spolu s lokalitou rekreácie v prírodnom prostredí č.14/R-4 ako 

nástupný priestor do rozvojového územia rekreácie v prírodnom 
prostredí    

    súčasť priestoru voľného času APC Pri bažantnici 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :        14/7  
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava - Petržalka   
        
Číslo urbanistického obvodu:  099   
        
Číslo urbanistickej plochy:   14/7    
        
Názov lokality:   Za diaľnicou II   
        
Výmera lokality v m2:   25 615    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  rozvoj lokality je podmienený  vybudovaním rozsiahlych podmieňujúcich 

investícií súvisiacich s rozvojom nadväzného rozvojového územia 
     vybudovanie zbernej komunikácie 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 

nadväzujúcom rozvojovom území   
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení  
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    riešiť spolu s plochami občianskej vybavenosti lokálneho významu

 pre obyvateľov bezprostredne nadväzného územia 
    šporovo-rekreačný areál lokálneho významu    
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    Číslo urbanistickej plochy :        14/8  
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava - Petržalka   
        
Číslo urbanistického obvodu:  099   
        
Číslo urbanistickej plochy:   14/8    
        
Názov lokality:   Za diaľnicou III   
        
Výmera lokality v m2:   16 278    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  rozvoj lokality je podmienený  vybudovaním rozsiahlych podmieňujúcich 

investícií súvisiacich s rozvojom nadväzného rozvojového územia 
     vybudovanie zbernej komunikácie 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí 

v nadväzujúcomrozvojovom  území   
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení  
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    riešiť spolu s plochami občianskej vybavenosti lokálneho významu

 pre obyvateľov bezprostredne nadväzného územia 
    šporovo-rekreačný areál lokálneho významu    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
        
 
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :        14/9  
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava - Petržalka   
        
Číslo urbanistického obvodu:  255    
        
Číslo urbanistickej plochy:   14/9    
        
Názov lokality:   Pri hrádzi   
        
Výmera lokality v m2:   40 193    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v prírodnom prostredí   
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  prírodné kúpalisko   
    wellnes centrum   
    maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
     biocentrum č.39  
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci mestský dopravno-komunikačný 

systém     
vybudovanie prístupových komunikácií zo súčasnej zbernej 
komunikácie  v Dolnozemskej ulici 

        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:   možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 
     napojenie na existujúci kanalizačný zberač A 
     napojenie na existujúci vodovod DN300 
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   fitnesscentrá   
    kolkárne    
    bowlingové haly   
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
    zariadenia prechodného ubytovania   
        
Doporučenia:    územie riešiť aj ako jeden z nástupných bodov na dunajskú hrádzu, 

resp. ako jeden z atraktívnych priestorov dunajskej hrádze 
    územie riešiť spolu s lokalitou rekreácie v prírodnom prostredí 14/R-7 
    súčasť priestoru voľného času AUC Medzi hrádzou  
    a Dolnozemskou cestou  
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    Číslo urbanistickej plochy :                14/10 
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava - Petržalka   
        
Číslo urbanistického obvodu:  108    
        
Číslo urbanistickej plochy:   14/10    
        
Názov lokality:   Pri závodisku   
        
Výmera lokality v m2:   7 926    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v prírodnom prostredí   
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  plochy a zariadenia pre adrenalínové športy 
     plochy a zariadenia pre BMX  
        
Ochrana prírody a krajiny:   v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
     biocentrum č. 39  
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci miestny dopravno-komunikačný 

systém     
dopravný prístup z obslužnej komunikácie v Hánovej ulici 

        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:   možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    špecifický športovo-rekreačný areál lokálneho významu 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :                14/11 
 
        
 
 
Mestská časť:   Bratislava - Petržalka   
        
Číslo urbanistického obvodu:  088    
        
Číslo urbanistickej plochy:   14/11    
        
Názov lokality:   Za hrádzou   
        
Výmera lokality v m2:   7 748    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v prírodnom prostredí   
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
     biocentrum č. 37  
     SKCHVU / Natura 2000  
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci miestny dopravno-komunikačný 

systém    
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:   možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    zachovať prírodný charakter územia - trávnaté hracie plochy a ihriská 
    športovo-rekreačný areál lokálneho významu    
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    Číslo urbanistickej plochy :                14/12 
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava - Petržalka   
        
Číslo urbanistického obvodu:  098   
        
Číslo urbanistickej plochy:   14/12    
        
Názov lokality:   Kapitulský dvor   
        
Výmera lokality v m2:   27 880    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  welnes centrum   
    maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci miestny dopravno-komunikačný 

systém     
dopravný prístup z obslužnej komunikácii v Úderníckej ulici 

        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 

nadväzujúcom území   
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení  
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   fitnesscentrá   
    kolkárne    
    bowlingové haly   
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    riešiť spolu s plochami občianskej vybavenosti lokálneho významu pre 

obyvateľov nadväzného rozvojového územia 
    športovo-rekreačný areál lokálneho významu    
        
        
        
        
        
        
        
        
       
  
        
        
        
         
        
        
 
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :                 15/1 
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava -Jarovce   
        
Číslo urbanistického obvodu:  110    
        
Číslo urbanistickej plochy:   15/1    
        
Názov lokality:   Pri železničnej trati   
        
Výmera lokality v m2:   197 117    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre výkonnostný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   celomestský   
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  futbalový štadión   
    maloplošné ihriská   
    prírodné kúpalisko   
    plochy a zariadenia pre strelecké športy 
        
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci miestny dopravno-komunikačný 

systém    
vybudovanie dopravného prístupu z existujúcej obslužnej 
komunikácie v Jantárovej ulici 

     vybudovanie dostatočných parkovacích plôch 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:   možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: športový park s vysokým podielom parkovo upravenej zelene   
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   fitnesscentrá   
    kolkárne    
    bowlingové haly   
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
    zariadenia verejného stravovania  
    zariadenia obchodu a služieb 
    zariadenia prechodného ubytovania 
        
Doporučenia:     riešiť plochy opticko-izolačnej zelene zo strany železničnej trate 
    riešiť spolu s lokalitou č.16/5 
    športové viacúčelové centrum celomestského významu 
    Národné centrum – univerzálna strelnica pre pištolové a 
    puškové disciplíny 
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    Číslo urbanistickej plochy :                 15/2 
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava -Jarovce   
        
Číslo urbanistického obvodu:  104   
        
Číslo urbanistickej plochy:   15/2    
        
Názov lokality:   Jarovce-Sever I   
        
Výmera lokality v m2:   25 615    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  rozvoj lokality je podmienený  vybudovaním rozsiahlych podmieňujúcich 

investícií súvisiacich s rozvojom nadväzného rozvojového územia 
     vybudovanie zbernej komunikácie 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 

nadväzujúcom území   
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení  
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    riešiť spolu s plochami občianskej vybavenosti lokálneho významu

 pre obyvateľov bezprostredne nadväzného územia 
    športovo-rekreačný areál lokálneho významu    
        
     
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         
        
        
        
 
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :                 15/3 
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava -Jarovce   
        
Číslo urbanistického obvodu:  104   
        
Číslo urbanistickej plochy:   15/3    
        
Názov lokality:   Jarovce-Sever II   
        
Výmera lokality v m2:   21 884    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport   
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  welnescentrum    
    maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  rozvoj lokality je podmienený  vybudovaním rozsiahlych podmieňujúcich 

investícií súvisiacich s rozvojom nadväzného rozvojového územia 
     vybudovanie zbernej komunikácie 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 

nadväzujúcom rozvojovom území   
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení  
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   fitnesscentrá   
    kolkárne    
    bowlingové haly   
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
    zariadenia verejného stravovania  
        
Doporučenia:    riešiť spolu s lokalitou rekreácie v prírodnom prostredí 15/R-3 
     riešiť spolu s plochami občianskej vybavenosti lokálneho 
     významu pre obyvateľov nadväzného územia 
    športovo-rekreačný areál lokálneho významu    
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    Číslo urbanistickej plochy :                 15/4 
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava -Jarovce   
        
Číslo urbanistického obvodu:  110   
        
Číslo urbanistickej plochy:   15/4    
        
Názov lokality:   Pri veslárskej dráhe   
        
Výmera lokality v m2:   325 927    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre výkonnostný šport 
        
Lokalizácia:    v prírodnom prostredí   
        
Význam lokality:   celomestský a nadmestský  
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  veslársky štadión   
    maloplošné ihriská   
    plochy a zariadenia pre vodné športy    
        
Ochrana prírody a krajiny:   v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
     biocentrum   
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  rozvoj lokality je podmienený  vybudovaním rozsiahlych podmieňujúcich 

investícií súvisiacich s rozvojom nadväzného rozvojového územia 
vybudovanie obslužnej komunikácie trasovanej pozdĺž 
dunajskej hrádze s napojením na mimoúrovňovú križovatku 
zbernej komunikácie v Dolnozemskej ceste 

        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 

nadväzujúcom území   
     vybudovanie kanalizačného zberača do ČOV 

vybudovanie verejného vodovodu DN200 s napojením 
na existujúci vodovod DN300 v priestore mimoúrovňovej
 križovatky   

        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: športový park s vysokým podielom parkovo upravenej zelene   
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   bowling    
    kolkáreň    
        
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
    stravovacie zariadenia   
        
Doporučenia:    riešiť spolu s 15/R-6, 15/R-7 a 15/R-8  
    súčasť priestoru voľného času APC Veľký a Malý Zemník 
    Národné centrum pre veslovanie a rýchlostnú kanoistiku  
  
        
 
        
        
        
        
 
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :                 15/5 
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava -Jarovce   
        
Číslo urbanistického obvodu:  110   
        
Číslo urbanistickej plochy:   15/5    
        
Názov lokality:   Za Rusoveckou cestou   
        
Výmera lokality v m2:   27 028    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v prírodnom prostredí   
        
Význam lokality:   celomestský    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  prírodné kúpalisko   
    maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 
     biocentrum č.38  
     územia prírody v záujme ŠOP 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  rozvoj lokality je podmienený  vybudovaním rozsiahlych podmieňujúcich 

investícií súvisiacich s rozvojom nadväzného rozvojového územia 
vybudovanie obslužnej komunikácie trasovanej pozdĺž 
dunajskej hrádze s napojením na mimoúrovňovú 
 križovatku zbernej komunikácie v Dolnozemskej ceste 

        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 

nadväzujúcom území   
     vybudovanie kanalizačného zberača do ČOV 

vybudovanie verejného vodovodu DN200 s napojením na 
existujúci vodovod DN300 v priestore mimoúrovňovej 
križovatky   

        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   fitnesscentrá   
    kolkárne    
    bowlingové haly   
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
    zariadenia verejného stravovania  
        
Doporučenia:    riešiť spolu s 15/R-6, 15/R-7 a 15/R-8  
    súčasť priestoru voľného času APC Veľký a Malý Zemník 
        
       
  
        
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Územný generel športu a rekreácie Hlavného mesta SR Bratislavy 

Bratislava, 02.2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          strana 91 

 
    Číslo urbanistickej plochy :                 15/6 
 
  
       
        
Mestská časť:   Bratislava -Jarovce   
        
Číslo urbanistického obvodu:  104   
        
Číslo urbanistickej plochy:   15/6    
        
Názov lokality:   Pri diaľnici   
        
Výmera lokality v m2:   35 041    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
    ihriská a zariadenia pre adrenalínové športy 
        
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  rozvoj lokality je podmienený  vybudovaním rozsiahlych podmieňujúcich 

investícií súvisiacich s rozvojom nadväzného rozvojového územia 
     vybudovanie zbernej komunikácie 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 

nadväzujúcom území   
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení  
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    riešiť spolu s plochami občianskej vybavenosti lokálneho významu

 pre obyvateľov nadväzného územia 
    športovo-rekreačný areál lokálneho významu    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         
        
        
        
  
       
        
 
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :                 16/1 
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava -Rusovce   
        
Číslo urbanistického obvodu:  241    
        
Číslo urbanistickej plochy:   16/1    
        
Názov lokality:   Za Rusovcami   
        
Výmera lokality v m2:   33 782    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
    plochy a zariadenia pre adrenalínové športy 
        
Ochrana prírody a krajiny:   v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
     ochranné pásmo NKP  
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci miestny dopravno-komunikačný 

systém     
vybudovanie prístupovej komunikácie s napojením na 
komunikáciu v Gaštanovej aleji  

Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 

nadväzujúcom území   
vybudovanie splaškovej kanalizácie s napojením na zberač 
C 
vybudovanie verejného vodovodu DN150 s napojením na 
existujúci vodovod DN150 

        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    riešiť spolu s lokalitou rekreácie v prírodnom prostredí 16/R-5 
    ako nástupný priestor do územia rekreácie v prírodnom 
    prostredí 
    športovo-rekreačný areál lokálneho významu    
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    Číslo urbanistickej plochy :                 16/2 
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava -Rusovce   
        
Číslo urbanistického obvodu:  241    
        
Číslo urbanistickej plochy:   16/2    
        
Názov lokality:   Pri Dunaji I   
        
Výmera lokality v m2:   6 153    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v prírodnom prostredí   
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  prírodné kúpalisko   
    maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
     biocentrum   
     SKUEV / Natura 2000  
     Ramsarská lokalita  
     chránená vodohospodárska oblasť 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci miestny dopravno-komunikačný 

systém     
     vybudovanie prístupovej komunikácie 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 

nadväzujúcom území   
vybudovanie splaškovej kanalizácie s napojením na zberač 
C 

     vybudovanie verejného vodovodu DN150  
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:     súčasť priestoru voľného času APC Rusovce-lesopark 
        
        
        
        
        
  
 
       
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :                 16/3 
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava -Rusovce   
        
Číslo urbanistického obvodu:  241    
        
Číslo urbanistickej plochy:   16/3    
        
Názov lokality:   Pri Dunaji II  
        
Výmera lokality v m2:   8 096    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v prírodnom prostredí   
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
     biocentrum   
     SKCHVU / Natura 2000  
    v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny 
     SKUEV / Natura 2000  
     Ramsarská lokalita  
     chránená vodohospodárska oblasť 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  rozvoj lokality je podmienený  vybudovaním rozsiahlych podmieňujúcich 

investícií súvisiacich s rozvojom nadväzného rozvojového územia 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 

nadväzujúcom území   
vybudovanie splaškovej kanalizácie s napojením na zberač 
C 

     vybudovanie verejného vodovodu DN150  
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    riešiť spolu s lokalitou 16/4 a lokalitou rekreácie v prírodnom prostredí 

16/R-1 
    súčasť priestoru voľného času APC Rusovce-lesopark 
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    Číslo urbanistickej plochy :                 16/4 
 
 
        
 
Mestská časť:   Bratislava -Rusovce   
        
Číslo urbanistického obvodu:  241    
        
Číslo urbanistickej plochy:   16/4    
        
Názov lokality:   Pri Dunaji III  
        
Výmera lokality v m2:   16 342    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v prírodnom prostredí   
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
    joggingové trasy a okruhy  
        
Ochrana prírody a krajiny:   v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
     biocentrum   
     SKCHVU / Natura 2000  

v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 
     SKUEV / Natura 2000  
     Ramsarská lokalita  
     chránená vodohospodárska oblasť 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  rozvoj lokality je podmienený  vybudovaním rozsiahlych podmieňujúcich 

investícií súvisiacich s rozvojom nadväzného rozvojového územia 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 

nadväzujúcom území   
vybudovanie splaškovej kanalizácie s napojením na zberač 
C 

     vybudovanie verejného vodovodu DN150  
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    riešiť spolu s lokalitou 16/4a lokalitou rekreácie v prírodnom prostredí 

16/R-1 
    súčasť priestoru voľného času APC Rusovce-lesopark 
        
        
        
        
        
       
   
        
        
        
 
 
 
 
 
 
 

        
    Číslo urbanistickej plochy :                 16/5 
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava -Rusovce   
        
Číslo urbanistického obvodu:  241    
        
Číslo urbanistickej plochy:   16/5    
        
Názov lokality:   Za železničnou traťou   
        
Výmera lokality v m2:   35 936    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre výkonnostný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   celomestský   
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  riešiť spolu s lokalitou 15/1  
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:   riešiť spolu s lokalitou 15/1  
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: športový park s vysokým podielom parkovo upravenej zelene   
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
    zariadenia verejného stravovania  
    zariadenia obchodu a služieb  
        
Doporučenia:    riešiť spolu s lokalitou výkonnostného športu 15/1  
    športový viacúčelový areál celomestského významu    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
       
        
        
 
 
 
 
 
 



Územný generel športu a rekreácie Hlavného mesta SR Bratislavy 

Bratislava, 02.2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          strana 94 

 
    Číslo urbanistickej plochy :                 17/1 
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava -Čunovo   
        
Číslo urbanistického obvodu:  239    
        
Číslo urbanistickej plochy:   17/1    
        
Názov lokality:   Pri vodáckom kanáli   
        
Výmera lokality v m2:   72 159    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre výkonnostný šport 
        
Lokalizácia:    v prírodnom prostredí   
        
Význam lokality:   celomestský a nadmestský  
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  plochy a zariadenia pre vodné športy    
    maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
     biocentrum   
     biokoridor   
     CHKO   
     SKCHVU / Natura 2000 - vtáčie územia 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci miestny dopravno-komunikačný 

systém     
     obslužná komunikácia Na hrádzi 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v 

nadväzujúcom území   
vybudovanie splaškovej kanalizácie s napojením na zberač 
C 

     vybudovanie verejného vodovodu DN150  
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: športový park s vysokým podielom parkovo upravenej zelene   
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   fitnesscentrá   
    kolkárne    
    bowlingové haly   
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: zariadenia prechodného ubytovania   
    zariadenia verejného stravovania  
    sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    rozšírenie súčasného vodáckeho areálu 
    súčasť priestoru voľného času APC Na hrádzi 
    Národné centrum pre vodný slalom    
        
        
        
        
        
        
        
  
       
        
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :                 17/2 
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava -Čunovo   
        
Číslo urbanistického obvodu:  239    
        
Číslo urbanistickej plochy:   17/2    
        
Názov lokality:   Danubium   
        
Výmera lokality v m2:   48 953    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v prírodnom prostredí   
        
Význam lokality:   celomestský    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
    plochy a zariadenia pre vodné športy    
        
Ochrana prírody a krajiny:   v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
     biocentrum   
     biokoridor   
     CHKO   
     SKCHVU / Natura 2000 - vtáčie územia 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na existujúci miestny dopravno-komunikačný 

systém     
     obslužná komunikácia Na hrádzi 
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:    možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom 

zázemí 
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   kolkárne    
    bowlingové haly   
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: zariadenia verejného stravovania  
    kultúrno-spoločenské zariadenia  
    sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    súčasť priestoru voľného času APC Na hrádzi 
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    Číslo urbanistickej plochy :                 17/3 
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava -Čunovo   
        
Číslo urbanistického obvodu:  239    
        
Číslo urbanistickej plochy:   17/3    
        
Názov lokality:   Pri dunajskej hrádzi   
        
Výmera lokality v m2:   503 878    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre rekreačný šport 
        
Lokalizácia:    v prírodnom prostredí   
        
Význam lokality:   celomestský a nadmestský  
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  plochy a zariadenia pre vodné športy    
    aquapark   
    športová hala   
     multifunkčná hala pre šport a zábavu  
    maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
     biocentrum   
     biokoridor   
     CHKO   
     SKCHVU / Natura 2000 - vtáčie územia 
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  rozvoj lokality je podmienený  vybudovaním rozsiahlych podmieňujúcich 

investícií    
vybudovanie prístupovej komunikácie s napojením na 
diaľnicu D 
vybudovanie potrebných parkovacích miest 

        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:   rozvoj lokality je podmienený vybudovaním rozsiahlych podmieňujúcich 

investícií    
vybudovanie splaškovej kanalizácie s napojením na zberač 
C 

     vybudovanie verejného vodovodu DN150  
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: rekreačný park s vysokým podielom viacúčelových zatrávnených plôch 
    lokalita s prevahou krytých a halových športovísk a zariadení  
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   fitnesscentrá   
    kolkárne    
    bowlingové haly   
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: informačné centrá   
    zariadenia prechodného ubytovania   
    zariadenia verejného stravovania  
    zariadenia obchodu a služieb  
    sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    riešiť spolu s lokalitou rekreácie v prírodnom prostredí 17/R-2 
    súčasť priestoru voľného času APC Na hrádzi 
        
       
  
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :                 17/4 
 
 
 
 
Mestská časť:   Bratislava -Čunovo   
        
Číslo urbanistického obvodu:  239    
        
Číslo urbanistickej plochy:   17/4    
        
Názov lokality:   Za Čunovom   
        
Výmera lokality v m2:   11 448    
        
Zatriedenie do systému:   zariadenia a areály pre výkonostný šport 
        
Lokalizácia:    v urbanizovanom prostredí  
        
Význam lokality:   lokálny    
        
Navrhovaná štruktúra zariadení:  maloplošné ihriská   
        
Ochrana prírody a krajiny:   v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 
     biocentrum   
     biokoridor   
     CHKO   
     SKCHVU / Natura 2000 - vtáčie územia 
     SKCHUEV / Natura 2000  
        
Podmienenosť z hľadiska dopravy:  možnosť napojenia lokality na dopravno-komunikačný systém 

existujúceho areálu   
        
Podmienenosť z hľadiska        
technickej vybavenosti:   možnosť napojenia lokality na existujúce zariadenia a siete  
    verejnej technickej vybavenosti v území  
     rozšírenie existujúceho areálu 
        
Doporučenie funkčno-priestorového riešenia: športový park s vysokým podielom parkovo upravenej zelene   
    lokalita s prevahou otvorených športovísk a zariadení 
        
Doplňujúce športové zariadenia      
integrované v objektoch:   x    
        
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov: sociálne zariadenia   
        
Doporučenia:    rošírenie súčasného areálu 
    športový viacúčelový areál lokálneho významu 
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 3.2.  REKREÁCIA V PRÍRODNOM PROSTREDÍ 

 Základnou osnovou funkčného systému rekreácie a športu v prírodnom prostredí mesta  je  rozloženie  
plôch  schválených v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy  pre funkciu s kódom 1003 – rekreácia v prírodnom prostredí, 
ktorá je regulovaná nasledovne:   

 FUNKCIA  Č.1003 – REKREÁCIA V PRÍRODNOM PROSTREDÍ 

Prevládajúce funkčné využitie pre  „prírodné prostredie – zeleň, krajinná zeleň, vodné plochy,  vybavenosť 
pre rekreáciu a športové aktivity ( turistika, cykloturistika, pobyt pri vode)“ je v rámci plôch s funkciou 
č.1003 – rekreácia v prírodnom prostredí, ktoré sú  charakterizovaná ako Územia slúžiace oddychu, 
pohybu v prírode a športovým aktivitám, ktoré podstatne nenarušujú prírodný charakter územia – 
pobytové lúky, prírodné kúpaliská – vodné plochy, areály voľného času, ihriská prírodného charakteru“, 
Prípustné sú- cyklistické trasy, pešie trasy, jazdecké trasy, zariadenia vybavenosti a hygienické 
zariadenia pre obsluhu územia a stabilizujúca zeleň. 
Prípustné v obmedzenom rozsahu sú -  drobné zariadenia stravovania, rýchle občerstvenie, autokemping, 
zariadenia netradičných športov. 

 Plochy s  vyznačením významu a  rozmiestnenia základnej štruktúry zariadení sú prezentované 
v grafickej časti územného generelu v M 1:10 000.   

Prehľad lokalít podľa mestských častí s výmerou plôch je nasledovný:  

FUNKCIA Č.1003 -  REKREÁCIA  V  PRÍRODNOM PROSTREDÍ 

rekreácia v prírodnom prostredí 
v m2 mestská časť, obvod 

 

číslo 
lokality 

 

názov 
lokality 

 Spolu lokálny celomestský 
BA-Staré Mesto     0 0 0
BA-I     0 0 0
BA-Ružinov 02/R-1 Zlaté piesky 53 478 0 53 478
  02/R-2 Pri Malom Dunaji 19 098 19 098 0
  02/R-3 Pri Slovnaftskej ceste 30 453 30 453 0
BA-Ružinov spolu     103 029 49 551 53 478
BA-Vrakuňa 03/R-1 Vrakunský lesík 171 661 171 661 0
BA-Vrakuňa spolu     171 661 171 661 0
BA-Podunajské Biskupice 04/R-1 Vinohr. - tretí diel 86 062 0 86 062
BA-Podunaj. Biskupice spolu     86 062 0 86 062
BA-II     360 752 221 212 139 540
BA-Nové Město 05/R-1 Kamzík 342 348 0 342 348
  05/R-2 Horná Mlynská dolina 280 564 0 280 564
  05/R-3 Nad Lamačom 23 201 0 23 201
  05/R-4 Pod Kačínom 9 179 0 9 179
  05/R-5 Kačín 6 400 0 6 400
  05/R-6 Rosslerov lom 24 245 24 245 0
  05/R-7 3. kameňolom 12 499 0 12 449
BA-Nové Mesto spolu     698 436 24 245 674 191
BA-Rača 06/R-1 Slalomka 5 377 0 5 377
BA-Rača spolu     5 377 0 5 377
BA-Vajnory 07/R-1 Pri Šúre 49 784 49 784 0
BA-Vajnory spolu     49 784 49 784 0
BA-III     753 597 74 029 679 578
BA-Karlova Ves     0 0 0
BA-Karlova Ves spolu     0 0 0
BA-Dúbravka 09/R-1 Pri hoteli 27 700 27 700 0
  09/R-2 Nad Dúbravkou 53 230 53 230 0
  09/R-3 Nad hotelom 132 652 132 652 0
BA-Dúbravka spolu     213 582 213 582 0
BA-Lamač 10/R-1 Zečák 11 716 11 716 0
BA-Lamač spolu     11 716 11 716 0
BA-Devín 11/R-1 Kráľova hora 76 701 76 701 0
  11/R-2 Nad Devínom I. 35 889 35 889 0
  11/R-3 Nad Devínom II. 82 794 82 794 0
  11/R-4 Lomnická 25 258 25 258 0
  11/R-5 Pri Devínskej ceste 11 623 0 11 623
  11/R-6 Pod Devínskym hradom 28 330 0 28 330
BA-Devín spolu     260 595 220 642 39 953

BA-Devínska Nová Ves 12/R-1 Pri bunkri 39 405 39 405 0
  12/R-2 Pri Mláke 413 402 0 413 402

12/R-3 Devínske Jazero I. 36 780  36 780
12/R-4 Devínske Jazero II. 71 700 71 700 0

BA-Devínska Nová Ves spolu     561 287 111 105 450 182
BA-Záhorská Bystrica 13/R-1 Kameňolom 62 551 62 551 0
  13/R-2 Pod Plánkami 9 178 9 178 0
  11/R-3 Stánisko 26 731 0 26 731
BA-Záhorská Bystrica spolu     98 460 71 729 26 731
BA-IV     1 145 640 628 774 516 866
BA-Petržalka 14/R-1 Pri veslárskom klube 48 911 0 48 911
  14/R-2 Pri Viedenskej ceste 152 493 0 152 493
  14/R-3 Za diaľnicou II. 14 002 14 002 0
  14/R-4 Za diaľnicou I. 199 769 0 199 769
  14/R-5 Veľký Draždiak 56 006 0 56 006
  14/R-6 Malý Draždiak 28 407 0 28 407
  14/R-7 Draždiak Štrkovisko 79 143 0 79 143
  14/R-8 Pri ramene Zuzana 72 394 0 72 394
  14/R-9 Za hrádzou 367 198 0 367 198
BA-Petržalka spolu     1 018 323 14 002 1 004 321
BA-Jarovce 15/R-1 Pri Bažantnici I. 1 034 079 0 1 034 079
  15/R-2 Pri Bažantnici II. 238 153 0 238 153
  15/R-3 Jarovce sever II. 135 009 135 009 0
  15/R-4 Jarovce sever I. 18 588 18 588 0
  15/R-5 Pred hrádzou 125 656 0 125 656
  15/R-6 Malý Zemník I. 197 229 0 197 229
  15/R-7 Malý Zemník II. 135 435 0 135 435
  15/R-8 Veľký Zemník 147 271 0 147 271
BA-Jarovce spolu     2 031 420 153 597 1 877 823
BA-Rusovce 16/R-1 Pri Rusoveckom jazere I. 185 651 0 185 651
  16/R-2 Pri Rusoveckom jazere II. 8 148 0 8 148
  16/R-3 Za kaštieľom I. 25 798 0 25 798
  16/R-4 Za kaštieľom II. 14 621 14 621 0
  16/R-5 Za Rusovcami 169 064 169 064 0
BA-Rusovce spolu     403 282 183 685 219 597
BA-Čunovo 17/R-1 Čunovo juh 23 237 23 237 0
  17/R-2 Pri hrádzi I. 417 526 0 417 526
  17/R-3 Pri hrádzi II. 61 271 0 61 271
  17/R-4 Pri hrádzi III. 132 281 0 132 281
BA-Čunovo spolu     634 315 23 237 611 078
BA-V     4 087 340 374 521 3 712 819
mesto Bratislava     6 347 329 1 298 536 5 048 793
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 Podrobnejšia charakteristika  jednotlivých  plôch  s návrhom štruktúry zariadení, so špecifikovaním 
podmienenosti z hľadiska dopravy, technickej infraštruktúry, ekologických podmienok lokality, vychádza  z 
nasledovnej základnej osnovy : 

        
Mestská časť        
Číslo urbanistického obvodu       
Číslo urbanistickej plochy      
Názov lokality       
Výmera v m2       
        
Zatriedenie do systému rekreácie      
 každodenná rekreácia     
 krátkodobá rekreácia (víkendová)     
Lokalizácia       
 v prírodnom prostredí       
 v urbanizovanom prostredí      
Význam lokality       
  lokálny    
 celomestský        
 nadmestský       
   
Navrhovaná štruktúra zariadení      
 areály zdravia       
 pobytové lúky       
   plochy na slnenie       
   piknikové plochy       
   voľné hracie plochy      
 náučné chodníky       
 turistické trasy       
 cyklistické trasy     
 joggingové trasy a okruhy      
 in-line trasy a okruhy       
 jazdecké trasy       
 kynologické trasy       
 plochy a zariadenia pre vodnú rekreáciu     
 plážové plochy      
 plochy na slnenie      
 voľné hracie plochy      
 prístaviská a móla      
 plochy a zariadenia pre zimnú rekreáciu      
 lyžiarske svahy a vleky    
  bobové dráhy      
  sánkarske dráhy      
  bežkárske dráhy      
 plochy a zariadenia adrenalínových športov      
  fourcross 
  bicross 
  scatebord      
  paintball      
  discgolf      
  lezecké steny a zariadenia      

 ihriská pre golf      
  maloplošné ihriská       
  ihriská pre volejbal      
  ihriská pre plážový volejbal      
  ihriská pre minifutbal      
  ihriská pre plážový futbal      
  ihriská pre badminton      
  ihriská pre petang      
 plochy a zariadenia pre rybolov    

Ochrana prírody a krajiny      
 mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES    
 v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES    
  biocentrum     
  biokoridor     
  CHKO     
  SKCHVU / Natura 2000 - vtáčie územia     
  SKCHUEV / Natura 2000     
  Ramsarská lokalita     
  ochranné pásmo NKP     

  chránená vodohospodárska oblasť     
  územia v záujme ochrany prírody a krajiny    
 v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES     
  biocentrum      
  biokoridor      
  CHKO      
  SKCHVU / Natura 2000 - vtáčie územia     
  SKUEV / Natura 2000      
  Ramsarská lokalita      
  ochranné pásmo NKP      
  chránená vodohospodárska oblasť     
  územia v záujme ochrany prírody a krajiny    
Podmienenosť z hľadiska dopravy      
 možnosť napojenia lokality na existujúci miestny dopravno-komunikačný systém  
 možnosť napojenia lokality na existujúci mestský dopravno-komunikačný systém  

 rozvoj lokality je podmienený vybudovaním dopravného napojenia na nadradenú cestnú sieť 
  

Podmienenosť z hľadiska technickej vybavenosti     
 možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí    
 rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí v nadväzujúcom území  
 rozvoj lokality je podmienený vybudovaním rozsiahlych podmieňujúcich investícií  
 potrebné siete a zariadenia TI riešiť izolovane   

Doporučenie funkčno-priestorového usporiadania   
 lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe na prírodné zázemie vodnej plochy 
 lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe na prírodné zázemie vodného toku 
 lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe na prírodné prostredie kopcovitej 

krajiny lúk a lesov 
 lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe na prírodné prostredie nížinnej 

krajiny a lužných lesov 
 lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe na urbanizované prostredie 

  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia areálov     
 informačné centrá     
 zariadenia prechodného ubytovania       
  autocampingy       
  turistické ubytovne      
 zariadenia verejného stravovania      
  bufety       
  rýchle občerstvenie      
  zariadenia služieb      
 požičovne športových potrieb      
 sociálne zariadenia       
  WC       
   sprchy a šatne       
  drobná architektúra a mobiliár      
   altánky       
   ohniská      
   odpadkové koše 
  odstavné státia a parkoviská      
Doporučenia:       
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    Číslo urbanistickej plochy :             02/R-1 
 
 
Mestská časť Bratislava - Ružinov 
  
Číslo urbanistického obvodu 192 
  
Číslo urbanistickej plochy 02/R-1 
  
Názov lokality Zlaté Piesky 
  
Výmera v m2 53 478 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
 každodenná rekreácia 
  
Lokalizácia v urbanizovanom prostredí  
  
Význam lokality celomestský  
  
Navrhovaná štruktúra zariadení plochy a zariadenia pre vodnú rekreáciu 
 maloplošné ihriská  
 joggingové trasy a okruhy 
 in-line trasy a okruhy 
  
Ochrana prírody a krajiny v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 

 biocentrum č.25 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy severná a západná časť: 
 možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 dopravno-komunikačný prístup z existujúceho areálu 
 možnosť napojenia lokality na existujúci mestský  
 dopravno-komunikačný systém  

 napojenie na existujúcu zbernú komunikáciu v Studenej ulici 
 južná a východná časť: 
 rozvoj lokality je podmienený vybudovaním dopravného napojenia  
 na nadradenú cestnú sieť 

vybudovanie prístupovej komunikácie s napojením na existujúce 
komunikácie v Studenej ulici a Seneckej ceste 

 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti severná a západná časť: 

možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 
 južná a východná časť: 
 rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí  
 v nadväzujúcom území 
 vybudovanie zberača E4 až po existujúci zberač E 

 vybudovanie verejného vodovodu DN200 s napojením  
na existujúci vodovod DN400 trasovaného v komunikácii Senecká cesta 

 vybudovanie STL plynovodu v južnej časti 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné zázemie vodnej plochy 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia informačné centrá 
areálov zariadenia verejného stravovania 
 zariadenia obchodu a služieb 
 sociálne zariadenia 
  
Doporučenia: riešiť v zmysle UŠ Zóny Bratislava Zlaté piesky 2008 
 súčasť priestoru voľného času AUC Zlaté Piesky 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :             02/R-2 
 
 
  
  
Mestská časť Bratislava - Ružinov 
  
Číslo urbanistického obvodu 155 
  
Číslo urbanistickej plochy 02/R-2 
  
Názov lokality Pri Malom Dunaji 
  
Výmera v m2 19 098 
  
Zatriedenie do systému rekreácie každodenná rekreácia  
  
Lokalizácia v urbanizovanom prostredí  
  
Význam lokality lokálny 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení joggingové trasy a okruhy 
 plochy a zariadenia adrenalínových športov 
 maloplošné ihriská  
  
Ochrana prírody a krajiny mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
  
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 prístupová komunikácia pozdĺž toku Malého Dunaja 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí  
 v nadväzujúcom území 
 vybudovanie vodovodu DN 150 

 vybudovanie kanalizácie GIX-1 
 

Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na urbanizované prostredie 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
  
  
Doporučenia:  
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    Číslo urbanistickej plochy :             02/R-3 
 
 
  
  
Mestská časť Bratislava - Ružinov 
  
Číslo urbanistického obvodu 219 
  
Číslo urbanistickej plochy 02/R-3 
  
Názov lokality Pri Slovnaftskej ceste 
  
Výmera v m2 30 453 
 
Zatriedenie do systému rekreácie každodenná rekreácia 
  
Lokalizácia v urbanizovanom prostredí  
  
Význam lokality lokálny 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení plochy a zariadenia adrenalínových športov 
 maloplošné ihriská  
 kynologické trasy 
  
Ochrana prírody a krajiny mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
  
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci mestský  
 dopravno-komunikačný systém  

dopravno-komunikačný prístup z komunikácia v Slovnaftskej ceste 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti  možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 

 napojenie na siete TI trasované Slovnaftskej ceste 
 
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na urbanizované prostredie 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov zariadenia verejného stravovania 
 sociálne zariadenia 
  
Doporučenia:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :             03/R-1 
 
 
 
 
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 
  
Číslo urbanistického obvodu 212 
  
Číslo urbanistickej plochy 03/R-1 
  
Názov lokality Vrakunský lesík 
  
Výmera v m2 17 1661 
  
Zatriedenie do systému rekreácie každodenná rekreácia 
  
Lokalizácia v urbanizovanom prostredí  
  
Význam lokality lokálny 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení areál zdravia 
 joggingové trasy a okruhy 
 plochy a zariadenia adrenalínových športov 
 maloplošné ihriská  
 in-line trasy a okruhy 
  
Ochrana prírody a krajiny mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
  
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 dopraný prístup s existujúcej komunikácie v Priehradnej ulici 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti  možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 

 napojenie na siete TI trasované v Priehradnej ulici 
 
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na urbanizované prostredie 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov zariadenia verejného stravovania 
 sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 
  
Doporučenia: riešiť spolu s lokalitou rekreačného športu č.03/1 
 zariadenia a plochy adrenalínových športov umiestňovať  
 do kontaktných polôh so železnicou 
 súčasť priestoru voľného času AUL Vrakunský lesík 
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    Číslo urbanistickej plochy :             04/R-1 
 
 
 
 
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 
  
Číslo urbanistického obvodu 227 
  
Číslo urbanistickej plochy 04/R-1 
  
Názov lokality Vinohradnícka cesta - Nové štrkovisko 
  
Výmera v m2 86 062 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení plochy a zariadenia pre vodnú rekreáciu 
 joggingové trasy a okruhy 
 maloplošné ihriská  
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 

 chránená vodohospodárska oblať 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém 

 napojenie na existujúcu komunikáciu vo Vinohradníckej ceste 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti potrebné zariadenia TI riešiť izolovane 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe 
 na prírodné zázemie vodnej plochy 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 
  
Doporučenia: riešiť spolu s lokalitou rekreačného športu č.04/2 
 súčasť priestoru voľného času APC  
 Vinohradnícka cesta - Nové Štrkovisko 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :             05/R-1 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 
  
Číslo urbanistického obvodu 030 
  
Číslo urbanistickej plochy 05/R-1 
  
Názov lokality Kamzík 
  
Výmera v m2 342 348 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení pobytové lúky 
 náučné chodníky 
 turistické trasy 
 cyklistické trasy 
 plochy a zariadenia pre zimnú rekreáciu  
 joggingové trasy a okruhy 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES   
 biocentrum  

 CHKO Malé Karpaty 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 existujúca komunikácia prepájajúca Kolibu s Kamzíkom 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti potrebné siete a zariadenia TI riešiť izolovane 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné prostredie kopcovitej krajiny lúk a lesov 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov zariadenia verejného stravovania 
 sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 
 odstavné státia a parkoviská 
  
Doporučenia: overiť možnosť obnovenia zjazdovky vo väzbe na existujúcu lanovku 
 riešiť v zmysle UŠ Bratislavský lesopark 2008 Aurex 
 súčasť priestoru voľného času APC Kamzík - Horná Mlynská dolina 
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    Číslo urbanistickej plochy :             05/R-2 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 
  
Číslo urbanistického obvodu 029, 030 
  
Číslo urbanistickej plochy 05/R-2 
  
Názov lokality Horná Mlynská dolina 
  
Výmera v m2 280 564 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení pobytové lúky 
 náučné chodníky 
 turistické trasy 
 cyklistické trasy 
 joggingové trasy a okruhy 
 plochy a zariadenia pre vodnú rekreáciu 
 maloplošné ihriská  
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny prvkov USES 
  biocentrum  

  biokoridor  
 SKCHUEV / Natura 2000 
 CHKO Malé Karpaty 

 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny 
 dopravno-komunikačný systém  
  
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti potrebné siete a zariadenia TI riešiť izolovane 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe 
 na prírodné prostredie kopcovitej krajiny lúk a lesov 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov zariadenia verejného stravovania 
 sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 
 odstavné státia a parkoviská 
  
Doporučenia: riešiť v zmysle UŠ Bratislavský lesopark 2008 Aurex 
 súčasť priestoru voľného času APC Kamzík - Horná Mlynská dolina 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :             05/R-3 
 
 
 
 
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 
  
Číslo urbanistického obvodu 030 
  
Číslo urbanistickej plochy 05/R-3 
  
Názov lokality Nad Lamačom 
  
Výmera v m2 23 201 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení pobytové lúky 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
  biocentrum  

 CHKO Malé Karpaty 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 vybudovanie peších a cyklistických chodníkov 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti potrebné siete a zariadenia TI riešiť izolovane 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné prostredie kopcovitej krajiny lúk a lesov 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 
  
Doporučenia:  
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    Číslo urbanistickej plochy :             05/R-4 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 
  
Číslo urbanistického obvodu 030 
  
Číslo urbanistickej plochy 05/R-4 
  
Názov lokality Pod Kačínom 
  
Výmera v m2 9 179 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení pobytové lúky 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
  biocentrum  

 CHKO Malé Karpaty 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 vybudovani prístupových peších  a cyklistických chodníkov 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti potrebné siete a zariadenia TI riešiť izolovane 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné prostredie kopcovitej krajiny lúk a lesov 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 
  
Doporučenia:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :             05/R-5 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 
  
Číslo urbanistického obvodu 030 
  
Číslo urbanistickej plochy 05/R-5 
  
Názov lokality Kačín 
  
Výmera v m2 6 400 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení pobytové lúky 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
 biocentrum  

 CHKO Malé Karpaty 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 existujúca prístupová účelová komunikácia 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti potrebné siete a zariadenia TI riešiť izolovane 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné prostredie kopcovitej krajiny lúk a lesov 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 
  
Doporučenia:  
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    Číslo urbanistickej plochy :             05/R-6 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 
  
Číslo urbanistického obvodu 031 
  
Číslo urbanistickej plochy 05/R-6 
  
Názov lokality Rosslerov lom 
  
Výmera v m2 24 245 
  
Zatriedenie do systému rekreácie každodenná rekreácia 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality lokálny 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení plochy a zariadenia adrenalínových športov 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
  biocentrum  

 CHKO Malé Karpaty 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 vybudovani prístupových peších  a cyklistických chodníkov 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti potrebné siete a zariadenia TI riešiť izolovane 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné prostredie kopcovitej krajiny lúk a lesov 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
  
Doporučenia:  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :             05/R-7 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 
  
Číslo urbanistického obvodu 031 
  
Číslo urbanistickej plochy 05/R-7 
  
Názov lokality 3.kameňolom 
  
Výmera v m2 12 499 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení pobytové lúky 
  
Ochrana prírody a krajiny v dotyku s chráneným územím prírody a krajiny a prvkov USES 
  biokoridor 
  SKUV/Natura 2000 
 V chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
  CHKO Malé Karpaty 
  
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  
  priamo napojiteľné na existujúcu lesnú cestu 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti potrebné siete a zariadenia TI riešiť izolovane 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné prostredie kopcovitej krajiny lúk a lesov 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
  
Doporučenia: riešiť v zmysle UŠ Bratislavský lesopark, Aurex, 2008 
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    Číslo urbanistickej plochy :             06/R-1 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Rača 
  
Číslo urbanistického obvodu 031 
  
Číslo urbanistickej plochy 06/R-1 
  
Názov lokality Slalomka 
  
Výmera v m2 5 377 
  
Zatriedenie do systému rekreácie každodenná rekreácia 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení lyžiarske svahy a vleky 
 joggingové trasy a okruhy 
 cyklistické trasy 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
  CHKO Malé Karpaty 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 priamo napojiteľné na existujúcu komunikáciu v Potočnej ulici 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti potrebné siete a zariadenia TI riešiť izolovane 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné prostredie kopcovitej krajiny lúk a lesov 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
   
Doporučenia:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :             07/R-1 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Vajnory 
  
Číslo urbanistického obvodu 164 
  
Číslo urbanistickej plochy 07/R-1 
  
Názov lokality Pri Šúre 
  
Výmera v m2 49 784 
  
Zatriedenie do systému rekreácie každodenná rekreácia 
  
Lokalizácia v urbanizovanom prostredí 
  
Význam lokality lokálny 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení plochy a zariadenia adrenalínových športov 
  
Ochrana prírody a krajiny mimo chránené územia prírody a krajiny USES 
  
Podmienenosť z hľadiska dopravy rozvoj lokality je podmienený vybudovaním dopravného napojenia  
 na nadradenú cestnú sieť 

 vybudovanie prístupovej komunikácie 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí  
 v nadväzujúcom území 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na urbanizované prostredie 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
  
Doporučenia: riešiť ako súčasť nadväzných rozvojových plôch 
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    Číslo urbanistickej plochy :             09/R-1 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 
  
Číslo urbanistického obvodu 200 
  
Číslo urbanistickej plochy 09/R-1 
  
Názov lokality Pri hoteli 
  
Výmera v m2 27 700 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality lokálny 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení areál zdravia 
   
Ochrana prírody a krajiny v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 

 biocentrum č.5 
  
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 existujúca prístupová komunikácia  
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti potrebné zariadenia TI riešiť izolovane 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné prostredie kopcovitej krajiny lúk a lesov 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 odstavné státia a parkoviská 
  
Doporučenia: riešiť spolu s lokalitou 09/R-2 a 09/R-3  
 súčasť priestoru voľného času APL Devínska Kobyla - Nad Dúbravkou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Číslo urbanistickej plochy :             09/R-2 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 
  
Číslo urbanistického obvodu 200 
  
Číslo urbanistickej plochy 09/R-2 
  
Názov lokality Nad Dúbravkou 
  
Výmera v m2 53 230 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality lokálny 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení pobytové lúky 
 joggingové trasy a okruhy 
  
Ochrana prírody a krajiny v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 
  biocentrum č.5  

 časť lokality je v ochrannom pásme SKCHUV/ Natura 2000 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 vybudovať pešie a cyklistické chodníky 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti potrebné zariadenia TI riešiť izolovane 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné prostredie kopcovitej krajiny lúk a lesov 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov drobná architektúra a mobiliár 
  
Doporučenia: riešiť spolu s lokalitou 09/R-1 a 09/R-3  
 súčasť priestoru voľného času APL Devínska Kobyla - Nad Dúbravkou 
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    Číslo urbanistickej plochy :             09/R-3 
 
 
 
 
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 
 Číslo urbanistického obvodu 200 
  
Číslo urbanistickej plochy 09/R-3 
  
Názov lokality Nad hotelom 
  
Výmera v m2 132 652 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality lokálny 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení pobytové lúky 
 náučné chodníky 
 turistické trasy 
 cyklistické trasy 
 joggingové trasy a okruhy 
 kynologické trasy 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
  biocentrum č.5  

 SKUEV / Natura 2000 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 existujúca prístupová komunikácia  
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti potrebné zariadenia TI riešiť izolovane 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné prostredie kopcovitej krajiny lúk a lesov 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 
  
Doporučenia: riešiť spolu s lokalitou 09/R-1 a 09/R-2 
 súčasť priestoru voľného času APL Devínska Kobyla - Nad Dúbravkou 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Číslo urbanistickej plochy :             10/R-1 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Lamač 
  
Číslo urbanistického obvodu 196 
  
Číslo urbanistickej plochy 10/R-1 
  
Názov lokality Zečák 
  
Výmera v m2 11 716 
  
Zatriedenie do systému rekreácie každodenná rekreácia 
  
Lokalizácia v urbanizovanom prostredí  
  
Význam lokality lokálny 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení areál zdravia 
  
Ochrana prírody a krajiny v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 

     ochranné pásmo NKP 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy rozvoj lokality je podmienený vybudovaním dopravného napojenia  
 na nadradenú cestnú sieť 
 vybudovanie navrhovaného komunikačného systému v nadväznom území 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí 
 v nadväznom území 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na urbanizované prostredie 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
  
Doporučenia: riešiť ako súčasť rozvojového obytného územia 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Územný generel športu a rekreácie Hlavného mesta SR Bratislavy 

Bratislava, 02.2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          strana 107 

    Číslo urbanistickej plochy :             11/R-1 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Devín 
  
Číslo urbanistického obvodu 122 
  
Číslo urbanistickej plochy 11/R-1 
  
Názov lokality Kráľova hora 
  
Výmera v m2 76 701 
  
Zatriedenie do systému rekreácie každodenná rekreácia 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality lokálny 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení areál zdravia 
 maloplošné ihriská  
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 

     biocentrum 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 vybudovanie peších cyklistických chodníkov 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti potrebné siete a zariadenia TI riešiť izolovane 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné prostredie kopcovitej krajiny lúk a lesov 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 
  
Doporučenia: riešiť spolu s UŠ Králova hora 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Číslo urbanistickej plochy :             11/R-2 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Devín 
  
Číslo urbanistického obvodu 124 
  
Číslo urbanistickej plochy 11/R-2 
  
Názov lokality Nad Devínom I. 
  
Výmera v m2 35 889 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality lokálny 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení pobytové lúky 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 

     biocentrum 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 vybudovanie prístupových cyklistických a peších chodníkov 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti potrebné siete a zariadenia TI riešiť izolovane 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné prostredie kopcovitej krajiny lúk a lesov 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 
  
Doporučenia:  
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    Číslo urbanistickej plochy :             11/R-3 
 

 
 
  
Mestská časť Bratislava - Devín 
  
Číslo urbanistického obvodu 124 
  
Číslo urbanistickej plochy 11/R-3 
  
Názov lokality Nad Devínom II. 
  
Výmera v m2 82 794 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality lokálny 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení areál zdravia 
 maloplošné ihriská  
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 

 biocentrum 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 vybudovanie prístupových cyklistických a peších chodníkov 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti potrebné siete a zariadenia TI riešiť izolovane 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné prostredie kopcovitej krajiny lúk a lesov 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov drobná architektúra a mobiliár 
 sociálne zariadenia 
  
Doporučenia:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Číslo urbanistickej plochy :             11/R-4 
 

 
 
  
Mestská časť Bratislava - Devín 
  
Číslo urbanistického obvodu 124 
  
Číslo urbanistickej plochy 11/R-4 
  
Názov lokality Lomnická 
  
Výmera v m2 25 258 
  
Zatriedenie do systému rekreácie každodenná rekreácia 
  
Lokalizácia v urbanizovanom prostredí  
  
Význam lokality lokálny 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení maloplošné ihriská  
  
Ochrana prírody a krajiny mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
  
Podmienenosť z hľadiska dopravy rozvoj lokality je podmienený vybudovaním dopravného napojenia 
 na nadradenú cestnú sieť 
  vybudovanie dopravného systému v nadväznom území 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí  
 v nadväzujúcom území 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na urbanizované prostredie 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
  
Doporučenia: riešiť ako súčasť rozvojového obytného zemia 
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    Číslo urbanistickej plochy :             11/R-5 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Devín 
  
Číslo urbanistického obvodu 126 
  
Číslo urbanistickej plochy 11/R-5 
  
Názov lokality Pri Devínskej ceste 
  
Výmera v m2 11 623 
  
Zatriedenie do systému rekreácie každodenná rekreácia 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení plochy a zariadenia pre vodnú rekreáciu 
 pobytové lúky 
  
Ochrana prírody a krajiny v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 

     biocentrum 
  
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 existujúca prístupová komunikácia v Devínskej ceste 
  
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 

 existujúce siete v komunikácii Devínska cesta 
 
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné zázemie vodného toku 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov informačné centrá 
 zariadenia verejného stravovania 
 sociálne zariadenia 
  
Doporučenia: oddychový priestor na cyklistickej trase 
 súčasť BPC Pod Devínskym hradom 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Číslo urbanistickej plochy :             11/R-6 
 
 
 
 
Mestská časť Bratislava - Devín 
  
Číslo urbanistického obvodu 126 
  
Číslo urbanistickej plochy 11/R-6 
  
Názov lokality Pod Devínskym hradom 
  
Výmera v m2 28 330 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení pobytové lúky 
  
Ochrana prírody a krajiny v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 
  biocentrum  

 Ramsarská lokalita 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 priamo prístupné z komunikácie v Muránskej ulici 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe 
 na prírodné prostredie nížinnej krajiny a lužných lesov 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov informačné centrá 
 zariadenia verejného stravovania 
 sociálne zariadenia 
  
Doporučenia: oddychový priestor na cyklistickej trase 
 súčasť BPC Pod Devínskym hradom 
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    Číslo urbanistickej plochy :             12/R-1 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 
  
Číslo urbanistického obvodu 231 
  
Číslo urbanistickej plochy 12/R-1 
  
Názov lokality Pri bunkri 
  
Výmera v m2 39 405 
  
Zatriedenie do systému rekreácie každodenná rekreácia 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality lokálny 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení pobytové lúky 
 joggingové trasy a okruhy 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
  SKUEV / Natura 2000 

 Ramsarská lokalita 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 existujúca obslužná komunikácia v ulici Na mýte 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti potrebné zariadenia TI riešiť izolovane 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné prostredie nížinnej krajiny 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 
  
Doporučenia: riešiť aj ako oddychový priestor na cyklistickej trase 
 súčasť priestoru voľného času BUL Pri rybníku 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Číslo urbanistickej plochy :             12/R-2 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 
  
Číslo urbanistického obvodu 232 
  
Číslo urbanistickej plochy 12/R-2 
  
Názov lokality Pri Mláke 
  
Výmera v m2 413 402 
  
Zatriedenie do systému rekreácie každodenná rekreácia 
 krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v urbanizovanom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení areál zdravia 
 pobytové lúky 
 joggingové trasy a okruhy 
 in-line trasy a okruhy 
 kynologické trasy 
 jazdecké trasy 
 plochy a zariadenia adrenalínových športov 
  
Ochrana prírody a krajiny mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 

 cez územie prechádza biokoridor č.II 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci mestský  
 dopravno-komunikačný systém  

 napojenie na existujúcu cestu II/502 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí 
 v nadväzujúcom území 
  rozšírenie ČOV 
 
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na urbanizované prostredie 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 
 zariadenia verejného stravovania 
  
Doporučenia: súčasť priestoru voľného času AUC Pri štátnej ceste a Mláke 
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    Číslo urbanistickej plochy :             12/R-3 
 
 
 
 
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 
  
Číslo urbanistického obvodu 231 
  
Číslo urbanistickej plochy 12/R-3 
  
Názov lokality Devínske jazero I. 
  
Výmera v m2 36 780 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení pobytové lúky 
  
Ochrana prírody a krajiny v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 
  biocentrum č.1  

 ochranné pásmo SKCHVU / Natura 2000 - vtáčie územia 
 ochranné pásmo Ramsarskej lokality 

 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  
  existujúca miestna obslužná komunikácia 
  existujúca železničná trať 
   
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti potrebné siete a zariadenia TI riešiť izolovane 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe na prírodné 

prostredie nížinnej krajiny 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 
 zariadenia verejného stravovania 
  
Doporučenia: riešiť ako oddychový priestor na cyklistickej trase 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Číslo urbanistickej plochy :             12/R-4 
 

 
 
  
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 
  
Číslo urbanistického obvodu 232 
  
Číslo urbanistickej plochy 12/R-4 
  
Názov lokality Devínske jazero II. 
  
Výmera v m2 71 700 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality lokálny 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení pobytové lúky 
  
Ochrana prírody a krajiny v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 

 biocentrum č.1 
  
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  
  existujúca miestna obslužná komunikácia 
  existujúca železničná trať 
  
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti potrebné siete a zariadenia TI riešiť izolovane 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe 
 na prírodné prostredie nížinnej krajiny 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 
  
Doporučenia:  
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    Číslo urbanistickej plochy :             13/R-1 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 
  
Číslo urbanistického obvodu 233 
  
Číslo urbanistickej plochy 13/R-1 
  
Názov lokality Kameňolom 
  
Výmera v m2 62 551 
  
Zatriedenie do systému rekreácie každodenná rekreácia 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality lokálny 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení areál zdravia 
   
Ochrana prírody a krajiny v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 

 CHKO Malé Karpaty 
  
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 priame napojenie na existujúcu komunikáciu k SOU 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti  možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 
  existujúce siete v komunikácii 
 
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné prostredie kopcovitej krajiny lúk a lesov 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 
   
Doporučenia:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Číslo urbanistickej plochy :             13/R-2 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 
  
Číslo urbanistického obvodu 235 
  
Číslo urbanistickej plochy 13/R-2 
  
Názov lokality Pod Plánkami 
  
Výmera v m2 9 178 
  
Zatriedenie do systému rekreácie každodenná rekreácia 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality lokálny 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení areál zdravia 
  
Ochrana prírody a krajiny v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 
  biocentrum  
  biokoridor  

 CHKO Malé Karpaty 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 vybudovať prístupovú komunikáciu s Hodonínskej cesty 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti  možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 
   
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné prostredie kopcovitej krajiny lúk a lesov 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
  
Doporučenia: lokalita by mala zabezpečovať potreby obyvateľov MČ Lamač 
 súčasť priestoru voľného času BUL Pod Plánkami - Na Barine 
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    Číslo urbanistickej plochy :             13/R-3 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 
  
Číslo urbanistického obvodu 235 
  
Číslo urbanistickej plochy 13/R-3 
  
Názov lokality Stánisko 
  
Výmera v m2 26 731 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení pobytové lúky 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 

 CHKO Malé Karpaty 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 prístup po peších a cyklistických chodníkoch 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti potrebné siete a zariadenia TI riešiť izolovane 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné prostredie kopcovitej krajiny lúk a lesov 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 
Doporučenia:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Číslo urbanistickej plochy :             14/R-1 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Petržalka 
  
Číslo urbanistického obvodu 095 
  
Číslo urbanistickej plochy 14/R-1 
  
Názov lokality Pri veslárskom klube 
  
Výmera v m2 48 911 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení pobytové lúky 
 plochy a zariadenia pre vodnú rekreáciu 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
  biocentrum č.34 

 SKUEV / Natura 2000 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 priame napojenie na existujúcu komunikáciu vo Viedenskej ceste 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti   možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 

 napojenie na siete trasované vo Viedeneskej ceste 
 
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe 
 na prírodné zázemie vodného toku 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 
Doporučenia:  
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    Číslo urbanistickej plochy :             14/R-2 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Petržalka 
  
Číslo urbanistického obvodu 094 
  
Číslo urbanistickej plochy 14/R-2 
  
Názov lokality Viedenská cesta 
  
Výmera v m2 152 493 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení ihriská pre golf 
 joggingové trasy a okruhy 
  
Ochrana prírody a krajiny mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
  
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci mestský  
 dopravno-komunikačný systém  

 priame napojenie na komunikáciu vo Viedenskej ceste 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti  možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné prostredie nížinnej krajiny 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 zariadenia verejného stravovania 
 zariadenia služieb 
  
Doporučenia: podrobnejšie riešiť urbanistickou štúdiou 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Číslo urbanistickej plochy :             14/R-3 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Petržalka 
  
Číslo urbanistického obvodu 099 
  
Číslo urbanistickej plochy 14/R-3 
  
Názov lokality Za diaľnicou II. 
  
Výmera v m2 14 002 
  
Zatriedenie do systému rekreácie každodenná rekreácia 
  
Lokalizácia v urbanizovanom prostredí 
  
Význam lokality lokálny 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení maloplošné ihriská 
  
Ochrana prírody a krajiny mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
  
Podmienenosť z hľadiska dopravy rozvoj lokality je podmienený vybudovaním dopravného napojenia 
 na nadradenú cestnú sieť 

 vybudovanie zbernej komunikácie súbežnej s diaľnicou D2 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí 
 v nadväzujúcom území 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na urbanizované prostredie 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
  
Doporučenia: riešiť spolu so zariadeniami OV lokálneho významu a lokalitou športovo-

rekreačnou lokalitou č.14/7 
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    Číslo urbanistickej plochy :             14/R-4 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Petržalka 
  
Číslo urbanistického obvodu 249 
  
Číslo urbanistickej plochy 14/R-4 
  
Názov lokality Za diaľnicou I. 
  
Výmera v m2 199 769 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v urbanizovanom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení areál zdravia 
 joggingové trasy a okruhy 
 plochy a zariadenia adrenalínových športov 
 in-line trasy a okruhy 
  
Ochrana prírody a krajiny mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
  
Podmienenosť z hľadiska dopravy rozvoj lokality je podmienený vybudovaním dopravného napojenia 
 na nadradenú cestnú sieť 
  vybudovanie zbernej komunikácie súbežnej s diaľnicou D2 

 vybudovanie mimoúrovňovho napojenie na existujúcu komunikáciu v 
Panónskej ceste 

 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí 
 v nadväzujúcom území 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na urbanizované prostredie 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
  
Doporučenia: riešiť spolu so zariadeniami OV lokálneho významu a lokalitou č.14/6 
 súčasť priestoru voľného času APC Pri Bažantnici 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Číslo urbanistickej plochy :             14/R-5 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Petržalka 
  
Číslo urbanistického obvodu 106 
  
Číslo urbanistickej plochy 14/R-5 
  
Názov lokality Veľký Draždiak 
  
Výmera v m2 56 006 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
 každodenná rekreácia 
  
Lokalizácia v urbanizovanom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení plochy a zariadenia pre vodnú rekreáciu 
 joggingové trasy a okruhy 
 plochy a zariadenia pre rybolov 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 

 biocentrum č.39 
  
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 priame napojenie na komunikáciu v Antolskej ulici 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti  možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné zázemie vodnej plochy 
   
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
  
Doporučenia: riešiť ako súčasť prírodného kúpaliska Veľký Draždiak  
 v zmysle UŠ Petržalka-Mestský lesopark, JELA, s.r.o., 2008 
 súčasť priestoru voľného času Petržalka - Mestský lesopark 
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    Číslo urbanistickej plochy :             14/R-6 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Petržalka 
  
Číslo urbanistického obvodu 107 
  
Číslo urbanistickej plochy 14/R-6 
  
Názov lokality Malý Draždiak 
  
Výmera v m2 28 407 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
 každodenná rekreácia 
 
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení plochy a zariadenia pre vodnú rekreáciu 
 joggingové trasy a okruhy 
 plochy a zariadenia pre rybolov 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 

 biocentrum č.39 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 priame napojenie na komunikáciu v Starohájskej ulici 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti  možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 
   
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné zázemie vodnej plochy 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
  
Doporučenia: riešiť v zmysle UŠ Petržalka-Mestský lesopark, JELA, s.r.o., 2008 
 súčasť priestoru voľného času Petržalka - Mestský lesopark 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Číslo urbanistickej plochy :             14/R-7 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Petržalka 
  
Číslo urbanistického obvodu 255 
  
Číslo urbanistickej plochy 14/R-7 
  
Názov lokality Draždiak Štrkovisko 
  
Výmera v m2 79 143 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení plochy a zariadenia pre vodnú rekreáciu 
 joggingové trasy a okruhy 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
  biocentrum č.39 

 SKUEV / Natura 2000 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy rozvoj lokality je podmienený vybudovaním dopravného napojenia 
 na nadradenú cestnú sieť 

 vybudovať obslužnú komunikáciu v napojení na zbernú komunikáciu v 
Dolnozemskej ceste 

 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti  možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 

     napojenie na existujúci kanalizačný zberač A 
 
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné zázemie vodnej plochy 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
  
Doporučenia: riešiť v zmysle UŠ zóny Draždiak-Štrkovisko spolu s športovo-rekreačnou lokalitou 

č.14/9 
 riešiť ako oddychový a zároveň nástupný bod na dunajskú hrádzu 
 z MČ Bratislava-Petržalka 
 súčasť priestoru voľného času AUC Medzi hrádzou  
 a Dolnozemskou cestou 
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    Číslo urbanistickej plochy :             14/R-8 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Petržalka 
  
Číslo urbanistického obvodu 088 
  
Číslo urbanistickej plochy 14/R-8 
  
Názov lokality Pri ramene Zuzana 
  
Výmera v m2 72 394 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení pobytové lúky 
 joggingové trasy a okruhy 
 náučné chodníky 
 plochy a zariadenia pre rybolov 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
  biocentrum č.39 

 SKUEV / Natura 2000 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci mestský  
 dopravno-komunikačný systém  

 cyklistické a pešie chodníky v napojení na dunajskú hrádzu 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti potrebné siete a zariadenia TI riešiť izolovane 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné zázemie vodného toku 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 
Doporučenia:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Číslo urbanistickej plochy :             14/R-9 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Petržalka 
  
Číslo urbanistického obvodu 088 
  
Číslo urbanistickej plochy 14/R-9 
  
Názov lokality Za hrádzou 
  
Výmera v m2 367 198 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení pobytové lúky 
 joggingové trasy a okruhy 
 náučné chodníky 
 turistické trasy 
 plochy a zariadenia pre vodnú rekreáciu 
 plochy a zariadenia pre rybolov 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
  biocentrum č.39 

 SKUEV / Natura 2000 
 mimo chránené územia prírody a krajiny 

 južná časť lokality 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci mestský  
 dopravno-komunikačný systém  
  vybudovanie cyklistických a peších komunikácií v napojení 

na dunajskú hrádzu 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti potrebné siete a zariadenia TI riešiť izolovane 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 prírodné zázemie vodného toku 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 

 zariadenia verejného stravovania 
 drobná architektúra a mobiliár 
Doporučenia:  
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    Číslo urbanistickej plochy :             15/R-1 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Jarovce 
  
Číslo urbanistického obvodu 110 
  
Číslo urbanistickej plochy 15/R-1 
  
Názov lokality Pri Bažantnici I. 
  
Výmera v m2 1 034 079 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení pobytové lúky 
 joggingové trasy a okruhy 
 náučné chodníky 
 plochy a zariadenia adrenalínových športov 
 ihriská pre golf 
  
Ochrana prírody a krajiny v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 
  biocentrum č.35 

 ochranné pásmo NKP 
  cez územie prechádza biokoridor č.XIV 
  
Podmienenosť z hľadiska dopravy rozvoj lokality je podmienený vybudovaním dopravného napojenia  
 na nadradenú cestnú sieť 

 vybudovanie zbernej komunikácie   
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti potrebné siete a zariadenia TI riešiť izolovane 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 prírodné prostredie nížinnej krajiny 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 zariadenia verejného stravovania 
 drobná architektúra a mobiliár 
 odstavné státia a parkoviská 
  
Doporučenia: riešiť spolu s lokalitou č.15/R-2 
 súčasť priestoru voľného času APC Pri bažantnici 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Číslo urbanistickej plochy :             15/R-2 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Jarovce 
  
Číslo urbanistického obvodu 110 
  
Číslo urbanistickej plochy 15/R-2 
  
Názov lokality Pri Bažantnici II. 
  
Výmera v m2 238 153 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení pobytové lúky 
 joggingové trasy a okruhy 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 

 cez územie prechádza biokoridor č.XIV 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy rozvoj lokality je podmienený vybudovaním dopravného napojenia  
 na nadradenú cestnú sieť 

 vybudovanie zbernej komunikácie 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti potrebné siete a zariadenia TI riešiť izolovane 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné prostredie nížinnej krajiny 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 
  
Doporučenia: riešiť spolu s lokalitou č.15/R-1 
 súčasť priestoru voľného času APC Pri bažantnici 
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    Číslo urbanistickej plochy :             15/R-3 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Jarovce 
  
Číslo urbanistického obvodu 256 
  
Číslo urbanistickej plochy 15/R-3 
  
Názov lokality Jarovce sever II. 
  
Výmera v m2 135 009 
  
Zatriedenie do systému rekreácie každodenná rekreácia 
  
Lokalizácia v urbanizovanom prostredí 
  
Význam lokality lokálny 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení areál zdravia 
 joggingové trasy a okruhy 
 plochy a zariadenia pre vodnú rekreáciu 
  
Ochrana prírody a krajiny mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
  
Podmienenosť z hľadiska dopravy rozvoj lokality je podmienený vybudovaním dopravného napojenia  
 na nadradenú cestnú sieť 

 vybudovanie zbernej komunikácie  
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí  
 v nadväzujúcom území 
   
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na urbanizované prostredie 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 
  
Doporučenia: riešiť spolu s športovo-rekreačnou lokalitou č.15/3 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Číslo urbanistickej plochy :             15/R-4 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Jarovce 
  
Číslo urbanistického obvodu 105 
  
Číslo urbanistickej plochy 15/R-4 
  
Názov lokality Jarovce sever I. 
  
Výmera v m2 18 588 
  
Zatriedenie do systému rekreácie každodenná rekreácia 
  
Lokalizácia v urbanizovanom prostredí 
  
Význam lokality lokálny 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení maloplošné ihriská 
  
Ochrana prírody a krajiny mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
  
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 priame napojenie na komunikáciu cesta na Rusovce 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti  možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 

     napojenie na siete trasované vceste na Rusovce 
 
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na urbanizované prostredie 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
  
Doporučenia:  
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    Číslo urbanistickej plochy :             15/R-5 
 
 
 
 
Mestská časť Bratislava - Jarovce 
  
Číslo urbanistického obvodu 105 
  
Číslo urbanistickej plochy 15/R-5 
  
Názov lokality Pred hrádzou 
  
Výmera v m2 125 656 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení plochy a zariadenia pre vodnú rekreáciu 
 maloplošné ihriská  
 joggingové trasy a okruhy 
 in-line trasy a okruhy 
  
Ochrana prírody a krajiny v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 

 biocentrum 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy rozvoj lokality je podmienený vybudovaním dopravného napojenia 
 na nadradenú cestnú sieť 

 vybudovanie obslužnej komunikácie v napojení na cestu na Rusovce 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí  
 v nadväzujúcom území 
   
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné zázemie vodnej plochy 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 zariadenia verejného stravovania 
 odstavné státia a parkoviská 
  
Doporučenia: riešiť spolu s lokalitami č.15/R-6, 15/R-7 a 15/R-8 a športovo-rekreačnou lokalitou 

15/6 
 súčasť priestoru voľného času APC Veľký a Malý Zemník 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Číslo urbanistickej plochy :             15/R-6 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Jarovce 
  
Číslo urbanistického obvodu 110 
  
Číslo urbanistickej plochy 15/R-6 
  
Názov lokality Malý Zemník I. 
  
Výmera v m2 197 229 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení plochy a zariadenia pre vodnú rekreáciu 
 joggingové trasy a okruhy 
 in-line trasy a okruhy 
 plochy a zariadenia pre rybolov 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
  biocentrum  

 SKCHVU / Natura 2000 - vtáčie územia 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy rozvoj lokality je podmienený vybudovaním dopravného napojenia 
 na nadradenú cestnú sieť 

 vybudovanie obslužnej komunikácie v napojení na cestu na Rusovce 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí  
 v nadväzujúcom území 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodný zázemie vodnej plochy 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 zariadenia verejného stravovania 
 odstavné státia a parkoviská 
  
Doporučenia: riešiť spolu s lokalitami č.15/R-5, 15/R-7 a 15/R-8 
 súčasť priestoru voľného času APC Veľký a Malý Zemník 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Územný generel športu a rekreácie Hlavného mesta SR Bratislavy 

Bratislava, 02.2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          strana 121 

    Číslo urbanistickej plochy :             15/R-7 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Jarovce 
  
Číslo urbanistického obvodu 110 
  
Číslo urbanistickej plochy 15/R-7 
  
Názov lokality Malý Zemník II. 
  
Výmera v m2 135 435 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení plochy a zariadenia pre vodnú rekreáciu 
 joggingové trasy a okruhy 
 náučné chodníky 
 turistické trasy 
 plochy a zariadenia pre rybolov 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
  biocentrum  

 SKCHVU / Natura 2000 - vtáčie územia 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy rozvoj lokality je podmienený vybudovaním dopravného napojenia 
 na nadradenú cestnú sieť 
  vybudovanie obslužnej komunikácie v napojení na cestu na Rusovce a 

zbernú komunikáciu v Dolnozemskej ceste 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí  
 v nadväzujúcom území 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné zázemie vodnej plochy 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 zariadenia verejného stravovania 
 odstavné státia a parkoviská 
  
Doporučenia: riešiť spolu s lokalitami č.15/R-5, 15/R-6 a 15/R-8 
 súčasť priestoru voľného času APC Veľký a Malý Zemník 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Číslo urbanistickej plochy :             15/R-8 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Jarovce 
  
Číslo urbanistického obvodu 110 
  
Číslo urbanistickej plochy 15/R-8 
  
Názov lokality Veľký Zemník 
  
Výmera v m2 147 271 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení plochy a zariadenia pre vodnú rekreáciu 
 pobytové lúky 
 
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 

     biocentrum 
  
Podmienenosť z hľadiska dopravy rozvoj lokality je podmienený vybudovaním dopravného napojenia 
 na nadradenú cestnú sieť 

vybudovanie obslužnej komunikácie v napojení na cestu na Rusovce a 
zbernú komunikáciu v Dolnozemskej ceste 

 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí  
 v nadväzujúcom území 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné zázemie vodnej plochy 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 
 zariadenia verejného stravovania 
  
Doporučenia: riešiť ako súčasť veslárskeho štadiónu 
 riešiť spolu s lokalitami č.15/R-5, 15/R-6 a 15/R-7 a lokalitou č.15/4 
 súčasť priestoru voľného času APC Veľký a Malý Zemník 
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    Číslo urbanistickej plochy :             16/R-1 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Rusovce 
  
Číslo urbanistického obvodu 241 
  
Číslo urbanistickej plochy 16/R-1 
  
Názov lokality Pri Rusoveckom jazere I. 
  
Výmera v m2 185 651 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
 každodenná rekreácia 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení plochy a zariadenia pre vodnú rekreáciu 
 pobytové lúky 
 plochy a zariadenia pre rybolov 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
  biocentrum  
  CHKO  

 SKCHVU / Natura 2000 - vtáčie územia 
 SKUEV / Natura 2000 
 Ramsarská lokalita 
 chránená vodohospodárska oblasť 

 
Podmienenosť z hľadiska dopravy rozvoj lokality je podmienený vybudovaním dopravného napojenia 
 na nadradenú cestnú sieť 

 vybudovanie prístupovej komunikácie v napojení na Irkutskú ulicu 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí  
 v nadväzujúcom území 
   
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné zázemie vodnej plochy 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 
 zariadenia verejného stravovania 
 odstavné státia a parkoviská 
  
Doporučenia: riešiť ako oddychovo-relaxačný priestor dunajskej hrádze, 
 resp. nástupný bod na dunajskú hrádzu z MČ Rusovce 
 riešiť spolu s športovo-rekreačnou lokalitou č.16/2 
 súčasť priestoru voľného času APC Rusovecký lesopark 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Číslo urbanistickej plochy :             16/R-2 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Rusovce 
  
Číslo urbanistického obvodu 241 
  
Číslo urbanistickej plochy 16/R-2 
  
Názov lokality Pri Rusoveckom jazere II. 
  
Výmera v m2 8 148 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení pobytové lúky 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
  biocentrum  
  CHKO  

 SKCHVU / Natura 2000 - vtáčie územia 
 SKUEV / Natura 2000 
 Ramsarská lokalita 
 chránená vodohospodárska oblať 
 územia v záujme ochrany prírody a krajiny 

 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  
  vybudovanie peších a cyklistických chodníkov v napojení  

na dunajskú hrádzu 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti potrebné siete a zariadenia TI riešiť izolovane 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné prostredie lužných lesov 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 
Doporučenia: súčasť priestoru voľného času APC Rusovecký lesopark 
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    Číslo urbanistickej plochy :             16/R-3 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Rusovce 
  
Číslo urbanistického obvodu 241 
  
Číslo urbanistickej plochy 16/R-3 
  
Názov lokality Za kaštieľom I. 
  
Výmera v m2 25 798 
  
Zatriedenie do systému rekreácie každodenná rekreácia 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení pobytové lúky 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
  biocentrum  
  CHKO  

 SKCHVU / Natura 2000 - vtáčie územia 
 SKUEV / Natura 2000 
 Ramsarská lokalita 
 chránená vodohospodárska oblasť 

územia v záujme ochrany prírody a krajiny 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 vybudovanie peších a cyklistických chodníkov 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti potrebné siete a zariadenia TI riešiť izolovane 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné prostredie lužných lesov 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 

Doporučenia: súčasť priestoru voľného času APC Rusovecký lesopark 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Číslo urbanistickej plochy :             16/R-4 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Rusovce 
  
Číslo urbanistického obvodu 241 
  
Číslo urbanistickej plochy 16/R-4 
  
Názov lokality Za kaštieľom II. 
  
Výmera v m2 14 621 
  
Zatriedenie do systému rekreácie každodenná rekreácia 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality lokálny 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení pobytové lúky 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
  biocentrum  

 SKUEV / Natura 2000 
 chránená vodohospodárska oblasť 

 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 priame napojenie na komunikáciu v Kaštielskej ulici 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti  možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 
   
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné prostredie lužných lesov 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 
Doporučenia: súčasť priestoru voľného času APC Rusovecký lesopark 
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Číslo urbanistickej plochy :             16/R-5 
 
 
 
 
Mestská časť Bratislava - Rusovce 
  
Číslo urbanistického obvodu 241 
  
Číslo urbanistickej plochy 16/R-5 
  
Názov lokality Za Rusovcami 
  
Výmera v m2 169 064 
  
Zatriedenie do systému rekreácie každodenná rekreácia 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality lokálny 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení areál zdravia 
 pobytové lúky 
 joggingové trasy a okruhy 
 maloplošné ihriská  
  
Ochrana prírody a krajiny v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES 
  SKCHUEV / Natura 2000 
  Ramsarská lokalita 
 v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
  biocentrum  

  SKCHVU / Natura 2000 - vtáčie územia 
  chránená vodohospodárska oblasť 
 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 priame napojenie na komunikáciu v Kaštielskej ulici 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti  možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe   
 na prírodné prostredie lužných lesov 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 drobná architektúra a mobiliár 
  
Doporučenia: riešiť  spolu so športovo-rekreačnou lokalitou č.16/1 
 súčasť priestoru voľného času APC Rusovecký lesopark 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Číslo urbanistickej plochy :             17/R-1 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Čunovo 
  
Číslo urbanistického obvodu 239 
  
Číslo urbanistickej plochy 17/R-1 
  
Názov lokality Čunovo - juh 
  
Výmera v m2 23 237 
  
Zatriedenie do systému rekreácie každodenná rekreácia 
  
Lokalizácia v urbanizovanom prostredí 
  
Význam lokality lokálny 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení maloplošné ihriská  
  
Ochrana prírody a krajiny mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES 
  
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  
  vybudovanie prístupovej komunikácie s ulice Na hrádzi  
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti  možnosť napojenia lokality na existujúce siete v bezprostrednom zázemí 
   
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na urbanizované prostredie 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
  
Doporučenia:  
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    Číslo urbanistickej plochy :             17/R-2 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Čunovo 
  
Číslo urbanistického obvodu 239 
  
Číslo urbanistickej plochy 17/R-2 
  
Názov lokality Pri hrádzi I. 
  
Výmera v m2 417 526 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský a nadmestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení plochy a zariadenia pre vodnú rekreáciu 
 náučné chodníky 
 turistické trasy 
 cyklistické trasy 
 maloplošné ihriská  
 plochy a zariadenia pre rybolov 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
  CHKO  

 SKCHVU / Natura 2000 - vtáčie územia 
 Ramsarská lokalita 

 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny   
 dopravno-komunikačný systém 

 prístup z komunikácie Na hrádzi 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí  
 v nadväzujúcom území 
   
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí  
 v nadväzujúcom území 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 zariadenia prechodného ubytovania 
 zariadenia služieb 
 drobná architektúra a mobiliár 
  
Doporučenia: riešiť spolu s lokalitou rekreačného športu 17/3 
 súčasť priestoru voľného času APC Na hrádzi 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Číslo urbanistickej plochy :             17/R-3 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Čunovo 
  
Číslo urbanistického obvodu 239 
  
Číslo urbanistickej plochy 17/R-3 
  
Názov lokality Pri hrádzi II. 
  
Výmera v m2 61 271 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský a nadmestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení plochy a zariadenia pre vodnú rekreáciu 
 maloplošné ihriská  
 plochy a zariadenia pre rybolov 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
  CHKO  

 SKCHVU / Natura 2000 - vtáčie územia 
 Ramsarská lokalita 

 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny   
 dopravno-komunikačný systém 

 prístup z komunikácie Na hrádzi 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí  
 v nadväzujúcom území 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe  
 na prírodné zázemie vodného toku 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 zariadenia služieb 
 drobná architektúra a mobiliár 
  
Doporučenia: súčasť priestoru voľného času APC Na hrádzi 
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    Číslo urbanistickej plochy :             17/R-4 
 
 
 
  
Mestská časť Bratislava - Čunovo 
  
Číslo urbanistického obvodu 239 
  
Číslo urbanistickej plochy 17/R-4 
  
Názov lokality Pri hrádzi III. 
  
Výmera v m2 132 281 
  
Zatriedenie do systému rekreácie krátkodobá rekreácia (víkendová) 
  
Lokalizácia v prírodnom prostredí 
  
Význam lokality celomestský a nadmestský 
  
Navrhovaná štruktúra zariadení pobytové lúky 
 plochy a zariadenia pre vodnú rekreáciu 
 plochy a zariadenia pre rybolov 
  
Ochrana prírody a krajiny v chránenom území prírody a krajiny a prvkov USES 
  CHKO  

 SKCHVU / Natura 2000 - vtáčie územia 
 Ramsarská lokalita 

 
Podmienenosť z hľadiska dopravy možnosť napojenia lokality na existujúci miestny  
 dopravno-komunikačný systém  

 prístup z komunikácie Na hrádzi 
 
Podmienenosť z hľadiska   
technickej vybavenosti rozvoj lokality je podmienený vybudovaním navrhovaných sietí  
 v nadväzujúcom území 
  
Doporučenie funkčno-priestorového   
usporiadania lokalita s prevahou relaxačno-oddychových zariadení vo väzbe 
 na prírodné zázemie vodného toku 
  
Doplňujúce vybavenostné zariadenia  
areálov sociálne zariadenia 
 zariadenia služieb 
 drobná architektúra a mobiliár 
 zariadenia verejného stravovania 
  
Doporučenia: súčasť priestoru voľného času APC Na hrádzi 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

3.3.  NÁVRH ZÁSAD ROZVOJA ŠPORTU A  REKREÁCIE NA INÝCH FUNKČNÝCH 
PLOCHÁCH 

 

 Príležitosti pre školský šport, výkonnostný šport a  rekreačný šport v dennej dostupnosti obyvateľov,  
okrem zariadení umiestnených na plochách s funkciou  č.401 - športu, telovýchovy a voľného času ako aj č.1003 
- rekreácie v prírodnom prostredí, doplňujú zariadenia v rámci iných funkčných plôch, najmä občianskej 
vybavenosti a bývania, resp. ich zmiešanej funkcie a iné, u ktorých regulácia pripúšťa ich umiestnenie v rámci 
prípustných  funkcií alebo  prípustných v obmedzenom rozsahu.  

 Prehľad súčasných zariadení na iných funkčných plochách je súčasťou pasportov analytickej časti 
(textovej i grafickej).  

 Návrh lokalizácie nových v rámci funkcií bývania a občianskej vybavenosti je potrebné riešiť v rámci  
podrobnejšej organizácie funkčných plôch a následne objektov, čo prekračuje charakter a merítko územného 
generelu športu  a  rekreácie. Zásady ich rozvoja je možné stanoviť nasledovne:    

• v rámci  funkcie bývania  
• objekty bývania 

• v bytoch - cvičenie s jednoduchým náradím,      
• v obytných domoch - v účelovej miestnosti na cvičenie pre obyvateľov domu resp. bloku so stredne 

náročným náradím na cvičenie – rebriny, bicyklový ergometer, lavičky na posilňovanie, ... 
a jednoduché hry – stolný tenis)   2 m2  na jedného cvičiaceho, 0,2 m2 na bývajúceho obyvateľa,   

 pre začlenenie priestorov  pre športovanie  do bytových objektov v rámci ich spoločných priestorov 
nie sú v súčasnosti vytvorené legislatívne podmienky, 

• prostredie s  funkciou bývania  
• rozptýlené - uvažovať s dostupnosťou cca 200-500 m, ide najmä o nenáročné viacúčelové ihriská,  

bežecké dráhy, hracie spevnené i zatrávnené plochy, 
pre začlenenie rozptýlených ihrísk do obytného prostredia ako súčasti realizácie obytných 
komplexov nie sú vytvorené legislatívne podmienky,   

• integrované – v rámci malých areálov s viacúčelovými a inými multifunkčnými ihriskami a 
zariadeniami pre „malé športy“, rozvíjať ich ako verejne prístupné areály integrujúce ihriská, 
športoviská a zelené plochy pre oddych, šport a rekreáciu, v rámci ktorých je možné zabezpečiť zo 
strany samosprávy ich kontrolu a  pravidelnú údržbu.  
V minulosti pre zabezpečenie dostatku a objektivizáciu kapacít v nových obytných súboroch boli 
stanovené ukazovatele pre bilancovanie a realizáciu plôch športovísk v obytnom prostredí. 
Vzhľadom na meniace sa podmienky a rozširujúcu štruktúru príležitostí a ponuky pre rekreačný 
pohyb na jednej strane, ako aj zmenený spôsob realizácie obytných celkov, bolo by vhodné   
spracovať aktualizáciu ukazovateľov vo väzbe na veľkosť a polohu obytných celkov a súborov 
všeobecne i na podmienky mesta.  

• v rámci funkcie občianskej vybavenosti 
• v objektov občianskej  vybavenosti  resp. ako samostatné objekty ide o účelové zariadenia (Welness 

centrá) s náročným vybavením pre fitness, posilňovne, aerobik, bowling, ..., poskytujúce kondičné a 
rekondičné služby pre nesúťažný, pravidelný pohyb, s primeranou intenzitou a zaťažením, ich 
rozsah a kvalita zodpovedá charakteru objektu občianskej vybavenosti,  polohe, veľkosti a významu; 
sú organizované väčšinou  súkromnými subjektami,  

 vhodné je ich začlenenie do areálov, centier a priestorov voľného času rôzneho významu,  
• zariadenia a školskej telovýchovy, ktorých športové areály smerujú k viacúčelovému využitiu 

(prehľad súčasných školských športových areálov obsahuje analytická časť) a v rámci 
nadmestských a mestských koncepcií sa s nimi počíta aj pre využitie pre výkonnostný šport a šport 
pre všetkých,  

 plochy a zariadenia pre školský šport resp. školské športové areály realizované ako súčasť 
školských areálov nie sú  v územnom pláne mesta v zmysle jeho metodiky začlenené do plôch športu, 
telovýchovy a rekreácie, ale  sú súčasťou plôch viažucich sa ťažiskovo na plochy občianskej vybavenosti 
lokálneho významu, v prípade stredného školstva a univerzitného športu na plochy občianskej 
vybavenosti celomestského a nadmestského významu (prípadne sú súčasťou obytných území resp. 
funkčne zmiešaných území), tvoria však základnú sietí športových aktivít v mestskom priestore preto 
bolo potrebné v rámci územného generelu športu a rekreácie venovať dostatočnú pozornosť zásadám 
ich rozvoja, najmä  
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• zachovať vonkajšie voľné plochy a  pozemky škôl pre  telovýchovu a šport napriek súčasnému 
poklesu žiakom, a to aj vzhľadom na prognózovaný stúpajúci trend demografického vývoja vo 
výhľade a s ním súvisiaci predpokladaný značný nárast počtu žiakov, 

• školské športové areály umiestnené v nadväznosti na existujúce verejné športoviská integrovať 
do komplexných a viacúčelových športovo-rekreačných centier, a tým najmä v najbližšom 
období zhodnocovať školské športové areály využívaním pre záujmovú športovú činnosť  
a výkonnostný šport mládeže v  mimovyučovacích hodinách,  

• pre šport pre všetkých, na základe dovybavenia areálov a  stanovenia režimu  mimoškolského 
využívania školských športových zariadení a areálov,    

• pri trendovom zhodnocovaní disponibilných vonkajších plôch v areáloch škôl inými subjektami 
(za podmienky zvýšenia ich kvality dovybavením a rekonštrukciou) zabezpečiť prístup a využitie 
aj pre školskú telovýchovu, 

• vzhľadom na to, že územné možnosti rozširovania plôch školskej telovýchovy vzhľadom na 
uzatvorenosť školských areálov sú obmedzené, resp. nie je reálne uvažovať s ich rozširovaním,  
riešiť deficity vonkajších športovísk intenzifikáciou a sanáciou súčasných areálov škôl,   

• v procese zhodnocovania školských športových areálov zohľadňovať zmeny v štruktúre 
športových aktivít užívateľov, so zameraním sa aj na nové trendové športové aktivity, 

• v prípade zriaďovania škôl v existujúcich neúčelových objektoch (tento trend bol príznačný 
v poslednom období najmä pre súkromné a cirkevné školy v území centra mesta) riešiť 
zabezpečenie podmienok pre pohybovú aktivitu žiakov v rámci školskej telovýchovy aj 
v mimoškolských zariadeniach, nakoľko absenciu vonkajších plôch pre školskú telovýchovu 
často nie je možné kompenzovať v rámci verejných priestorov – parkov, 

• pre stabilizáciu súčasných a rozvoj nových bude potrebné vypracovať objektivizované 
urbanistické ukazovatele, resp. iné ukazovatele a štandardy usmerňujúce potrebu, resp. nároky 
na plochy a zariadenia školskej telovýchovy a športu, najmä minimálnu výmeru pozemku pre 
školskú telovýchovu a hraciu plochu vonkajších športovej vybavenosti, minimálnu výmeru 
hracej – cvičnej plochy pre kryté športové zariadenia – telocvične,  

• legislatívne upraviť požiadavky na výstavbu krytých školských bazénov, ktorá by mala byť zo 
zdravotného hľadiska a v záujme plaveckej gramotnosti obyvateľstva v celospoločenskom 
záujme a v tejto súvislosti riešiť problematiku ich financovania, pričom by mala byť podporovaná 
ich výstavba aj v rámci už existujúcich škôl. 

  
 
 

4. NÁVRH ROZVOJA KAPACÍT ZÁKLADNÝCH DRUHOV ZARIADENÍ ŠPORTU A  
REKREÁCIE 

 

 V územnom genereli športu a rekreácie je spracovaný ako teoretický bilančný prepočet návrh rozvoja 
kapacitných parametrov pre základné druhy zariadení športu, ktorý je východiskom pre doporučenie 
priestorového rozmiestnenia základných druhov zariadení športu a rekreácie na území mesta.  

 Bilančný prepočet je orientačným parametrom pre konkretizáciu lokalizácie zariadení, pričom  
neobsiahol kompletnú štruktúru zariadení vzhľadom na to, že pre špecifické zariadenia sú určujúce lokalizačné 
kritériá viazané na prírodné danosti územia, význam a poloha sídla a iné relevantné kritériá.       

Následné riešenie predovšetkým zariadení výkonnostného a vrcholového športu v rámci jednotlivých systémov 
by malo  umožňovať ich rozvoj s medzinárodnými parametrami pre usporiadanie medzinárodných súťaží na 
najvyššej úrovni. 

 

Haly a telocvične 
Návrh kapacít zariadení športových hál a telocviční v územnom genereli športu a rekreácie reflektuje 

úroveň poznania o súčasných potrebách najmä pre športy orientované na loptové hry a atletiku a  je 
koncipovaný s ohľadom na potrebu rovnomernejšieho rozloženia tohto druhu zariadenia na území mesta, pre  
vytvorenie príležitostí pre obyvateľov v zariadeniach pre voľný čas. 

Zohľadňuje tiež aktuálne známe zámery pre vybudovanie športovej haly pre cyklistiku. Zároveň uvažuje 
naďalej s využívaním vhodných kapacít školských krytých zariadení v obytnom území pre širšiu verejnosť . 

Celkový bilancovaný prírastok kapacít hál a telocviční navrhovaný pre výhľadové obdobie do roku 2030 
je cca 27 000 m2 hracej plochy, z toho pre výkonnostný šport 16 000 m2 a pre rekreačný šport 11 000 m2. 

Z bilančných celkových kapacitných prírastkov pripadá: 
• na pokrytie súčasných deficitov    11 000 m2  
• na prírastky obyvateľov vo výhľadovom období   13 000 m2 

V porovnaní so súčasným stavom by to znamenalo nárast zo súčasných zhruba 41 000 m2 na 68 000 m2 vo 
výhľade do r.2030.   

 Pre najbližšie obdobie pre pokrytie súčasných bilancovaných deficitov a rozvojových zámerov územný 
generel navrhuje nové kapacity lokalizovať: 
• v MČ Bratislava - Petržalka    5 000 m2  

• v MČ Bratislava - Dúbravka   1 000 m2   

• v MČ Bratislava - Lamač   3 000 m2 

• v MČ Bratislava - Ružinov   2 000 m2  

 

Návrh kapacít športových hál a telocviční pre výkonnostný a rekreačný šport spolu a ich rozmiestnenia 
v územnom priemete mesta 

  počet hracia plocha v m2 
mestská časť, obvod obyv. súčasný stav navrh.. bilančné návrh bilančný stav 
  r. 2030 spolu  1/obyv. ukazov. potreba deficit   spolu /obyv. 
BA-Staré Mesto 60 300 3 582 0,086       0 3 582 0,059
BA-I 60 300 3 582 0,086 0,135 8 140 4 558 0 3 582 0,059
BA-Ružinov 84 700 7 360 0,106       2 000 9 360 0,111
BA-Vrakuňa 20 000 0 0,000       0 0 0,000
BA-Podunajské Biskupice 21 100 2 740 0,142       0 2 740 0,130
BA-II 125 800 10 100 0,092 0,135 16 983 6 883 2 000 12 100 0,096
BA-Nové Mesto 48 200 17 892 0,485       0 17 892 0,371
BA-Rača 27 400 1 323 0,065       4 000 5 323 0,194
BA-Vajnory 7 300 0 0,000       0 0 0,000
BA-III 82 900 19 215 0,311 0,135 11 192 +8 023 4 000 23 215 0,280
BA-Karlova Ves 33 800 312 0,009       0 312 0,009
BA-Dúbravka 34 900 1 964 0,057       1 500 3 464 0,099
BA-Lamač 8 300 973 0,149       3 000 3 973 0,479
BA-Devín  2 500 0 0,000       0 0 0,000
BA-Devínska Nová Ves 33 600 316 0,020       7 000 7 316 0,218
BA-Záhorská Bystrica 10 500 194 0,073       3 500 3 694 0,352
BA-IV 123 100 3 759 0,040 0,135 16 619 12 860 15 000 18 759 0,152
BA-Petržalka 139 550 4 276 0,037       10 000 14 276 0,102
BA-Jarovce 12 350 360 0,288       0 360 0,029
BA-Rusovce 4 100 0 0,000       0 0 0,000
BA-Čunovo 2 100 0 0,000       2 000 2 000 0,952
BA-V 158 100 4 636 0,039 0,135 21 344 16 708 12 000 16 636 0,105
mesto Bratislava 550 200 41 292 0,097 0,135 74 278 32 986 33 000 74 292 0,135
 
 
Kapacitné ukazovatele           telocvične a športové haly 

     m2 čistej cvičnej plochy/obyv. 
                     spolu   výkonnostný     rekreačný 
               šport     šport 
• súčasný štandard podľa  územného generelu športu  0,097        0,072 0,025 
• ukazovateľ - Zásady a pravidlá územného plánovania   0,073           x     x 
 VÚVA Brno, Urbion 1983      
     v tom telocvične v základnej vybavenosti   0,040           x     x 
             športové haly v rámci vyššej občianskej vybavenosti  0,033           x     x 
- ukazovateľ - Princípy a pravidla územního plánovaní  0,030               x     x 
 - Ústav územního rozvoje Brno, 2007  - športové haly 
- navrhovaný štandard v územnom genereli športu  0,135       0,085 0,050 
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Návrh kapacít športových hál a telocviční pre výkonnostný šport a ich rozmiestnenia v územnom 
priemete mesta 

 počet hracia plocha v m2 

mestská časť, obvod obyv. súčasný stav ukazov. bilančné návrh 

 v r.2030 spolu  
v 

m2/obyv. potreba deficit  
BA-Staré Mesto 60 300 2 962 0,071         
BA-I 60 300 2 962 0,071 0,085 5 125 2 163 0 
BA-Ružinov 84 700 2 215 0,032       0 
BA-Vrakuňa 20 000 0 0,000       0 
BA-Podunajské Biskupice 21 100 2 740 0,135       0 
BA-II 125 800 4 955 0,045 0,085 10 693 5 738 0 
BA-Nové Mesto 48 200 16 992 0,353       0 
BA-Rača 27 400 1 323 0,065       2 000 
BA-Vajnory 7 300 0 0,000       0 
BA-III 82 900 18 315 0,221 0,085 7 047 +11268 2 000 
BA-Karlova Ves 33 800 312 0,009       0 
BA-Dúbravka 34 900 304 0,009       0 
BA-Lamač 8 300 0 0,000       3 000 
BA-Devín  2 500 0 0,000       0 
BA-Devínska Nová Ves 33 600 200 0,013       5 000 
BA-Záhorská Bystrica 10 500 0 0,000       2 000 
BA-IV 123 100 816 0,009 0,085 10 464 9 648 10 000 
BA-Petržalka 139 550 3 312 0,029       4 000 
BA-Jarovce 12 350 360 0,288       0 
BA-Rusovce 4 100 0 0,000       0 
BA-Čunovo 2 100 0 0,000       0 
BA-V 158 100 3 672 0,031 0,085 13 439 9 767 4 000 
mesto Bratislava 550 200 30 720 0,072 0,085 46 768  16 047 16 000 

 

Návrh kapacít športových hál a telocviční pre rekreačný šport a ich rozmiestnenia v územnom priemete 
mesta 

  počet hracia plocha v m2 
mestská časť, obvod obyv. súčasný stav ukazov. bilančné návrh bilančný stav 

  r.2030 spolu /obyv. 
v 
m2/obyv. potreba deficit   spolu 

/obyv
. 

BA-Staré Mesto 60 300 620 0,015 0,050 3 015 2 395 0 620 0,010 
BA-I 60 300 620 0,015 0,050 3 015 2 395 0 620 0,010 
BA-Ružinov 84 700 5 145 0,073 0,050 4 235 +910 2 000 7 145 0,084 
BA-Vrakuňa 20 000 0 0,000 0,050 1 000 1 000 0 0 0,000 
BA-Podunajské Biskupice 21 100 0 0,000 0,050 1 055 1 055 0 0 0,000 
BA-II 125 800 5 145 0,047 0,050 6 290 1 145 2 000 7 145 0,057 
BA-Nové Mesto 48 200 900 0,024 0,050 2 410 1 510   900 0,019 
BA-Rača 27 400 0 0,000 0,050 1 370 1 370 2 000 2 000 0,073 
BA-Vajnory 7 300 0 0,000 0,050 365 365 0 0 0,000 
BA-III 82 900 900 0,015 0,050 4 145 3 245 2 000 2 000 0,024 
BA-Karlova Ves 33 800 0 0,000 0,050 1 690 1 690 0 0 0,000 
BA-Dúbravka 34 900 1 660 0,048 0,050 1 745 85 1 500 3 160 0,091 
BA-Lamač 8 300 973 0,149 0,050 415 +558 0 973 0,117 
BA-Devín  2 500 0 0,000 0,050 125 125 0 0 0,000 
BA-Devínska Nová Ves 33 600 116 0,007 0,050 1 680 1 564 2 000 2 116 0,063 
BA-Záhorská Bystrica 10 500 194 0,073 0,050 500 306 1 500 1 694 0,161 
BA-IV 123 100 2 943 0,031 0,050 6 155 3 212 5 000 7 943 0,065 
BA-Petržalka 139 550 964 0,008 0,050 6 980 6 016 6 000 6 964 0,050 
BA-Jarovce 12 350 0 0,000 0,050 620 620 0 0 0,000 
BA-Rusovce 4 100 0 0,000 0,050 205 205 0 0 0,000 
BA-Čunovo 2 100 0 0,000 0,050 100 100 2 000 2 000 0,952 
BA-V 158 100 964 0,008 0,050 7 905 6 941 8 000 8 964 0,057 
mesto Bratislava 550 200 10 572 0,025 0,050 27 510 16 938 17 000 27 122 0,049 

 
 

 

Návrh lokalizácie 
 Návrh uvažuje s lokalizáciou tohto druhu zariadenia do takmer každej väčšej mestskej časti, ako súčasť 
viacúčelových športových a športovo-rekreačných areálov, ktoré by sa mali rozvíjať na rozvojových plochách 
určených územným plánom pre funkciu šport, telovýchova a voľný čas a so zohľadnením navrhnutých zásad pre 
ich lokalizáciou. Optimálnym riešením by bolo pokrytie územia týmto zariadeniami všetky územia mestských 
častí.  

Potrebné je doplnenie ponuky o širšie možnosti pre trendové pohybové aktivity, napr. o trendovú halu 
pre šport a zábavu mládeže s vybavením pre plážový volejbal, streetfutbal, streetball, lezecké zariadenia a pod. 
Atribútom týchto hál by mala byť  väčšia kapacita zariadení, multifunkčnosť, zariadenia pre pohyb, egeneráciu 
a zábavu, ktoré spolu umožňujú ich efektívnejšie využívanie. 
 Aktuálnym pre najbližšie obdobie bude zrejme riešenie náhradných kapacít pre tie športové haly, ktorých 
úbytok sa predpokladá v  súvislosti s prestavbou, resp. asanáciou objektov, v ktorých sú zariadenia lokalizované 
(ŠH ŠKP, ŠH Dunajplavba Bratislava, ŠH Jégeho spolu s celkovou kapacitou 2 375 m2).  Podľa informácií 
zámerom je riešenie náhrady v rámci zastavaného územia (areály škôl). V prípade zámeru lokalizácie na nových 
plochách z hľadiska územno-technických podmienok sú najvhodnejšie rozvojové lokality v MČ Petržalka.  
 

Zimné štadióny a ľadové plochy 

Územný generel športu a rekreácie navrhuje rozvoj ľadových plôch zo súčasných  7200 m2 na 12 600 m2 
a ich rozvojom predpokladá vytvorenie príležitostí aj pre rekreačné korčuľovanie obyvateľov mesta.  

 Celkový bilančný prírastok kapacít krytých ľadových plôch pre výhľadové obdobie do r. 2030 je 5 400 m2 
ľadovej plochy z toho pripadá: 
na pokrytie súčasných deficitov     1 800 m2  
na prírastky obyvateľov vo výhľadovom období   3 600 m2 

Návrh lokalizácie 

Z hľadiska priestorového rozmiestnenia sú v návrhu sledované kritériá dostupnosti zariadení a 
optimalizácie ich spádovosti pre obyvateľov jednotlivých častí mesta (západná, východná, južná) a zohľadňuje 
zároveň územné a priestorové podmienky v rozvoji mesta: 

• do západnej časti mesta v kapacite 1800 m2 ľadovej plochy 
v MĆ Bratislava - Devínska Nová Ves aj v súvislosti s predpokladaným väčším rozvojom osídlenia v tomto 
a nadväznom území  

• do južnej časti mesta v kapacite 3 600 m2 ľadovej plochy 

−v MČ Bratislava - Petržalka pre pokrytie súčasného deficitu a vo väzbe na potenciálny rozvoj bývania 
v nových lokalitách.  

Aktuálnym je riešenie vybudovania kapacitnej športovej haly - zimného štadióna pre majstrovstvá sveta 
v r. 2011 v tradičnej lokalite Tehelné pole. Prínosom pre mesto bude nové reprezentatívne zariadenie 
celomestského až nadmestského významu, pre vyššie a medzinárodné súťaže a pre atraktívne podujatia, avšak 
bez prírastku nových kapacít. Okrem rekonštrukcie štadióna Ondreja Nepelu sa odporúča pre najbližšie obdobie 
rozvoj ďalšieho zariadenia - novú multifunkčnú halu so zameraním na hokej a sálové športy, ktorá by spĺňala 
medzinárodné kritériá na najvyššej úrovni. Pre jej lokalizáciu sú na území mesta k dispozícii rozvojové plochy 
pre šport, telovýchovu a voľný čas, podľa územného generelu ako vhodné sú odporúčané lokality v južnej (MČ 
Petržalka) a západnej časti mesta (MČ Devínska Nová Ves).  
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Návrh bilančnej potreby kapacít ľadových plôch a ich rozmiestnenia v územnom priemete mesta 

  počet hracia plocha v m2  
Mestská časť, obvod obyvateľov súčasný stav ukazov. Bilančné návrh Bilanc. 
  2030 spolu /obyv m2/obyv potreba deficit   stav 
BA-Staré Mesto 60 300 0 0           
BA-I 60 300 0 0 0,024 1 447 1 447 0 0 
BA-Ružinov 84 700 1 800 0,026         1 800 
BA-Vrakuňa 20 000 0 0           
BA-Podunajské Biskupice 21 100 0 0           
BA-II 125 800 1 800 0,016 0,024 3 019 1 219 0 1 800 
BA-Nové Mesto 48 200 3 600 0,098         3 600 
BA-Rača 27 400 0 0           
BA-Vajnory 7 300 0 0           
BA-III 82 900 3 600 0,058 0,024 1 990 1610 0 3 600 
BA-Karlova Ves 33 800 0 0           
BA-Dúbravka 34 900 1 800 0,053         1 800 
BA-Lamač 8 300 0 0           
BA-Devín  2 500 0 0           
BA-Devínska Nová Ves 33 600 0 0       1 800 1 800 
BA-Záhorská Bystrica 10 500 0 0           
BA-IV 123 100 1 800 0,019 0,024 2 955 1 195 1 800 3 600 
BA-Petržalka 139 550 0 0       3 600 3 600 
BA-Jarovce 12 350 0 0           
BA-Rusovce 4 100 0 0           
BA-Čunovo 2 100 0 0           
BA-V 158 100 0 0 0,024 3 795 3 795 3 600 3 600 
mesto Bratislava 550 200 7 200 0,017 0,024 13 206 6 006 5 400 12 600 
 
Kapacitné ukazovatele pre kryté zimné štadióny: 
• Súčasný štandard      0,017 m2 hracej plochy/obyv. 
• Ukazovateľ – Zásady a pravidlá ÚP     0,018-0,030 m2 hracej plochy/obyv. 
 – VÚVA Brno-Urbion Bratislava, 1983 
• Ukazovatel - Princípy a pravidla územního plánovaní  0,006 m2 hracej plochy/obyv. 
• Ústav územního rozvoje Brno, 2007 
• Navrhovaný štandard v územnom genereli športu    0,024  m2 hracej plochy/obyv. 

 
Kapacitné ukazovatele pre zimné štadióny otvorené: 
• Súčasný štandard      0,0 m2 hracej plochy/obyv. 
• Ukazovateľ – Zásady a pravidlá ÚP     0,036-0,072 m2 hracej plochy/obyv. 

9. VÚVA Brno-Urbion Bratislava, 1983 
• Ukazovateľ - Princípy a pravidla územního plánovaní  x 

• Ústav územního rozvoje Brno, 2007 

Okrem kapacitného zabezpečenia, koncepčným a koordinovaným riešením by bolo napr. vytvorenie 
iniciatívy pre rozvoj zimných športov, ktorá by sa ujala požiadaviek a deficitov danej oblasti.  

Na úrovni kompetentných športových subjektov je potrebné zvážiť rozsah a spôsob vytvorenia krytých 
tréningových plôch pre hokej, zároveň s touto tematikou riešiť potrebu tréningových plôch pre existujúce 
športové kluby ľadového hokeja a sprístupnenie exitujúcich kapacít pre širšiu verejnosť vo východnej časti mesta  

Korčuľovanie pre verejnosť, ktoré je vytláčané, by mohlo získať nové impulzy aj zriadením viacerých 
dočasných ľadových plôch na atraktívnych miestach a na plochách v rámci obytného územia, aj s ohľadom na 
ekonomické podmienky a aktuálne možnosti riešenia. 

Trvalým riešením, v zmysle odporúčania z prerokovania územného generelu, je vybudovanie 
nenáročných krytých umelených ľadových plôch pre pokrytie potrieb obyvateľov jednotlivých mestských častí, 
a to pre MČ Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice 1 ľadová plocha, pre MČ Nové Mesto, Rača, Vajnory 1 
ľadová plocha, pre MČ Karlova Ves, Lamač, Devínska Nová Ves, Devín, Záhorská Bystrica 2 ľadové plochy 
a pre MČ Petražalka 3 ľadové plochy. Ich lokalizácia by mala byť podriadená kritériám dobrej dochádzkovej 
dostupnosti a dopravnej prístupnosti systémami verejnej dopravy. 
 

Kryté plavárne 

Návrh výhľadových kapacít zariadení krytých plavární v územnom genereli športu a rekreácie sleduje 
optimalizáciu  rozloženia zariadení na území mesta, reflektuje absenciu zariadenia pre výkonnostný šport - 
plaveckého bazénu zodpovedajúceho kritériám medzinárodných súťaží a nutnosť riešenia problému zvýšenia  

ponuky príležitostí pre kondičné a rekreačné plávanie na území mesta,  u ktorého je všeobecne hodnotený 
pozitívny vplyv na zdravotnú kondíciu obyvateľov.  

Celkový prírastok kapacít krytých bazénov navrhovaný pre výhľadové obdobie do roku 2030 je cca 6 200 
m2 čistej vodnej plochy.  

Z  celkových bilančných kapacitných prírastkov pripadá: 
• na pokrytie súčasných deficitov    4 200 m2  
• na prírastky obyvateľov vo výhľadovom období   2 000 m2 

V porovnaní so súčasným stavom by to znamenalo nárast zo súčasných zhruba 2 200 m2 na 8 400 m2 
vo výhľade do r.2030 a zvýšenie súčasného štandardu z 0,005 m2 na 0,015 m2 čistej vodnej plochy na 1 
obyvateľa .   

Návrh lokalizácie 
 integrácia zariadení do viacúčelových areálov so širšou ponukou športových a rekreačných aktivít, 
 integrácia zariadení do viacúčelových objektov, v ktorých hlavná aktivita sa dopĺňa ponukou atraktívnych 

odvodených aktivít, 

 Pre najbližšie obdobie pokrytie súčasných bilancovaných deficitov územný generel odporúča riešiť : 
• sfunkčnením  a sprístupnením existujúcich zariadení pre širšiu verejnosť, vrátane situovaných v areáloch  

VŠ v MČ Bratislava - Staré Mesto,   
• rozvojom viacúčelových objektov integrujúcich priestory pre plávanie, vodné hry pre deti a lokalizovaných  v 

rámci menších areálov -centier, 
• v MČ Bratislava - Dúbravka doplnenie v rámci existujúceho športovo-rekreačného areálu Rosnička. 

 Pre ďalšie etapy rozvoj väčších kapacít a komplex krytých plavární územný generel navrhuje v západnej 
a južnej časti mesta: 
• v MČ Bratislava - Devínska Nová Ves – v rámci novej rozvojovej lokality určenej územným plánom pre 

funkciu športu, telovýchovy a voľného času,  v súvislosti s plánovaným rozvojom osídlenia v západnej časti 
mesta,  

• v MČ Bratislava - Petržalka – v rámci novej rozvojovej lokality určenej územným plánom pre funkciu športu, 
telovýchovy a voľného času s doporučením lokalizácie krytého bazénu v parametroch vhodných pre súťaže 
výkonnostného športu, alternatívou pre tento druh zariadenia je rozvojová plocha v MČ Rača, 

• v MČ Bratislava - Ružinov –  rámci rozvojovej plochy určenej územným plánom pre funkciu športu, 
telovýchovy a voľného času  v nadväznosti na areál Zlaté piesky, 

• v MČ Bratislava - Rača -  v rámci rozvojových plôch určených územným plánom pre funkciu šport, 
telovýchova a voľný čas. 

Nad rámec navrhovaných kapacít územný generel odporúča lokalizovať aqua park, súčasťou ktorého je 
komplex krytých bazénov s atrakciami pre zábavu v rozvojovom území MČ Bratislava - Čunovo uvažovaného 
pre vybudovanie športovo-rekreačnej zóny nadmestského významu.   
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Návrh kapacít krytých plavární a ich rozmiestnenia v územnom priemete mesta 

  počet vodná plocha v m2   

    súčasný stav navrh. bilančné návrh 
bilancovaný 

stav 
mestská časť, obvod obyvateľ.     ukazov.       na plochách     
  r.2030 spolu /obyv. m2/obyv. potreba deficit spolu športu integr. spolu /obyv. 
BA-Staré Mesto 60 300 0 0,000       200   200 200 0,003
BA-I 60 300 0 0,000 0,015 905 905 200 0 200 200 0,003
BA-Ružinov 84 700 300 0,004       775 575 200 1075 0,013
BA-Vrakuňa 20 000 0 0,000       200 0 200 200 0,010
BA-Pod. Biskupice 21 100 0 0,000       200 0 200  200 0,009
BA-II 125 800 300 0,003 0,015 1 890 1 590 975 575 400 1 475 0,012
BA-Nové Mesto 48 200 1 380 0,037       0 0 0 1 380 0,029
BA-Rača 27 400 0 0,000       575 575 0 575 0,017
BA-Vajnory 7 300 0 0,000       0 0 0 0 0,000
BA-III 82 900 1 380 0,022 0,015 1 240 +140 575 575 0 1 955 0,024
BA-Karlova Ves 33 800 313 0,009       0 0 0 313 0,009
BA-Dúbravka 34 900 0 0,000       475 475 0 475 0,014
BA-Lamač 8 300 0 0,000       0 0 0 0 0,000
BA-Devín  2 500 0 0,000       0 0 0 0 0,000
BA-Devínska Nová Ves 33 600 220 0,014       1 425 1 425 0 1 645 0,049
BA-Záhorská Bystrica 10 500 0 0,000       0  0 0 0 0,000
BA-IV 123 100 533 0,006 0,015 1 845 1 312 1 900 1 900 0 2 433 0,019
BA-Petržalka 139 550 0 0,000       2 550 2 550 0 2 550 0,018
BA-Jarovce 12 350 0 0,000       0 0  0  0 0,000
BA-Rusovce 4 100 0 0,000       0 0 0 0 0,000
BA-Čunovo 2 100 0 0,000       0 0 0 0 0,000
BA-V 158 100 0 0,000 0,015 2 370 2 370 2 550 2 550 0 2 550 0,016
mesto Bratislava 550 200 2 213 0,005 0,015 8 250 6 037 6 200 5 600 600 8 413 0,015
 
Kapacitné ukazovatele    m2 vodnej plochy/obyv 
• súčasný štandard podľa územného generelu   0,005 
• ukazovateľ - Zásady a pravidlá územného plánovania   0,011  
 VÚVA Brno, Urbion 1983      
• Ukazovatel - Princípy a pravidla územního plánovaní  0,011 
 - Ústav územního rozvoje Brno, 2007 
• navrhovaný štandard v územnom genereli športu  0,015 
 
 

Kúpaliská s bazénmi  

Návrh kapacít kúpalísk s bazénmi je koncipovaný s ohľadom na deficity vyplývajúceho zo súčasného 
 nerovnomerného rozloženia tohto druhu zariadenia na území mesta, a predpokladanej výhľadovej potreby 
vyplývajúcej z nárastu obyvateľstva v prognózovanom období. Zároveň zohľadňuje príležitosti, ktoré poskytujú 
pre rekreačné kúpanie prírodné kúpaliská a ich predpokladaný rozvoj.  

Celkový prírastok kapacít kúpalísk s bazénmi navrhovaný pre výhľadové obdobie do roku 2030 je cca 7 
000 m2 čistej vodnej plochy. 

Z bilančných celkových kapacitných prírastkov pripadá: 
1. na pokrytie súčasných deficitov     3 100 m2  
2. na prírastky obyvateľov vo výhľadovom období    3 500 m2 

3. ako náhrada za predpokladaný úbytok      400 m2  

Predpokladaný úbytok kapacít: 
• bazén v areáli IUVENTA  
• bazény na nefunkčnom kúpalisku v lokalite pod sanatóriom  

V porovnaní so súčasným stavom by to znamenalo nárast zo súčasných 8 800 m2 na 15 400 m2 vo výhľade do 
r.2030 a zo súčasného štandardu z 0,021 m2 na 0,028 m2 na 1 obyvateľa.   

 

 

 

Návrh lokalizácie 

Zariadenia je vhodné lokalizovať do viacúčelových športovo-rekreačných zón ako špecifické účelové areály, 
s dostatočným zázemím voľných oddychových plôch a širšou ponukou športových a rekreačných aktivít. 

 Návrh lokalizácie kúpalísk s bazénmi na rozvojových plochách pre šport, telovýchovu a voľný čas 
v rámci viacúčelových športovo-rekreačných zón, resp. väčších lokalít predpokladá dlhodobejšiu a investične 
náročnejšiu prípravu.  

Preto z pohľadu najbližšej budúcnosti reálnejším riešením sa javí skvalitňovanie vybavenia jestvujúcich areálov 
prírodných kúpalísk s  dobudovaním bazénov hlavne deti. Vhodným by bolo aj riešenie sfunkčnenia kúpaliska 
s bazénmi v lokalite pod bývalým sanatóriom v MČ Nové Mesto a celkové dobudovanie tohto rekreačného 
areálu a jeho sprístupnenie pre verejnosť, avšak tieto plochy z hľadiska územnoplánovacích podmienok sú 
určené pre funkciu občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu.  

 Z dlhodobejšej perspektívy územný generel navrhuje rozvoj nových areálov letných kúpalísk 
v rozvojových lokalitách MČ Bratislava - Ružinov, Bratislava - Devínska Nová Ves, Bratislava - Rača, Bratislava - 
Petržalka.  

 

Návrh kapacít kúpalísk s bazénmi a ich rozmiestnenia v územnom priemete mesta 
 počet vodná plocha v m2 

mestská časť, obvod obyvateľ. súčasný stav navrh.   návrh bilancovaný stav 

 v r.2030 spolu /obyv. 
ukazov. 
/obyv. potreba deficit  spolu /obyv. 

BA-Staré Mesto 60 300 154 0,004         0   
BA-I 60 300 154 0,004 0,028 1 688 1 534 0 0 0,000
BA-Ružinov 84 700 920 0,013       1 500 2 420   
BA-Vrakuňa 20 000 0 0,000       0  0   
BA-Podunajské Biskupice 21 100 0 0,000       0 0   
BA-II 125 800 920 0,008 0,028 3 522 2 602 1 500 2 420 0,019
BA-Nové Mesto 48 200 1 770 0,048       0 1 470   
BA-Rača 27 400 1 850 0,090       1 500 3 350   
BA-Vajnory 7 300 0 0,000          0   
BA-III 82 900 3 620 0,059 0,028 2 321 +1299 1 500 4 820 0,058
BA-Karlova Ves 33 800 0 0,000         0   
BA-Dúbravka 34 900 2 178 0,063         2 178   
BA-Lamač 8 300 420 0,064         420   
BA-Devín  2 500 0 0,000         0   
BA-Devínska Nová Ves 33 600 0 0,000       1 800 1 800   
BA-Záhorská Bystrica 10 500 0 0,000            
BA-IV 123 100 2 598 0,028 0,028 3 447 849 1 800 4 398 0,036
BA-Petržalka 139 550 1 555 0,014       2 200 3 755   
BA-Jarovce 12 350 0 0,000         0   
BA-Rusovce 4 100 0 0,000         0   
BA-Čunovo 2 100 0 0,000         0   
BA-V 158 100 1 555 0,013   4 427 2 872 2 200 3 755 0,024
mesto Bratislava 550 200 8 847 0,021 0,028 15 405 6 558 7 000 15 393 0,028
 
 
Kapacitné ukazovatele    m2 vodnej plochy/obyv 
• súčasný štandard podľa územného generelu   0,021 
• ukazovateľ - Zásady a pravidlá územného plánovania   0,024  
 VÚVA Brno, Urbion 1983      
• Ukazovatel - Princípy a pravidla územního plánovaní  0,024 
 - Ústav územního rozvoje Brno, 2007 
• navrhovaný štandard v územnom genereli športu  0,028 
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Veľkoplošné ihriská   

Slúžia prioritne pre výkonnostný šport, a  tým aj ich potreba je určovaná najmä dopytom športových 
združení, ich stabilizáciou či rozvojom a  aktívnym zapájaním obyvateľov do športových činností organizovaného 
športu.   

Napriek tomu návrh rozvoja kapacít v územnom genereli športu a rekreácie uvažuje do výhľadu so 
zvýšením kapacitného štandardu tohto druhu zariadenia zo súčasných 0,653 m2 na 0,800 m2 hracej plochy  na 1 
obyvateľa.  

Uplatnením tohto ukazovateľa vychádza celková výhľadová potreba do r. 2030      440 000 m2 a čistý 
prírastok 162 000 m2 hracích plôch. 

 V rámci navrhovaného prírastku kapacít veľkoplošných ihrísk sa predpokladá riešenie náhrady kapacít 
v dôsledku úbytku ihrísk vyplývajúceho zo zmien v urbanistickej štruktúre mesta:  
MČ Nové Mesto                futbalové ihrisko  FK VD Štart, Trnavská cesta  33    6 825 m2 

MČ Rača  ihrisko pre pozemný hokej KPH Rača, Mrázová ul. 18     5 005 m2 

MČ Rača  futbalové ihrisko   ŠK Krasňany, Pekná cesta  5 700 m2 

MČ Vajnory  futbalové ihrisko  ŠK Cepit Vajnory      6 825 m2 

MČ Petržalka  futbalové ihriská  TJ Slovan Pravda, Pri Seči 1             10 200 m2 

 
Celková výmera plôch pozemkov areálov ihrísk je cca 10,0 ha. MČ Rača a Vajnory prejavili záujem o stabilizáciu 
ihrísk v ÚPN mesta podnetom v rámci ostatného návrhu na zmeny a doplnky v územnom pláne.  

Návrh rozvoja veľkoplošných ihrísk zohľadňuje tiež známe zámery úbytku existujúcich ihrísk, ktoré boli 
zrušené alebo budú dotknuté výstavbou, predovšetkým lokalizáciou tréningových centier: 
• v rámci existujúcich plôch určených pre funkciu šport, telovýchova a voľný čas  

• FK Slovan v Podunajských Biskupiciach (bývalý ŠK SPOJE),  
• FK Artmedia Petržalka v Prievoze (bývalý ŠK RAPID),  
• FK ŠKP v okolí štadióna v Dúbravke, 

• na rozvojových plochách s funkciou šport, telovýchova a voľný čas 
• v lokalite Zlaté Piesky 

Otázne je využitie ihrísk lokalizovaných na plochách v zmysle ÚPN určených pre iné funkcie ako šport, rekreácia 
a voľný čas, resp. vyplývajúce zo známych rozvojových zámerov.     
Predpokladaný je na druhej strane tiež dopyt na iné druhy športov vo výhľade. Z hľadiska budúcnosti možno 
uvažovať s rozvojom ihrísk pre športy ako sú americký futbal, baseball, riešiť nové kapacity ihrísk pre pozemný 
hokej, konské pólo a pod. 

 

Návrh lokalizácie 

Tieto zariadenia sú plošne náročné, organizované do športových areálov a ich lokalizácia je viazaná na 
plochy športu, telovýchovy a voľného času. Pre potenciálny rozvoj veľkoplošných ihrísk sú vytvorené územno-
plánovacie podmienky: 
• v II. obvode -  v MČ Bratislava -  Ružinov 
• v III. obvode – v MČ Bratislava - Rača 
• v IV obvode  -  v MČ Bratislava - Devínska Nová Ves, Bratislava - Záhorská Bystrica 
• v V. obvode  -  v MČ Bratislava - Petržalka,  Bratislava - Jarovce 

Doporučená lokalizácia na rozvojových plochách je spracovaná v ďalšej časti tohto materiálu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh kapacít veľkoplošných ihrísk a ich rozmiestnenia v územnom priemete mesta 
počet hracia plocha v m2 
obyv. súčasný stav ukaz. potreb deficit pred. navrh. bilančný stav 

mestská časť, obvod r.2030 spolu /obyv /obyv   úbytok Prírast. stav /obyv 
BA-Staré Mesto 60 300 0 0       0 0 0 0,000
BA-I 60 300 0 0       0 0 0 0,000
BA-Ružinov 84 700 47 830 0,681       0 28 000 75 830   
BA-Vrakuňa 20 000 8 520 0,444       0 0 8 520   
BA-Pod. Biskupice 21 100 28 900 1,427       0 0 28 900   
BA-II 125 800 85 250 0,777       0 28 000 113 250 0,900
BA-Nové Mesto 48 200 57 120 1,547      28 875 0 28 245   
BA-Rača 27 400 22 105 1,081       10 705 45 000 56 400   
BA-Vajnory 7 300 6 825 1,529       6 825 35 000 35 000   
BA-III 82 900 86 050 1,392       46 405 80 000 119 645 1,443
BA-Karlova Ves 33 800 5 400 0,160       0 0 5 400   
BA-Dúbravka 34 900 5 880 0,170       0 0 5 880   
BA-Lamač 8 300 11 591 1,776       0 0 11 591   
BA-Devín  2 500 5 400 5,222       0 0 5 400   
BA-Devínska Nová Ves 33 600 10 986 0,696       0 35 000 45 986   
BA-Záhorská Bystrica 10 500 7 350 2,760       0 14 000 21 350   
BA-IV 123 100 46 607 0,494       0 49 000 95 607 0,777
BA-Petržalka 139 550 34 830 0,305       10 200 42 000 66 630   
BA-Jarovce 12 350 6 325 5,064       0 19 000 25 325   
BA-Rusovce 4 100 6 825 2,984       0   6 825   
BA-Čunovo 2 100 12 540 13,441       0   12 540   
BA-V 158 100 60 520 0,510       10 200 61 000 111 320 0,704
mesto Bratislava 550 200 278 427 0,653 0,800 440 

160
161 733 56 605 218 000 439 822 0,800 

 
Kapacitné ukazovatele 
• súčasný štandard celkovej kapacity hlavných ihrísk:    0,473 m2 hracích plôch/obyv 
• súčasný štandard hlavných a tréningových plôch spolu   0,653 m2 hracích plôch/obyv. 
 (v tom nie sú započítané kapacity štadiónov–hlavné a cvičné ihriská) 
• ukazovateľ - Zásady a pravidlá územného plánovania         1,800 m2/obyv  
 VÚVA Brno, Urbion 1983 
• ukazovatel – Princípy a pravidla územního plánovaní   0,300 m2/obyv. 
 Ústav územního rozvoje Brno, 2007 
• navrhovaný štandard v územnom genereli športu a rekreácie  0,800 m2/obyv. 
 
Ak by sme pre účely územného generelu vychádzali z aktualizovaného ukazovateľa pre veľkoplošné ihriská (nad 
2000 m2) v hodnote 0,300 m2/obyv., potom výhľadová potreba týchto zariadení by predstavovala 165 060 m2, čo 
by nebolo reálne, ak už existujúca kapacita je zhruba 278 000 m2 hracích plôch.     

Ukazovateľ pre veľkoplošné ihriská v hodnote 1,800 m2/obyv. považujme za predimenzovaný, jeho uplatnením 
by celková výhľadová potreba predstavovala 990 360 m2 hracej plochy, čistý prírastok kapacít zhruba 712 000 
m2 hracej plochy (zhruba 100 veľkoplošných ihrísk) a pre tento prírastok potrebu cca 1 780 000 m2 plôch 
pozemku.  
 

Veľkoplošné ihriská pre adrenalínové športy  
Z tohto druhu ihrísk územný generel športu uvažuje na rozvoj a lokalizáciu na rozvojových plochách športu, 
telovýchovy a voľného času zariadenia pre BMX v MČ Bratislava –Petržalka. Zároveň v súlade s prerokovanou 
UŠ Malokarpatskej časti bratislavského lesoparku umiestňuje územný generel zariadenia pre športy fourcross 
a bicross v území MČ Rača na rozvojových plochách rekreácie v prírodnom prostredí v lokalite Slalomka.  

Náhradu za existujúce off roadové zariadenia lokalizované dočasne v MČ Bratislava - Čunovo a 
Bratislava - Rusovce v rozsahu súčasnej výmery cca 25 ha územný generel športu a rekreácie, vzhľadom na 
charakter zariadenia, na území mesta neuvažuje.   
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Športové štadióny  

 Futbalové štadióny 

   Na základe súčasného stavu poznania prebiehajúcich zmien v organizácii futbalového športu a jeho 
zariadení na území mesta je možné predpokladať výstavbu nového, resp. zachovanie štadióna Slovana Tehelné 
pole, úbytky ihrísk -  štadión Artmédia v Petržalke, otvorená je otázka rekonštrukcie resp. zachovania štadiónu 
Inter, predpokladá sa rekonštrukcia súčasného zariadenia - ŠKP v Dúbravke. Prerokovanie územného generelu 
potvrdilo potrebu vybudovať v najbližších rokoch na území mesta Národný futbalový štadión. 

Návrh lokalizácie  
Pre rozvoj futbalu na profesionálnej  a reprezentačnej úrovni v zmysle trendov a požadaviek bola špecifikovaná 
potreba jedného hlavného (národného) štadiónu s kapacitou okolo 30.000 divákov  a ďalšie 2 štadióny s 
kapacitou do 10.000 divákov. 
Z hľadiska potenciálneho rozvoja infraštruktúry vo výhľade, so zohľadnením neukončeného procesu zmien 
v exponovaných polohách urbanistickej štruktúre mesta, je v genereli navrhnutá lokalizácia 2 nových zariadení  
na rozvojových plochách v MČ Bratislava - Devínska Nová Ves a MČ Bratislava - Jarovce. 

Návrh futbalových štadiónov a ich rozmiestnenia v územnom priemete mesta 
počet Hracia plocha v m2 

obyv. súčasný stav ukaz. Predp. navrh. bilančný stav 
mestská časť, obvod r.2030 spolu /obyv /obyv úbytok prírastok stav /obyv 

BA-Staré Mesto 60 300 0 0      
BA-I 60 300 0 0  x 0 0 0 0
BA-Ružinov 84 700 0        
BA-Vrakuňa 20 000 0        
BA-Pod. Biskupice 21 100 0        
BA-II 125 800   0  x 0 0 0 0
BA-Nové Mesto 48 200 53 775    11 400 7 140 49 515  
BA-Rača 27 400 0        
BA-Vajnory 7 300 0        
BA-III 82 900 53 775 0,870  x 11 400 7 140 49 515 0,597
BA-Karlova Ves 33 800 0        
BA-Dúbravka 34 900 21 758      21 758  
BA-Lamač 8 300 0        
BA-Devín  2 500 0        
BA-Devínska Nová Ves 33 600 0     20 140 20 140  
BA-Záhorská Bystrica 10 500 0        
BA-IV 123 100 21 758 0,230  x 0 20 140 41 898 0,340
BA-Petržalka 139 550 7 350        
BA-Jarovce 12 350 0     20 140 20 140  
BA-Rusovce 4 100 0        
BA-Čunovo 2 100 0        
BA-V 158 100 7 350  0,064   x 7 350 20 140 20 140 0,127
mesto Bratislava 550 200 82 883  0,195 0,200 18 750 47 420 115 553 0,203
 
Kapacitné ukazovatele                                                    m2 hracej plochy/obyv 
• súčasný štandard podľa územného generelu   0,195  
• ukazovateľ - Zásady a pravidlá územného plánovania   0,200  
 VÚVA Brno, Urbion 1983      
• Ukazovateľ - Princípy a pravidla územního plánovaní  0,200 
 Ústav územního rozvoje Brno, 2007 
• navrhovaný štandard v územnom genereli športu  0,203 
 
 
 Ľahkoatletické štadióny 

 Návrh rozvoja tohto druhu zariadenia pre výkonnostný šport vychádza zo súčasného stavu, 
charakterizovanom jeho absenciou na území mesta. Napriek tomu, že trendom je aj jeho integrácia do 
viacúčelových štadiónov, prípadný rozvoj ako samostatného účelového zariadenia je v rámci územného 
generelu navrhovaný na rozvojovej ploche pre šport, telovýchovu a voľný čas v MČ Bratislava - Devínska Nová 
Ves.  

  Podľa predstáv zástupcov Slovenského atletického zväzu pre rozvoj atletického športu v Bratislave – 
jeho základne,  je riešením rekonštrukcia a využívanie školských športových areálov. 
 

Štadión pre konské pólo 

 Tento druh zariadenia sa v súčasnosti na území mesta nevyskytuje a pre jeho prípadný rozvoj vo väzbe   
na už existujúce športové aktivity, je navrhnutá v územnom genereli lokalita v MČ Bratislava – Petržalka  
v lokalite Pri bažantnici.     

 
Maloplošné ihriská 

 
 Na základe výsledkov analýz a najmä prehľadu využitia plôch jednotlivých areálov je možné 
skonštatovať : 
• maloplošné ihriská s výmerou do 2000 m2 v súčasnosti disponujú kapacitou 312 933 m2 čistej hracej plochy, 

z toho v areáloch slúžiacich pre výkonnostný šport 78 321 m2 a v rámci športovo-rekreačných areálov 88 
137 m2, čo predstavuje v súčasnosti 0, 391 m2 /obyv., 

• len cca 16 % plôch ihrísk umiestnených na plochách areálov rekreačného športu je na funkcii šport, 
telovýchova  a voľný čas,   

• v rámci areálov výkonnostného športu sú doplnkovými k hlavným veľkoplošným ihriskám, s výnimkou 
špecifických tenisových areálov, 

• maloplošné ihriská ako súčasť športovo -rekreačných areálov sú značne poddimenzované,        
• z hľadiska pokrytia obyvateľstva týmto druhom zariadenia sú relevantné tie, ktoré slúžia priamo pre 

obyvateľov, ich súčasný kapacitný štandard je nízky, keď na jedného obyvateľa pripadne celkom 0,551 m2 
čistej hracej plochy, z tohto priamo v obytnom území 0,344 m2 a v športovo-rekreačných areáloch 0,207 m2 

čistej hracej plochy 

 Preto územný generel športu a rekreácie pristupuje k maloplošným ihriskám diferencovane,  pričom 
rozsah a štruktúra ihrísk bude vyplývať z podrobnejšieho riešenia. Vo väzbe na potenciál navrhovaných 
rozvojových plôch určených pre šport, telovýchovu a voľný čas v rámci špecifikácie jednotlivých lokalít navrhuje 
rozvíjať maloplošné ihriská v celkovom rozsahu 1,00 m2 hracej plochy na obyvateľa a to 
- ako súčasť  plôch v rámci vymedzených priestorov voľného času celomestského a nadmestského   

významu, ktoré predovšetkým budú využívané najmä pre koncom týždňovú rekreáciu obyvateľov mesta, ale 
aj dennú rekreáciu obyvateľov v dobrej dochádzkovej dostupnosti systémami MHD,           

- ako súčasť plôch zmiešaných zón výkonnostného športu a  rekreačného športu, pričom pri konkretizácii 
bude potrebné zohľadňovať charakter prostredia, špecifiká lokality, štruktúry zariadení areálov, ... 

• ťažiskovo v rámci plôch lokálneho významu ako centier pohybovej rekreácie, ktoré sú dôležité z hľadiska 
denného využitia s priamou väzbou na obyvateľov a ich bydlisko. Návrh ich rozmiestnenia vzhľadom na to, 
že kopíruje rozvojové lokality pre šport, telovýchovu a voľný čas (bilancovaný potenciál týchto plôch je 0,470 
m2 hracej plochy na jedného obyvateľa a 1,175 m2 plochy pozemku na jedného obyvateľa mesta),  
nepokrýva územia mestských častí Staré Mesto, Karlova Ves, či Nové Mesto a Ružinov, a tým nie sú týmto 
rozvojom saturované z  hľadiska dochádzkovej dostupnosti a ani značná časť už urbanizovaného územia.  

Potrebné je riešiť, podporovať rozvoj menších centier voľného času a pohybových aktivít pre denné 
využitie voľného času v rámci iných funkčných plôch, ako viacúčelových priestorov združujúcich ihriská 
a zariadenia pre rôzne druhy pohybových aktivít a zábavy, v rámci nových rozvojových území bývania, ktorých 
zásady pre rozvoj sú uvedené v príslušnej  kapitole generelu.    

Vhodným riešením môže byť aj preorganizovanie a doplnenie plôch športu, telovýchovy a voľného času v 
optimálnych polohách k bývaniu.        
 

Strelnice 
 
Územný generel vo svojom návrhu zohľadňuje existujúce zariadenia krytých a otvorených strelníc  

a premieta zámer rozvoja Univerzálnej strelnice pre pištolové a puškové disciplíny z Národného programu 
rozvoja športu.  

 

 Kynologické cvičiská 

 Územný generel predpokladá rozvoj tohto druhu zariadenia, z hľadiska lokalizácie sú vhodné polohy 
mimo obytné územie, v okrajovej časti lesoparku, v kontaktnom pásme lesa. Vzhľadom na špecifický charakter 
zariadení, pre výber konkrétnych lokalít je potrebné spracovať vyhľadávacú štúdiu.  
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 Návrh rozvoja špecifických zariadení viazaných na prírodné podmienky 
 
 Vodácke štadióny 

Okrem existujúceho zariadenia nadmestského významu v MČ Bratislava - Čunovo, územný plán navrhol 
novú lokalitu a rozvojové plochy pre kanoistický šport v MČ Bratislava - Jarovce, ktoré územný generel vo 
svojom návrhu zohľadňuje a rešpektuje. Kapacitné parametre tohto nového zariadenia bude potrebné overiť 
podrobným riešením celej rozvojovej lokality.  
 

Lodenice 

Podmienky pre rozvoj lodeníc sú viazané na podmienky vodných tokov, územný generel  zohľadňuje 
známe zámery rozvoja v MČ Bratislava- Karlova Ves a navrhuje ich ďalší rozvoja v MČ Bratislava – Čunovo.  

Podmienky  pre využitie vodného toku Morava z hľadiska lokalizácie zariadení lodeníc sú  podľa 
informácií v súčasnosti overované MČ Bratislava – Devín a MČ Bratislava – Devínska Nová Ves nad rámec 
plôch pre šport a rekreáciu v ÚPN hl. mesta SRr Bratislavy.    

 
Iné zriadenia pre rozvoj vodných športov 

Podmienky pre rozvoj vodných športov rešpektuje ostatnú urbanistickú štúdiu areálu Zlaté piesky, ktorá 
konkrétne navrhuje predĺženie existujúcej veslárskej dráhy.  

 
Golfové ihriská 

 V súčasnosti podľa prieskumov sú zastúpené jedným zariadením v lokalite Poľný mlyn v MČ Bratislava - 
Záhorská Bystrica, lokalizovaných na plochách šport, telovýchova a voľný čas. Územný generel športu 
a rekreácie vzhľadom na polohu lokality uvažuje so stabilizáciou a rozvojom plôch tohto areálu v časti 
zasahujúcej do územia Bratislavy. V území mesta to predstavuje celkom 13,6 ha vrátane existujúcich 4,8 ha . 
 V rámci plôch určených územným plánom mesta pre funkciu rekreácia v prírodnom prostredí zohľadňuje 
zámer vybudovať golfové ihrisko v lokalite pri Viedenskej ceste a pre jeho rozvoj uvažuje tiež s plochami 
v zázemí „Bažantnice“. 
 

Lyžiarske svahy a vleky 
 Bratislava napriek atraktivite lyžiarskeho športu bude zrejme aj v budúcnosti poskytovať málo príležitostí 
pre rekreačné lyžovanie v širšej ponuke sortimentu a priestorov, ktorých rozvoj je determinovaný predovšetkým 
vhodnými územno-technickými podmienkami, klimatickými podmienkami. Rozvoj nových lokalít aj v potenciálne 
vhodnom území bezprostredného krajinného zázemia – v bratislavskom lesoparku je limitovaný režimom 
ochrany prírody, preto otváranie nových lokalít v budúcnosti nie je v tomto širšom priestore vhodné. Avšak 
zámerom je obnoviť využitie lokality Slalomka v Rači pre rekreačné lyžovanie a vytvoriť tak možnosť rozšírenia 
príležitostí pre zimné športy v tejto časti mesta.  
 Záujmom je stabilizovanie priestoru pre lyžiarske športy v lokalite Kamzík, skvalitnenie vybavenia 
a dobudovanie zariadení. Odporúčame overiť možnosti sfunkčnenia pôvodnej lyžiarskej zjazdovej trate, pre 
prevádzkovanie ktorej sú vytvorené kapacitné a dopravné podmienky v nedávnej minulosti vybudovanou 
sedačkovou lanovkou  Drieňová lúka-Kamzík.   
 Pre rekreačný beh na lyžiach je možné uvažovať v nadväznosti na turistické a cyklistické trasy a v stope 
pozdĺž pre tento účel vyhradených lesných ciest v priestore Bratislavského lesoparku.   
 

Prírodné kúpaliská 

Prírodné kúpaliská sú významné lokality prevažne letnej rekreácie, niektoré z nich poskytujú možnosti 
kúpania a rekreačného plávania, a tým znižujú deficity kúpalísk s bazénmi, najmä v  južnej a východnej časti 
mesta. Rozvojové zámery   
• dobudovanie vybavenosti a nových zariadení s rozšírením rekreačných plôch na východnom brehu jazera 

Zlaté Piesky,  
• dobudovanie športovo-rekreačných aktivít a vybavenosti v zázemí jazera Vajnorka na komplexný areál,   
rozšíri ponuku a zvýši kvalitu existujúcej ponuky. Podobne v areáloch Kuchajda, kde sa sieť zariadení pre 
pohybové aktivity postupne rozširuje a skvalitňuje, ako aj v prípade prírodného kúpaliska Veľký Draždiak.   

Nové rozvojové prírodné kúpaliská v zmysle územného plánu mesta 
• prírodné kúpalisko v Rusovciach s potrebným komplexným vybudovaním vybavenosti a športovo-

rekreačných zariadení,  
• výhľadovo prírodné kúpalisko v Podunajských Biskupiciach – s využitím lokality po vyťažení štrkov na 

prímestské prírodné kúpalisko, resp. využitím ďalších vodných plôch v Petržalke a Jarovciach.  

Cyklotrasy  

 Za koncepčné zásady ďalšieho rozvoja cyklistickej dopravy a cyklotrás v Bratislave v zmysle Územného 
plánu hl. mesta SR Bratislavy, r. 2007, možno považovať 

• vytvorenie systému mestských cyklotrás na princípoch dopravnej segregácie, bezkolízneho prepojenia a 
hierarchického usporiadania cyklotrás (podľa funkčnej špecifikácie a významu jednotlivých cyklotrás), 

• nadväznosť systému vnútorných mestských cyklotrás a cyklotrás v širšom prírodno-rekreačnom zázemí 
mesta (Malé Karpaty, Devínska Kobyla, Záhorie, Žitný ostrov a ďalšie), 

• súvzťažnosť mestského systému cyklotrás s trasami medzinárodnej cyklistickej siete s cieľom zabezpečenia 
ich bezkonfliktného tranzitu cez územie mesta, 

• rozvíjanie siete služieb a zariadení, umožňujúcich rozvoj cyklistickej dopravy na území mesta, 
• primeraná diferenciácia cyklotrás pre používanie cestných a horských bicyklov. 
 
 So zohľadnením už zrealizovaných úsekov, v cieľovom stave by mali mestom byť vedené nasledujúce  

medzinárodné a tranzitné cyklistické trasy 
• Dunajská cyklistická cesta 

• medzinárodná trasa vedie z Nemecka, cez Rakúsko a Slovensko do Maďarska, na našom území vedie 
od hraničného priechodu Berg (Rakúsko) po pravobrežnej hrádzi Dunaja celým územím Petržalky až po 
Čunovo a hraničný priechod Rajka, resp. po vodné dielo Gabčíkovo, 

• druhá vetva trasy začína na Prístavnom moste, cez ktorý je prevedená na ľavú stranu Dunaja a 
pokračuje po hrádzi súbežne s tokom Dunaja až po Štúrovo, 

• celková dĺžka cyklistickej trasy na území mesta predstavuje 38 km, 
• Moravsko-Dunajská cyklistická cesta 

• začína na ľavobrežnej strane Dunaja pod Novým mostom a pokračuje nábrežím (proti toku rieky) popri 
Karloveskej zátoke a Devínskej ceste do Devína, odkiaľ pokračuje pozdĺž rieky Moravy do Devínskej 
Novej Vsi a do Devínskeho jazera a ďalej smerom na Záhorie a Moravu, 

• dĺžka cyklistickej trasy na území mesta po svojom celkovom dobudovaní bude predstavovať 22 km, 
• Vajnorská cyklistická cesta 

• začína na nábreží pod Starým mostom a prepája centrum mesta so severovýchodným okrajom mesta 
popri vnútornom dopravnom okruhu, pozdĺž Vajnorskej ulice, s pokračovaním cez Vajnory až za hranice 
mesta, trasa je doplnená o prepojenie Vajnor a Rače, 

• dĺžka cyklistickej trasy po celkovom dobudovaní bude predstavovať 12,2 km, 
• dĺžka cyklotrasy prepájajúcej Vajnory a Raču po dobudovaní bude predstavovať 3,0 km, 

• Karpatská cyklistická cesta 
• prepája medzinárodnú Dunajskú cyklistickú cestu s Malými Karpatmi, 
• vedie cez most Lafranconi a Mlynskú dolinu do dopravne ukľudnených priestorov Železnej studničky, 
• dĺžka cyklistickej trasy po celkovom dobudovaní bude predstavovať 17,5 km, 

• Záhorská magistrála 
• regionálna cyklistická trasa začína pod hradom Devín, ďalej pokračuje severne cez Devínsku Novú Ves 

a Devínske jazero do Malaciek, Holíča a končí v Senici, 
 
cyklistické trasy celomestského významu 
• Východná radiála – Račianska cesta 

• vedie od Starého mosta cez Špitálsku, Blumentálsku a Kukučínovu ul. smerom na Krasňany a Raču, 
trasa je doplnená o predĺženie až po hranicu mesta, 

• dĺžka cyklistickej trasy po celkovom dobudovaní bude predstavovať 7,9 km, 
• dĺžka predĺženia cyklotrasy až po hranicu mesta bude predstavovať - 3,6 km, 

• Východná radiála – Ružinovská cesta 
• vedie z Kamenného nám. cez Cintorínsku, Páričkovu, Trenčiansku a Ružinovskú ul. na Zlaté Piesky, 

s vetvou do Vrakune a Podunajských Biskupíc, a s doplnením o prepojenie Košická - Jégeho – 
Račianska ul., 

• dĺžka cyklistickej trasy po celkovom dobudovaní bude predstavovať 16,0 km, 
• dĺžka prepojenia Košická - Jégeho – Račianska ul. bude predstavovať 2,8 km, 

• Východná radiála – Malý Dunaj 
• napája sa na Dunajskú cyklistickú cestu, ďalej vedie po hrádzi Malého Dunaja a cez Dvojkrížnu ul. 

smeruje do Podunajských Biskupíc, 
• Južná radiála – Chorvátske rameno 

• vedie od Starého mosta Starohájskou ul. a popri Chorvátskom ramene, napája sa na Dunajskú 
cyklistickú trasu, a je doplnená prepojením pozdĺž Kutlíkovej ul., 

• dĺžka cyklistickej trasy po celkovom dobudovaní bude predstavovať 5,6 km, 
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• prepojenie pozdĺž Kutlíkovej ul. bude predstavovať 1,2 km, 
• Dúbravská radiála 

• vedie z Karlovej Vsi Líščím údolím do Dúbravky a Devínskej Novej Vsi, doplnená je o vetvu Harmincova 
– Patrónka, 

• dĺžka cyklistickej trasy po celkovom dobudovaní bude predstavovať 11,2 km, 
• dĺžka cyklistickej vetvy Harmincova – Patrónka bude predstavovať 2,8 km, 

• Lamačská cyklistická radiála 
• vedie od Karpatskej cyklotrasy, od Patrónky do Lamača a Záhorskej Bystrice, 
• dĺžka cyklistickej trasy po celkovom dobudovaní bude predstavovať 9,5 km, 

• Okružná trasa Slovnaft – Tomášikova – Zátišie (Ružinovská tangenta) 
• prepája cyklotrasy od Račianskej ul. až po Malý Dunaj, s doplnením trasy pozdĺž Slovnaftskej do 

Podunajských Biskupíc a s pokračovaním na Lieskovskú cestu, 
• dĺžka cyklistickej trasy po celkovom dobudovaní bude predstavovať 6,5 km, 
• dĺžka doplnenia trasy pozdĺž Slovnaftskej do Podunajských Biskupíc a s pokračovaním na Lieskovskú 

cestu bude predstavovať 8,3 km, 
• Východný oblúk – Okružná trasa Podunajské Biskupice – Zlaté Piesky 

• smeruje z Podunajských Biskupíc cez Vrakuňu na Zlaté Piesky, 
• dĺžka cyklistickej trasy po celkovom dobudovaní bude predstavovať 3,5 km, 

• Petržalské korzo 
• vedie od Nového mosta po železničnú stanicu Petržalka, s predĺžením po Kopčianskej až po hranicu 

mesta a ku Chorvátskemu ramenu, 
• dĺžka cyklistickej trasy po celkovom dobudovaní bude predstavovať 2,4 km, 
 

• Centrum 
• cyklistický okruh okolo historického jadra doplnený o sieť ďalších komunikácií v prepojení Ul. Prokopa 

Veľkého – SAV – Banskobystrická – Štefanovičova – Americké nám. – Poľná - nábrežie v úseku Starý 
most - Most Apollo – Prístavný most, 

• dĺžka cyklistickej trasy po celkovom dobudovaní bude predstavovať 10,2 km. 
 

 Okrem uvedených základných cyklistických trás sú vytvorené podmienky pre rekreačné cykloturistiku  v 
bratislavskom lesoparku, tieto sú dokumentované v grafickej časti. Tieto trasy navrhuje UŠ Bratislavský lesopark 
2008, Aurex doplniť o nové navrhované, z ktorých hlavné po kladnom prerokovaní bude potrebné doloniť do 
Územného generelu.  
 

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok realizovala v období od septembra 2005 do augusta 
2006 projekt „Cyklotrasy bez hraníc“, ktorý vytvoril rámcové a koncepčné podmienky pre budovanie siete 
cyklotrás pre slovensko–rakúske pohraničné oblasti s jeho zapracovaním do Koncepcie rozvoja siete 
cyklotrás na území Bratislavského samosprávneho kraja. Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť jednotný 
rámec budovania siete cyklotrás (prostredníctvom prenosu know-how rakúskych partnerov) na území 
Bratislavského samosprávneho kraja v nadväznosti na Trnavský samosprávny kraj a medzinárodné cyklotrasy 
za účelom vytvorenia podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj a zlepšenie imidžu cestovného ruchu v cieľovom 
území pre domácich aj zahraničných turistov.V návrhu predmetnej koncepcie je rešpektovaná medzinárodná 
cyklistická trasa, ktorá vedie aj územím Bratislavy, a cyklotrasy okolitých regiónov Rakúska, Maďarska a Českej 
republiky. Podobne je rešpektované aj prepojenie na cyklotrasy v rámci národných regionálnych súvislostí. 
Základná navrhovaná sieť cyklotrás je tvorená existujúcimi cyklomagistrálmi vedúcimi územím Bratislavského 
kraja, doplnená cyklomagistrálami, ktoré vznikli na základe požiadaviek miestnej a regionálnej samosprávy. 
Cyklomagistrály vedú rovnomerne naprieč územím BSK popri významných prírodných prvkoch ako sú rieky 
Dunaj, Morava, Malý Dunaj, pohorie Malých Karpát, príp. krajinné celky ako Záhorie a Podunajsko. Sieť 
cyklomagistrál je doplnená cyklotrasami s regionálnym významom. Tie sú vedené ako spojnice cyklomagistrál a 
zvyčajne spájajú významnejšie prírodné celky so sídelnými oblasťami, napr. okresné mestá Malacky, Senec 
a Pezinok s Malými Karpatmi, Záhorím a Podunajskom. Na nižšej hierarchickej úrovni je navrhovaná sieť 
cyklotrás doplnená cyklotrasami regionálneho a miestneho významu, ktoré zvyčajne nepresahujú hranice 
krajinných celkov, prípadne vytvárajú cyklookruhy v okolí významných prvkov. 

Cyklotrasy navrhnuté v rámci Koncepcie rozvoja siete cyklotrás na území Bratislavského 
samosprávneho kraja, prechádzajúce územím Bratislavy, sú premietnuté do Územného generelu športu 
a rekreácie Hl. mesta SR Bratislavy a previazané s existujúcimi a navrhovanými mestskými cyklotrasami. 
  

Pre ďalšie overenie sú vytipované nové CYKLOTRASY ako potenciálne rekreačno-komunikačné 
prepojenia medzi existujúcimi a navrhovanými cyklotrasami v zázemí vodných tokov (Dunaj a Morava) a  
cyklotrasami vedenými v prírodnom prostredí karpatských lesov (Devínska Kobyla a Malé Karpaty). Tieto by mali 
zároveň prepájať existujúce i navrhované centrá a priestory voľného času situované v urbanizovanom, ale najmä 
v prírodnom prostredí.  Ich návrh  je prezentovaný v grafickej časti územného generelu v M 1:30 000. 

 

5. URBANISTICKÉ UKAZOVATELE PRE VÝKONOSTNÝ A REKREAČNÝ ŠPORT 
 
 

A. Celoslovenské, resp. celoštátne ukazovatele pred rokom 1989 
 
1)  urbanistické ukazovatele v minulosti spracované Sportprojektom Praha – odbornou projektovou a 

vývojovou organizáciou ÚV ČSTV 
 
 
Urbanistické ukazovatele pre organizovaný šport a telovýchovu 
 
       celoštátny ukazovateľ v m2/obyvateľa 
ihriská a štadióny     5,000 
telocvične a haly     0,400 
kryté bazény      0,045 
otvorené bazény     0,150 
zvláštne zariadenia     0,300 
ostatné zariadenia     0,855 
spolu       6,750 
zeleň a komunikácie     1,250 
celkom       8,000 
 
Urbanistické ukazovatele  pre neorganizovanú (rekreačnú) telovýchovu 

       ukazovateľ v m2/obyvateľa 
       2,000   
zeleň       0,131  
spolu       2,131  
z toho     
detské ihriská      0,500 
ihriská pre deti školského veku    0,500  
ihriská pre mládež a dospelých    1,000  
 
V tomto prípade ide o plochy, ktorých lokalizácia je viazaná polohou na bývanie - bydlisko a dochádzkovú 
vzdialenosť (do 200 m detské ihriská, 500m pre staršie deti a mládež ).   
 
Urbanistické ukazovatele pre školskú telovýchovu sú uvedené v časti venovanej problematike školská 
telovýchova a šport.  
 
 
2) Zásady a pravidlá územného plánovania VÚVA Brno/Urbion Bratislava, 1983 
 
       urbanistické ukazovatele 
     účelová plocha v m2/obyv. plocha pozemku v m2/obyv.   
a/základná vybavenosť    
ihriská pre deti mládež   0,800 m2 uprav. pozemku           1,120  
ihriská pre dospelých   0,700 m2 uprav. pozemku           0,840   
telocvične    0,040 m2 čistej úžitkovej plochy     1,680 
plavecké bazény otvorené detské 0,022 m2 čistej vodnej plochy         0,660  
 
b/vyššia vybavenosť 
areály zdravia    0,400 m2 uprav.pozemku        0,520 
veľkoplošné ihriská   1,800 m2 hracej plochy           2,430   
maloplošné ihriská   0,300 m2 hracej plochy      0,750   
športové štadióny   0,200 m2 hracej plochy      0,460 
športové haly    0,030 m2 čistej úžit.plochy  0,126 
kolkárne    0,008 m2 hracej plochy      0,028    
kryté bazény    0,011 m2 čistej vodnej plochy     0,046    
otvorené bazény   0,024 m2 čistej vodnej plochy     0,072     
zimné štadióny kryté   0,018-0,030 m2 hracej plochy     0,072-0,120     
zimné štadióny otvorené  0,036-0,072 m2 hracej plochy     0,072-0,144  
jazdiarne    0,060-0,100 m2 prevádz.plochy     0,078-0,130    
detské dopravné ihriská   0,004-0,008 m2 uprav.pozemku     0,005-0,010 
auto a motokrosové trate  0,400-0,600 m2 uprav.pozemku     0,500-0,750  
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športové letiská    0,500-0,750 m2 uprav.pozemku     0,600-0,900 
kynologické cvičisko   0,040-0,120 m2 uprav.pozemku     0,050-0,150 
strelnice otvorené   0,045-0,060 m2 hracej plochy     0,135-0,180 
strelnice tunelové   0,004-0,006 m2 celkovej úžit.pl.     0,020-0,030 
 
c/špecifická vybavenosť 
lodenice    0,010 m2 skladovej plochy  0,080 
golfové ihriská    0,001 m2 hracej plochy     0,020 
lanovky     0,010 m2 zastavanej plochy  0,030 
lyžiarske vleky    0,200 m2 zastavanej plochy  0,600 
lyžiarske mostíky   0,040 m2 upravenej plochy  0,060 
sankárske dráhy   0,001 m2 zastavanej plochy  0,007 
bobové dráhy    0,0005 m2 zastavanej plochy    0,0015 
 
 

B.  Ukazovatele spracované, resp. uvádzané  po roku 1989 
 
1) Urbanistické ukazovatele športovej vybavenosti podľa Typológie občianskych stavieb, Športové budovy 

a zariadenia, zdravotnícke budovy (STU v Bratislave, Fakulta architektúry, Ing.arch. Statelová, CSc., doc. 
Ing.arch. Samová, CSc., 1995) predstavujú 

ihriská     5,000m2/obyv. 4,000 m2/obyv. čistej plochy 
telocvične, haly    0,400 m2/obyv. 0,220 m2/obyv. čistej plochy 
kryté plavárne    0,045 m2/obyv. 0,015 m2/obyv. čistej plochy 
otvorené kúpaliská   0,150 m2/obyv. 0,060 m2/obyv. čistej plochy 
kryté zimné štadióny   0,020 m2/obyv. 0,010 m2/obyv. čistej plochy 
otvorené zimné štadióny  0,040 m2/obyv. 0,020 m2/obyv. čistej plochy 
zvláštne zariadenia   0,300 m2/obyv. 
turistické zariadenia   0,100 m2/obyv. 
ostatné zariadenia   0,695 m2/obyv. 
zeleň a komunikácie   1,250 m2/obyv. 
celkom     8,000 m2/obyv. 

Uvedené ukazovatele v zásade sú identické s urbanistickými ukazovateľmi pre organizovaný šport a telovýchovu 
používaných pred rokom 1989. 

2) Podľa dokumentácie Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (MŽP SR, Bratislava,2002) by v meste 
s počtom obyvateľov nad 100 000 mali byť lokalizované nasledujúce športové zariadenia 

veľkoplošné ihrisko (viac ako 2 000 m2 celkovej plochy) 
•futbalové ihrisko       3x105/70 m 

1. 3 000 divákov 
•cvičné futbalové ihrisko      5x100/65 m 

5x90/45 m 
•ihrisko pre pozemný hokej, rugby      5x 

maloplošné ihrisko (menej ako 2 000 m2)              110x 
ľahkoatletické zariadenia 

•dráha         3x333 m 
2x400 m 

tenis 
•ústredné ihrisko                    1x 
•závodné ihrisko                  30x 
•cvičné ihrisko                  40x 

športový štadión       3x105/70 m 
2. 15 000 divákov 

telocvičňa        10x12/24 m 
7x18/30 m 
5x18/36 m 

športová hala        2x24/42 m 
3. 3 000 divákov 
3x24/42 m 
4. 1 500 divákov 
3x18/36 m 
5. 600 divákov 

otvorený plavecký bazén      2x50/21 m 

3x25/15 m 
krytý plavecký bazén       5x15/15 m 
otvorená ľadová plocha       3x2 900 m2 norm. plochy 
otvorený zimný štadión       1x10 000 m2 norm. plochy 
krytý zimný štadión       1x10 000 m2 norm. plochy 

6. 10 000 divákov 
 
Uvedené štandardy reflektovali aktuálnu potrebu územnoplánovacej praxe v nových podmienkach a stupeň 
vývoja v oblasti športu v danom období, stanovovali náplň a štruktúru športových zariadení.            
 
 
C. Zahraničné ukazovatele  
  
1) Zo zahraničných podkladov a prameňov uvádzame príklad z Nemeckej spolkovej republiky Smerné 

plánovanie „Zlatý plán Východ“ 
 
 Zlatý plán Východ predkladá hodnoty, ktoré sú stanovené v závislosti od sídelnej štruktúry a počtu 
obyvateľov. Tieto nadväzujú na hodnoty Nemeckej Olympijskej spoločnosti (DOG) z r. 1956. Nástroj Zlatého 
plánu pre zdravie, hru a voľný čas bol sa stal po druhej svetovej vojne základnou pomocou v rozvoji športovej 
infraštruktúry v bývalej NSR. Na základe skúseností bol v r. 1992 koncipovaný a zverejnený „Zlatý plán 
Východu“. Použitie Zlatého plánu“ bolo tiež označené ako smerné plánovanie. 

Orientačné hodnoty  
 
potreba využiteľných -  cvičných  športových plôch (bez tenisu) 
- v závislosti od sídelnej štruktúry a počtu obyvateľov sú  požadované hodnoty medzi 8,5 m2 cvičných 
športových plôch na  obyvateľa (obslužné oblasti s cca 1000 obyvateľov) a 2,5 m2 na obyvateľa v mestách s 500 
000 obyvateľov a viac,   
  
potreba využiteľných - cvičných plôch (bez tenisu) – halové plochy 
- v závislosti od sídelnej štruktúry a počtu obyvateľov sú  požadované hodnoty medzi 0,370 m2 cvičných plôch 
na obyvateľa športových plôch na  obyvateľa (mestá a obslužné oblasti s cca 10 000 obyvateľov a menej a 0,265 
m2 na obyvateľa v  mestách s 500 000 obyvateľov a viac,  
 
potreba vodných plôch 
 -  pri krytých bazénoch medzi 0,023 m2 vodnej plochy na obyvateľa (mestá s cca 20 000 obyvateľmi) a 0,010 
m2 na obyvateľa (mestá od 100 000 obyvateľov a viac ) 
-  otvorené kúpaliská mezi 0,100 m2 vodnej  plochy na obyvateľa (mestá s viac ako 20 000 obyvateľov a 0,040 
m2 na obyvateľa (mestá so 100 000 obyvateľov a viac). 
 
2) Pre porovnanie uvádzame príklad z koncepcie navrhovaného rozvoja urbanistických ukazovateľov 

vypracovaných pre mesto Brno - Generel sportovních zařízení ve měste Brno (spracovateľ  spol. 
Urbanizmus a architektúra design-studio, spol. s.r.o. , ktorý pre mesto Brno navrhol pre jednotlivé druhy 
pohybových aktivít nasledujúce hodnoty inovovaných urbanistických ukazovateľov: 

 
       cvičná plocha   urbanistická plocha 
      v m2/obyv.   v m2/obyv. 
výkonnostný šport   1,897    3,290 
pohybová rekreácia   1,354    2,374     
školská telovýchova   1,874    2,886 
spolu     5,125    8,550 
 
 
3)  Princípy a pravidlá územního plánovaní - Ústav územního rozvoje Brno, 2007   
  
podľa hodnotenia uvádzajú vybranú štruktúru zariadení s urbanistickými ukazovateľmi, ktoré sa v zásade nelíšia 
od ukazovateľov uvádzaných v materiáli Zásady a pravidlá územného plánovania z r. 1983, identifikovaný bol 
najmä výraznejší rozdiel v hodnote ukazovateľa pre veľkoplošné ihriská – z pôvodného 1,800 m2 hracej plochy 
na 0,300 m2 hracej plochy na jedného obyvateľa.   
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D. Návrh urbanistických ukazovateľov pre vybrané druhy zariadení športu a rekreácie v územnom 
genereli 

 
  V nových spoločensko-ekonomických a politických podmienkach SR nebol vypracovaný ucelený 
materilál pre koordinované plánovanie športovej infraštruktúry, ako aj súvisiace urbanistické 
ukazovatele tak,  ako to bolo v minulom období, resp. v iných krajinách.   
 
  Vzhľadom na túto skutočnosť boli vyššie uvedené ukazovatele použité v územnom genereli ako 
východiskový podklad pri kvantifikácii deficitov, či teoretických potrieb vybraných druhov zariadení 
športu a rekreácie, resp. boli podkladom pre konštrukciu návrhu urbanistických ukazovateľov pre 
vybrané druhy zariadení rekreačného a výkonnostného športu.  
 
  Pri konštrukcii navrhovaných ukazovateľov bol zohľadňovaný aktuálny stav kapacít zariadení, ich 
priestorové rozloženie vo väzbe na rozloženie obyvateľov na území mesta, známe rozvojové zámery, 
niektorými športovými zväzmi všeobecne formulované potreby rozvoja nových zariadení, ako aj 
prognózovaný vývoj obyvateľstva a jeho rozloženie na území mesta, známe trendy v rozvoji štruktúry 
zariadení a ich organizácie v zahraničí. 
 
  Ďalšie rozpracovanie potrieb rozvoja jednotlivých zariadení pre výkonnostný šport ako aj pre 
rekreačný šport a ich kapacitných nárokov si bude vyžadovať dôkladné zmapovanie potrieb v rámci 
jednotlivých druhov športov, užívateľov jednotlivých zariadení výkonnostného športu, časové relácie 
využívania týchto zariadení, športovej aktivity obyvateľstva a ich organizovanosť v športových zväzoch 
a kluboch, preferencie a pod. a následné zabezpečenie programových dokumentov na úrovni mesta, 
mestských častí, športových zväzov, a iných subjektov, resp. v ich súčinnosti.      
 
Prehľad navrhovaných ukazovateľov v územnom genereli športu a rekreácie pre mesto Bratislava pre 
vybrané druhy zariadení    
      
     súčasný štandard   navrhovaný ukazovateľ  
               spolu   výkonnostný   rekreačný       spolu výkonnostný   rekreačný 
        šport       šport   šport    šport    
veľkoplošné ihriská 0,653     0,573   0,080  0,800      0,735 0,065 
maloplošné ihriská 0,735     0,184   0,551  1,200      0,200 1,000 
futbalové štadióny 0,195     0,195          x  0,203      0,203         x 
telocvične a haly         0,097        0,072   0,025  0,135      0,085 0,050 
zimné štadióny   0,017     0,013   0,004  0,024       0,014 0,010   
kryté plavárne  0,005     0,003   0,002  0,015      0,003 0,012  
kúpaliská s bazénmi 0,021            x   0,021  0,028             x  0,028   
  
pozn. v súčasnom stave kapacity vybraných druhov športových zariadení sú lokalizované aj na iných funkčných 
plochách, predovšetkým maloplošné ihriská, niektoré veľkoplošné, časť krytých plavární, telocviční a športových 
hál.    

 
 

 
6. VYHODNOTENIE NAVRHOVANÝCH PLÔCH A ZARIADENÍ PRE ROZVOJ ŠPORTU 

A REKREÁCIE  

6.1. Z HĽADISKA CELOMESTSKÝCH, NADMESTSKÝCH A REGIONÁLNYCH SÚVISLOSTÍ 

V návrhu vymedzenia a špecifikácie priestorov voľného času, v špecifikácii a rozmiestnení plôch 
infraštruktúry športu a rekreácie a rozmiestnení jednotlivých ich nosných zariadení, boli v územnom genereli 
športu a rekreácie rešpektované požiadavky z hľadiska celomestských, nadmestských a regionálnych súvislostí 
ÚPN.   

 
 Regulácia rozvoja plôch rekreácie a športu v ÚPN hl. mesta v záväznej časti ÚPN je z hľadiska zohľadnenia 
širších vzťahov založená najmä na : 
• zhodnocovania fenoménu „vody“ a  hodnoty prírodného prostredia mesta v rozvoji atraktivít medzinárodného cestovného 

ruchu v oblasti rekreácie v medzinárodných, celoštátnych  a  regionálnych súvislostiach,  
• zhodnotení športovo - rekreačného potenciálu  územia popri Dunaji, vo väzbe na tok a vodné dielo na Dunaji v južnom 

rozvojovom póle,   

• lokalizovaní v zodpovedajúcich polohách navrhovaných plôch športu a telovýchovy nadnárodných zariadení vrcholového 
a výkonnostného športu,  

• predpoklade využitia rekreačného potenciálu prírodného zázemia regiónu pre saturovanie nárokov obyvateľov 
Bratislavy,  

• v rámci východísk rozvíjať Bratislavu ako príjemný a  bezpečný domov svojich obyvateľov,  príjemný a bezpečný 
prechodný domov pre svojich návštevníkov, :s bohatou ponukou atraktivít pre saturovanie nárokov voľného času 
obyvateľov i návštevníkov mesta v urbanizovanom i  v prírodnom prostredí.   

 
 V  zásadách a regulatívoch priestorového usporiadania, funkčného využitia a prevádzkového riešenia 
územia mesta v celomestských súvislostiach sa  pre rozvoj športu, telovýchovy a zariadení voľného času stanovuje: 
• rešpektovať a rozvíjať jestvujúce zariadenia športu a rekreácie na území mesta, 
• rešpektovať dlhodobo rezervované plochy pre rozvoj vrcholového a výkonnostného športu a športových aktivít vo 

voľnom čase v MČ Nové Mesto (polyfunkcia s občianskou vybavenosťou), v MČ Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, 
Vajnory, Petržalka, Jarovce, Čunovo vrátane saturovania športových aktivít verejnosti,  

• rozvíjať navrhované športovo-rekreačné areály v jednotlivých rozvojových smeroch mesta v o väzbách na  navrhované 
regionálne rozvojové centrá  - Lamačská brána, Zlaté piesky, Podunajské Biskupice – Tretí Diel, Veľký Draždiak, 
Jarovecké rameno, areál pri vodnom diele v Čunove a iniciovať ich vznik v oblasti IV. kvadrantu, so zohľadnením ich 
nadmestského významu v rámci atraktivít  domáceho a medzinárodného cestovného ruchu,  

• uplatňovať pre každodennú dostupnosť športových aktivít a aktivít vo voľnom čase požiadavky na realizáciu krytých 
športových a viacúčelových voľnočasových zariadení v rámci plôch určených pre občiansku vybavenosť, 

• v zhodnotení prírodného zázemia orientovať aktivity do jestvujúcich rekreačných lokalít so zvýšením ich kvality a na 
rozvojových plochách orientovať vybavenosť do priestorov nástupných areálov,  

• v severozápadnom rozvojovom smere mesta orientovať rekreáciu v prírodnom prostredí Devínskych a Pezinských 
Karpát na rekreáciu v zeleni s minimalizáciou urbanizačných zásahov do prírodného prostredia, 

• v severovýchodnom rozvojovom smere rešpektovať v  Bratislavskom lesnom parku sústredenie rekreačných aktivít do 
lokalít Železná studnička a Kamzík a  v masíve Malých Karpát nad Račou, 

• v juhovýchodnom rozvojovom smere mesta chrániť priestor vzrastlej zelene lesného typu – Vrakunský lesík a zhodnotiť 
ho pre rekreáciu v prírodnom prostredí,  

• v juhozápadnom rozvojovom smere mesta zachovať prírodný charakter územia vo väzbe na štátnu hranicu 
v juhozápadnej časti k.ú. Petržalka a v severozápadnej časti k.ú. Jarovce vo väzbe na chránenú Bažantnicu  
s urbanizáciou len v navrhovaných nástupných priestoroch z novej rozvojovej radiály a komunikačného na prepojenia 
Jarovce – Kittsee.  

6.2.  Z HĽADISKA PODMIEŇUJÚCICH INVESTÍCIÍ DOPRAVNÉHO VYBAVENIA, TECHNICKÉHO 
VYBAVENIA, EKOLOGICKÝCH ASPEKTOV, ZÁBEROV  POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY 

 Z hľadiska podmieňujúcich invstícií  

 Z hľadiska podmieňujúcich investícií dopravnej obsluhy je možné rozdeliť navrhované plochy 
a zariadenia pre rozvoj športu a rekreácie nasledovne: 
• rozvojové lokality sú viazané na existujúce plochy a zariadenia, (rozšírenie súčasných areálov), resp. sú 

priamo napojiteľné na existujúce miestne a mestské komunikačné systémy a existujúce siete zariadení 
technickej infraštruktúry 
MČ Bratislava-Ružinov:            MČ Bratislava-Devínska Nová Ves: 
č. 02/1 -  Zlaté Piesky I. č.12/1 - Pri rybníku 
č. 02/2 -  Zlaté Piesky II. č.12/2 - Mlynská I. 
 č.12/3 - Mlynská II. 
MČ Bratislava-Vrakuňa: č.12/4 - Glavica 
č. 03/1 - Vrakunský lesík  
  
MČ Bratislava-Nové Mesto: MČ Bratislava-Záhorská Bystrica 
č. 05/1 - Nobelova č.13/3 - Polný Mlyn 
č. 05/2 - 1. kameňolom  
  
MČ Bratislava-Vajnory: MČ Bratislava-Petržalka 
č.O7/2 - Rybničná ulica č.14/5 - Pri ČOV 
č.O7/3 - Pri letisku č.14/10 - Pri závodisku 
 č.14/11 - Za hrádzou 
MČ Bratislava-Karlova Ves:  
č. 08/1 - Karloveské rameno  
  
MČ Bratislava-Dúbravka: MČ Bratislava-Čunovo 
č.09/1 -Krčace č.17/2 - Danubium 
č.09/2 - Brižite  
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• rozvojové lokality sú podmienené vybudovaním dopravného prístupu s napojením na existujúci, resp. 
navrhovaný miestny a mestský dopravno - komunikačný systém v nadväznom rozvojovom území 
a vybudovaním navrhovaných sietí a zariadení technickej infraštruktúry v nadväznom rozvojovom  území 
MČ Bratislava-Podunajské Biskupice: MČ Bratislava-Jarovce: 
č.04/1 - Lesný Hoh č.15/1 - Pri železničnej trati 
č.04/2 - Vinohradnícka cesta - Tretí diel  
  
MČ Bratislava-Vajnory: MČ Bratislava-Rusovce: 
č. 07-1 - Vajnorka č.16/1 - Za Rusovcani 
 č.16/2 – Pri Dunaji I 
MČ Bratislava-Záhorská Bystrica: č.16/3 - Pri Dunaji II 
č.11/1 - Hodonínska ulica č.16/4 - Pri Dunaji III 
č.11/2 - Diaľnica- cesta I/2 č.16/5 - Za železničnou traťou 
  
MČ Bratislava-Petržalka: MČ Bratislava-Čunovo: 
č.14/4 - Pod ČOV č.17/1 - Pri vodáckom kanáli 
č.14/9 - Pri hrádzi  
č.14/12 - Kapitulský dvor  
 

• rozvojové lokality sú podmienené rozsiahlymi podmieňujúcimi investíciami z hľadiska dopravy a sietí 
a zariadení technickej infraštruktúry  
MČ Bratislava-Ružinov: MČ Bratislava-Jarovce: 
č. 02/3 -  Zlaté Piesky III. č.15/2 - Jarovce sever I. 
č. 02/4 -  Malý Dunaj č.15/3 - Jarovce sever II. 
 č.15/4 - Pri veslárskej dráhe 
MČ Bratislava-Rača: č.15/5 - Za Rusoveckou cestou 
č.06/1 - Šajby I. č.15/6 - Pri diaľnici  
č.06/2 - Šajby II.  
č.06/3 - Na Pántoch  

MČ Bratislava-Devín: MČ Bratislava-Čunovo: 
č.11/1 - Na kopci č.17/3 - Pri dunajskej hrádzi 
  
MČ Bratislava-Devínska Nová Ves:  
č.12/5 - Pri štátnej ceste  
  
MČ Bratislava-Petržalka:  
č.14/1 - Janíkov dvor I.  
č.14/2 - Janíkov dvor II.  
č.14/3 - Janíkov dvor III.  
č.14/6 - Za diaľnicou I.  
č.14/7 - Za diaľnicou II.  
č.14/8 - Za diaľnicou III.  
 

 Z hľadiska podmieňujúcich investícií technickej obsluhy je možné rozdeliť navrhované plochy 
a zariadenia pre rozvoj rekreácie v prírodnom prostredí nasledovne: 
• rozvojové lokality sú viazané na existujúce plochy a zariadenia, (rozšírenie súčasných areálov), resp. sú 

priamo napojiteľné na existujúce miestne a mestské komunikačné systémy a existujúce siete a zariadení 
technickej infraštruktúry 
MČ Bratislava-Ružinov: MČ Bratislava-Záhorská Bystrica 
č. 02/R-1 - Zlaté Piesky - severná a západná časť č.13/R-1 - Kameňolom 
č. 02/R-3 - Pri Slovnaftskej ceste č.13/R-2 - Pod Plánkami 

  č 13/R-3 - Stánisko 
 
MČ Bratislava-Vrakuňa: MČ Bratislava-Petržalka 
č. 03/R-1 - Vrakunský lesík č.14/R-1 - Pri veslárskom klube 
 č.14/R-2 - Viedenská cesta 
MČ Bratislava-Nové Mesto: č.14/R-5 - Veľký Draždiak 
č. 05/R-1 - Kamzík č.14/R-6 - Malý Draždiak 
č. 05/R-2 - Železná studnička č.14/R-8 - Pri ramene Zuzana 
č. 05/R-3 - Nad Lamačom č.14/R-9 - Za hrádzou 
č. 05/R-4 - Pod Kačínom  
č. 05/R-5 - Kačín  
č. 05/R-6 - Rosslerov mlyn  
č. 05/R-7 - 3.kameňolom 
  
 
 

MČ Bratislava-Rača: 
č.06/R-1 - Slalomka 
 
MČ Bratislava-Dúbravka: MČ Bratislava-Jarovce 
č.09/R-1 - Pri hotely č.15/R-4 - Jarovce sever I. 
č.09/R-2 - Nad Dúbravkou  
č.09/R-3 - Nad hotelom  
  
MČ Bratislava-Devín: MČ Bratislava-Rusovce 
č.11/R-1 - Kráľova hora č.16/R-2 - Pri Rusoveckom Jazere II. 
č.11/R-5 - Pri Devínskej ceste č.16/R-3 - Za kaštieľom I. 
č.11/R-6 - Pod Devínskym hradom č.16/R-3 - Za kaštieľom II. 
 č.16/R-4 - Za kaštieľom II. 
MČ Bratislava-Devínska Nová Ves: č.16/R-5 - Za Rusovcami 
č.12/R-1 - Pri bunkri  
č.12/R-3 - Devínske Jazero I. MČ Bratislava-Čunovo 
č.12/R-4 - Devínske Jazero II. č.17/R-1 - Čunovo-juh 
 

• rozvojové lokality sú podmienené vybudovaním dopravného prístupu s napojením na existujúci, resp. 
navrhovaný miestny a mestský dopravno - komunikačný systém v nadväznom rozvojovom území 
a vybudovaním navrhovaných sietí a zariadení technickej infraštruktúry v nadväznom rozvojovom území 
MČ Bratislava-Ružinov: MČ Bratislava-Lamač: 
č.02/R-2 - Pri Malom Dunaji č.10/R-1 - Zečák 
  
MČ Bratislava-Podunajské Biskupice: MČ Bratislava-Petržalka: 
č.04/R-1 - Vinohradnícka cesta -Nové štrkovisko č.14/R-7 - Draždiak štrkovisko 
  
MČ Bratislava-Vajnory: MČ Bratislava-Rusovce: 
č. 07/R-1 - Pri Šúre č.16/R-1 - Pri Rusoveckom Jazere I. 
  
MČ Bratislava-Devín: MČ Bratislava-Čunovo: 
č.11/R-2 - Nad Devínom I. č.17/R-2 - Na hrádzi I. 
č.11/R-3 - Nad Devínom II. č.17/R-3 - Na hrádzi II. 
č.11/R-4 - Lomnická č.17/R-4 - Na hrádzi III. 
 

• rozvojové lokality sú podmienené rozsiahlymi podmieňujúcimi investíciami z hľadiska dopravy a sietí a zariadení 
technickej infraštruktúry  

MČ Bratislava-Devínska Nová Ves: MČ Bratislava-Jarovce: 
č.12/R-2 - Pri Mláke č.15/R-1 - Pri Bažantnici I. 
 č.15/R-2 - Pri Bažantnici II. 
MČ Bratislava-Petržalka: č.15/R-3 - Jarovce sever II. 
č. 14R/R-3 - Za diaľnicou II. č.15/R-4 - Jarovce sever I. 
č. 14R/R-4 - Za diaľnicou I. č.15/R-5 - Pred hrádzou  
 č.15/R-6 - Malý Zemník I. 
 č.15/R-7 - Malý Zemník II. 
 č.15/R-8 - Veľký Zemník  

 
 Z hľadiska ochrany prírody a krajiny a prvkov USES je možné rozdeliť navrhované plochy a zariadenia 
pre rozvoj športu a rekreácie nasledovne: 
• rozvojové lokality mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES, 

MČ Bratislava-Ružinov: MČ Bratislava-Záhorská Bystrica: 
č.02/4 - Pri Malom Dunaji č.13/1 - Hodonínska ulica 
 č.13/2 - Diaľnica -cesta I/2 
MČ Bratislava-Vrakuňa:  
č.03/1 - Vrakunský lesík MČ Bratislava-Petržalka: 
 č.14/1 - Janíkov dvor I. 
MČ Bratislava-Podunajské Biskupice: č.14/2 - Janíkov dvor II. 
č.04/1 - Lesný hon č.14/3 - Janíkov dvor III. 
č.04/2 - Vinohradnícka cesta-tretí diel č.14/5 - Pri ČOV 
 č.14/6 - Za diaľnicou I. 
MČ Bratislava-Nové Mesto: č.14/7 - Za diaľnicou II. 
č.05/1 - Nobelova ulica č.14/8 - Za diaľnicou III. 
 č.14/12 - Kapitulský dvor 
MČ Bratislava-Vajnory:  
č.07/1 - Vajnorka MČ Bratislava-Jarovce: 
č.07/2 - Rybničná ulica č.15/1 - Pri železničnej trati 
č.07/3 - Pri letisku č.15/2 - Jarovce sever I. 
 č.15/3 - Jarovce sever II. 
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MČ Bratislava-Devín: č.15/6 - Pri diaľnici 
č.11/1 - Na kopci  
  
MČ Bratislava-Devínska Nová Ves: MČ Bratislava-Rusovce: 
č.12/1 - Pri rybníku č.16/5 - Za železničnou traťou 
č.12/4 - Glavica  

• rozvojové lokality v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES, 
MČ Bratislava-Ružinov: MČ Bratislava-Devínska Nová Ves: 
č.02/1 - Zlaté Piesky I. č.12/2 - Mlynská ulica I. 
č.02/2 - Zlaté Piesky II. č.12/3 - Mlynská ulica II. 
č.02/3 - Zlaté Piesky III. č.12/5 - Pri štátnej ceste 
  
MČ Bratislava-Nové Mesto: MČ Bratislava-Záhorská Bystrica: 
č.05/2 - 1.kameňolom č.13/3 - Polný Mlyn 
 
MČ Bratislava-Rača: MČ Bratislava-Petržalka: 
č.06/1 - Šajby I. č.14/4 - Pod ČOV 
č.06/2 - Šajby II.  
č.06/3 - Na Pántoch  
  
MČ Bratislava-Karlova Ves: MČ Bratislava-Jarovce: 
č.08/1 - Karloveské rameno č.15/5 - Za Rusoveckou cestou 
  
MČ Bratislava-Dúbravka:  
č.09/1 - Krčace  
č.09/2 - Saratovská -Brižite  

 
• rozvojové lokality v chránených územiach prírody a krajiny a prvkov USES. 

MČ Bratislava-Petržalka: MČ Bratislava-Čunovo: 
č.14/9 - Pri hrádzi č.17/1 - Pri vodáckom kanáli 
č.14/10 - Pri závodisku č.17/2 - Danubium 
 č.17/3 - Pri Dunajskej hrádzi 
MČ Bratislava-Jarovce:  
č.15/4 - Pri veslárskej dráhe  
  
MČ Bratislava-Rusovce:  
č.16/1 - Za Rusovcami  
č.16/2 - Pri Dunaji I   
č.16/3 -  Pri Dunaji II  
č.16/4 -  Pri Dunaji III  

 
  Z hľadiska ochrany prírody a krajiny a prvkov USES je možné rozdeliť navrhované plochy a zariadenia 
pre rozvoj rekreácie v prírodnom prostredí nasledovne: 
• rozvojové lokality mimo chránené územia prírody a krajiny a prvkov USES, 

MČ Bratislava-Ružinov: MČ Bratislava-Petržalka: 
č.02/R-2 - Pri Malom Dunaji č.14/R-2 - Viedenská cesta 
č.02/R-3 - Pri Slovnaftskej ceste č.14/R-3 -Za diaľnicou II. 
 č.14/R-4 -Za diaľnicou I. 
MČ Bratislava-Vrakuňa:  
č.03/R-1 - Vrakunský lesík  
  
MČ Bratislava-Vajnory: MČ Bratislava-Jarovce: 
č.07/R-1 - Pri Šúre č.15/R-3 - Jarovce sever II. 
 č.15/R-4 - Jarovce sever I. 
MČ Bratislava-Devín:  
č.11/R-4 - Lomnická  
  
MČ Bratislava-Devínska Nová Ves: MČ Bratislava-Čunovo: 
č.12/R-2 - Pri Mláke č.17/R-1 - Čunovo juh 
 

• rozvojové lokality v dotyku s chránenými územiami prírody a krajiny a prvkov USES, 
MČ Bratislava-Ružinov: MČ Bratislava-Devínska Nová Ves: 
č.02/R-1 - Zlaté Piesky č.12/R-3 - Devínske Jazero I. 
 č.12/R-4 - Devínske Jazero II. 
 

MČ Bratislava-Devín:  
č.11/R-5 - Pri Devínskej ceste MČ Bratislava-Záhorská Bystrica: 
č.11/R-6 - Pod Devínskym hradom č.13/R-1 - Kameňolom 
 č.13/R-2 - Pod Plánkami 
MČ Bratislava-Dúbravka:  
č.09/R-1 - Pri hoteli MČ Bratislava-Jarovce: 
č.09/R-2 - Nad Dúbravkou č.15/R-1 - Pri Bažantnici I. 
 č.15/R-5 - Pred hrádzou 
MČ Bratislava-Lamač:  
č.10/R-1 - Zečák  

• rozvojové lokality v chránených územiach prírody a krajiny a prvkov USES. 
 

MČ Bratislava-Podunajské Biskupice:  MČ Bratislava-Jarovce:  
č.04/R-1 - Vinohradnícka cesta Nové štrkovisko č.15/R-2 - Pri Bažantnici II.  
     č.15/R-6 - Malý Zemník I.  
MČ Bratislava-Nové Mesto:   č.15/R-7 - Malý Zemník II.  
č.05/R-1 - Kamzík    č.15/R-8 - Veľký Zemník   
č.05/R-2 - Horná Mlynská dolina       
č.05/R-3 - Nad Lamačom       
č.05/R-4 - Pod Kačínom       
č.05/R-5 - Kačín        
č.05/R-6 - Rosslerov lom       
č.05/R-7 - 3.kameňolom       
 
MČ Bratislava-Rača:   MČ Bratislava-Rusovce:  
č.06/R-1 - Slalomka    č.16/R-1 - Pri Rusoveckom jazere I. 
     č.16/R-2 - Pri Rusoveckom jazere II. 
MČ Bratislava-Devín:   č.16/R-3 - Za kaštielom I.  
č.11/R-1 - Kráľova hora   č.16/R-4 - Za kaštielom II.  
č.11/R-2 - Nad Devínom I.   č.16/R-5 - Za Rusovcami  
č.11/R-3 - Nad Devínom II.       
         
MČ Bratislava-Dúbravka:   MČ Bratislava-Čunovo:  
č.09/R-3 - Nad hotelom   č.17/R-2 - Pri hrádzi I.  
     č.17/R-3 - Pri hrádzi II.  
MČ Bratislava-Devínska Nová Ves:  č.17/R-4 - Pri hrádzi III.  
č.12/R-1 - Pri bunkri        
         
MČ Bratislava-Záhorská Bystrica:      
č.13/R-3 - Stánisko        
         
MČ Bratislava-Petržalka:       
č.14/R-1 - Pri veslárskom klube       
č.14/R-5 - Veľký Draždiak       
č.14/R-6 - Malý Draždiak       
č.14/R-7 - Draždiak Štrkovisko       
č.14/R-8 - Pri ramene Zuzana       
č.14/R-9 - Za hrádzou       

 

Z hľadiska záberov poľnohospodárskej pôdy 

Lokality športu a rekreácie, ktoré územný generel spodrobňuje, boli z hľadiska záberov 
poľnohospodárskej pôdy prerokované a schválené v  Územnom pláne hl. mesta, SR Bratislavy. Preto nie je 
potrebné v predmetnom genereli ich ďalšie vyhodnotenie a prerokovanie.  

Potrebné je upozorniť, že z hľadiska postupov prípravy lokalít do realizácie, tie lokality, ktoré sa 
nachádzajú na poľnohospodárskej pôde budú posudzované z hľadiska odvodov za odňatie poľnohospodárskej 
pôdy podľa ustanovení zákona  č. 219/2008 Z.z., ktorý nadobudne účinnosť 1.januára 2009 okrem ustanovení 
čl.II, ktoré nadobudli účinnosť 1.júla 2008.   

 

6.3.  Z HĽADISKA ÚZEMNOPLÁNOVACEJ PRÍPRAVY 

 Pre väčšinu území, ktoré boli predmetom návrhu územného generelu nie sú spracované podrobnejšie 
územnoplánovacie dokumentácie a podklady.  
1. Z hľadiska územnoplánovacej prípravy vo vzťahu k jednotlivým úrovniam riešenia generelu doporučujeme : 

• navrhované územia „priestorov voľného času“ overiť územnoplánovacími podkladmi z  hľadiska 
upresnenia celkového záberu územia  pre následné  zorganizovania  plôch s rôznymi funkciami, 
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v záujme využívania pre rôznorodé aktivity športu, rekreácie, oddychu, spoločenského stretávania 
a zábavy,       

• ucelené rozvojové plochy výkonnostného a rekreačného športu, rekreácie v prírodnom prostredí do 
priestorov nezačlenené, riešiť v podrobnejších územnoplánovacích dokumentáciách alebo podkladoch,  

• overiť potenciál súčasných plôch infraštruktúry športu a rekreácie z hľadiska možnosti ich 
reštrukturalizácie pre uplatnenia nových trendov a viacúčelového využitia v rámci podrobnejších riešení. 

V rámci podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie alebo územnoplánovacích podkladov zohľadniť 
vymedzenie, špecifikáciu a  doporučenia  navrhnuté v územnom genereli športu a rekreácie pre jednotlivé 
plochy  a  priestory.   

2. Vzhľadom na pomerne veľkú dynamiku zmien vo využívaní areálov a zariadení športu, doporučujeme  
územný generel športu a rekreácie aktualizovať.  

• po podrobnejšom overení  „priestorov voľného času“,   

• po prerokovaní nových podnetov na zmeny a doplnky aktualizáciou územného plánu hl. mesta SR 
Bratislavy, r.2007, ktoré okrem iného vyplývajú aj zo zmien v organizačnej štruktúre výkonnostného 
športu a rekreačného športu.  

3. Pre optimalizáciu rozloženia plôch infraštruktúry športu a rekreácie vo vzťahu k  mestským častiam  
Bratislava – Podunajské Biskupice a Bratislava – Vrakuňa, resp. pre riešenie dôsledkov reštrukturalizácie 
zastavaného územia mesta, ako potenciálne priestory pre rozvoj v rámci iných polôh mesta boli v rámci 
územného generelu vytipované priestory vhodné pre umiestnenie plôch športu a rekreácie.  Priestory sú  
vymedzené v grafickej časti  vo výkrese v  M 1:30 000. 

4. Pre napĺňanie koncepčného zámeru vytvorenia podmienok pre zorganizovanie území so športovými a 
rekreačnými zariadeniami nadmestského významu (národné centrá, iné zariadenia vrcholového športu, 
rekreačného športu, ..) v zodpovedajúcom štandarde a adekvátnym polyfunkčným vybavením pre 
usporadúvanie medzinárodných podujatí a cestovný ruch, odporúčame vytvoriť adekvátne 
územnoplánovacie podmienky vo funkčnej regulácii ÚPN.  

5. Pre napĺňanie zásad rozvoja vybavenia obytných území a území so základnou vybavenosťou areálmi 
pohybových a zábavných aktivít v rámci trávania voľného času v dennej dostupnosti obyvateľov,  
doporučujeme vytvoriť územnoplánovacie podmienky vo funkčnej regulácii ÚPN.  

 

6.4 VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV ROZVOJA FUNKČNEJ ZLOŽKY ŠPORT A REKREÁCIA NA 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Dôsledky rozvoja funkčnej zložky športu a rekreácie na životné prostredie je možné vyhodnotiť len 
z pohľadu účelu spracovania územného generelu a tomu zodpovedajúcemu obsahu podrobnejšej špecifikácie  
problematiky.    

Z hľadiska predpokladaných vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia je možné predbežne  
skonštatovať: 
• znečistenie ovzdušia – športové a rekreačné zariadenia priamo neprodukujú exhaláty znečisťujúce ovzdušie,    
• hluk  -  z hľadiska posúdenia infraštruktúry športu a rekreácie ako zdrojov hluku, môžu mať negatívny dopad 

nevhodne umiestnené  veľkokapacitné štadióny s veľkou diváckou návštevnosťou, areály športu a rekreácie 
a atraktívne prírodné lokality s veľkým záujmom o ich vyžívanie, niektoré druhy športov produkujúce hluk 
(motorové vozidlá), problémy môžu vyplývať z kontaktu užívateľov športovísk v obytnom prostredí 
a bývajúcich obyvateľov v bezprostrednom okolí,   
negatívny dopad z hľadiska hluku a exhalátov môže mať vplyv z dopravy najmä pri nárazových akciách 
a masovej návštevnosti,  

• pôda - športy využívajúce motorové vozidlá,    
• voda - kvalitu vodných plôch a tokov môžu ovplyvniť najmä vodné športy s vysokou koncentráciou malých  

motorových plavidiel, podzemné vody - údržba golfových ihrísk,   
• zeleň - v rámci rozvoja plôch športu a rekreácie, súčasťou budú zrejme aj dostatočné plochy zelene 

(parková zeleň, izolačná zeleň chrániaca areály od vplyvu hlavných komunikácií!, mnohé športoviská majú 
tvorený povrch zeleňou, ...); 
súčasne však pri umiestnení nových športovísk, ako aj pri dovybavení súčasných areálov o obslužné aktivity 
môže prísť k záberom nevyhnutného rozsahu zelených plôch, aj keď hlavným koncepčným zámerom je ich  
umiestňovanie na plochách iných funkcií bezprostrednej nadväzujúcich,      

• otázka zníženia vplyvu funkcie športu a rekreácie na  prírodné prostredie je otázkou správneho 
rozmiestnenia hracích a pobytových lúk, trás pre  cykloturistiku, turistiku  a lokalizácia obslužných  zariadení  
v nástupných bodoch, problémom môžu byť tiež nedostatočné kapacity statickej dopravy v nástupných 
polohách,   
pričom je potrebné podotknúť, že čo sa týka atraktívneho prírodného prostredia prímestských oblastí,  
problémom môže byť veľká návštevnosť bez riadeného spôsobu ich  využívania.   

Možné vplyvy výstavby a prevádzky infraštruktúry športu a rekreácie je potrebné posudzovať jednotlivo 
a v podmienkach danej lokality, v závislosti od veľkosti a kapacity zariadení, diváckej kapacity a pod., to 
znamená na základe konkretizácie využitia územia a v zmysle platnej legislatívy.  

 

 
7. SÚHRNNÉ VYHODNOTENIE NÁVRHU PLÔCH ŠPORTU A REKREÁCIE  
 
7 .1. ÚZEMNO-PLÁNOVACIE PREDPOKLADY  VYJADRENÉ  V NÁVRHU ÚPN PRE UMIESTNENIE 

ZARIADENÍ ŠPORTU A REKREÁCIE 
 

V Územnom pláne  hl. mesta  SR Bratislavy, r.2007 je návrh bilancovaný nasledovne:  
Výhľadové potreby 
Pri návrhu športu, telovýchovy a voľného času sa vychádza z analýzy súčasného stavu, predpokladaných vývojových trendov 
a ukazovateľa potreby plôch pozemku 12 m2 na 1 obyvateľa. 
Telovýchova a šport 
Pri návrhu riešenia územného rozvoja telovýchovných a športových zariadení organizovanej telovýchovy, výkonnostného 
športu a amatérskeho športu návrh vychádza z pôvodného ukazovateľa 8 m2 plochy pozemku na 1 obyvateľa. 
Športové aktivity vo voľnom čase 
Návrh rozvoja športových aktivít, relaxačné či zdravotné cvičenia vo voľnom čase a ich priemet do územia mesta vychádza z 
ukazovateľa potreby plochy pozemku 4 m2 na 1 obyvateľa. 
Vyhodnotenie potrieb a návrh nových plôch funkčné využitie šport, telovýchova a voľný čas je uvedený v tabuľkách č. 3. 
Tab. č. 3 – Potreby plôch v m2 - šport, telovýchova, rekreácia a voľný čas rok 2030 

Okres Počet obyv. Potreby m2 Plochy 
stabilizované 

m2 

Deficit plôch 
m2 

Návrh nových 
plôch m2 

Spolu 
(2020+r.2030) 

Bratislava I 60 300 723 600 7 307 716 293 0 7 307
Staré Mesto 60 300 723 600 7 307 716 293 0 7 307

Bratislava II 125 800 1 509 600 528 973 980 627 350 435 879 408
Pod. Biskupice 21 100 253 200 56 497 196 703 111 867 168 364

Ružinov 84 700 1 016 400 447 338 569 062 173 953 621 291

Vrakuňa 20 000 240 000 25 138 214 862 64 614 89 752

Bratislava III 82 900 994 800 1 675 640 +680 840 1 016 730 2 692 370
Nové Mesto 48 200 578 400 688 770 +110 370 4 324 693 094

Rača 27 400 328 800 127 693 201 107 676 063 803 756

Vajnory 7 300 87 600 859 178 +771 578 297 423 1 156 601

Bratislava IV 123 100 1 477 200 305 538 1 171 662 987 710 1 293 248
Devín 2 500 30 000 8 591 21 409 5 750 14 341

Devínska Nová Ves 33 600 403 200 25 262 377 938 578 649 603 911

Dúbravka 34 900 418 800 128 781 290 019 69 050 197 831

Karlova Ves 33 800 405 600 29 225 376 375 23 401 52 626

Lamač 8 300 99 600 29 545 70 055 0 29 545

Záhorská Bystrica 10 500 126 000 84 134 41 866 

Bratislava V 158 100 1 897 200 662 103 1 235 097 1 967 349 2 629 452
Čunovo 2 100 25 200 79 152 +53 952 644 452 743 604

Jarovce 12 350 148 200 19 291 128 909 656 955 676 246

Rusovce 4 100 49 200 18 096 31 104 107 449 125 545

Petržalka 139 550 1 674 600 545 562 1 129 038 558 493 1 104 055

SPOLU 550 200 6 602 400 3 179 561 3 422 839 4 322 224 7 501 875
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+ plochy celomestského, nadmestského významu nad požadovaný rámec saturácie nárokov obyvateľov mestskej časti, 
mesta 
Z navrhovaného riešenia vyplýva, že k návrhovému roku 2030 na 1 obyvateľa pripadá 13,63 m2  plochy pozemku zariadení 
telovýchovy, športu a voľného času, pričom nárast nových navrhovaných plôch je 4 322 224 m2. 
 

7.2. BILANCIE PLÔCH ŠPORTU A REKREÁCIE PODĽA ÚZEMNÉHO GENERELU 
 
Prehľad plôch  funkcie č.401- šport, telovýchova a voľný čas 

 výmera v m2 
 súčasný stav rozvojové plochy výhľadový stav 

 Spolu 
výkon. 
šport 

rekr. 
šport spolu 

výkon. 
šport 

rekr. 
šport Spolu 

Výkon. 
šport 

rekr. 
šport 

BA-Staré Mesto 8 563 0 8 563 0 0 0 8 563 0 8 563
BA-I 8 563 0 8 563 0 0 0 8 563 0 8 563
BA-Ružinov 258 705 98 305 160 400 374 307 92 259 282 048 633 012 190 564 442 448
BA-Vrakuňa 25 480 21 300 4 180 30 359 0 30 359 55 839 21 300 34 539
BA-Pod. Biskupice 54 260 54 260 0 111 867 0 111 867 166 127 54 260 111 867
BA-II 338 445 173 865 164 580 516 533 92 259 424 274 854 978 266 124 588 854
BA-Nové Mesto 652 672 507 548 145 124 34 506 4 324 30 182 687 178 511 872 175 306
BA-Rača 108 730 70 456 38 274 676 064 601 920 74 144 784 794 672 376 112 418
BA-Vajnory 859 464 859 464 0 297 139 249 783 47 356 1 156 603 1 109 247 47 356
BA-III 1 620 866  1 437 468 183 398 1 007 709 856 027 151 682 2 628 575 2 293 495 335 080
BA-Karlova Ves 18 094 18 094 0 23 402 23 402 0 41 496 41 496 0
BA-Dúbravka 136 407 75 971 60 436 46 914 0 46 914 183 321 75 971 107 350
BA-Lamač 28 214 22 353 5 861 0 0 0 28 214 22 353 5 861
BA-Devín  8 591 0 8 591 5 750 0 5 750 14 341 0 14 341
BA-Dev. N. Ves 111 250 111 250 0 493 766 333 269 160 497 605 016 444 519 160 497
BA-Záh. Bystrica 94 486 45 261 49 225 285 615 197 555 88 060 380 101 242 816 137 285
BA-IV 397 042 272 929 124 113 855 447 554 226 301 221 1 252 489 827 155 425 334
BA-Petržalka 506 873 469 635 37 238 568 195 323 743 244 452 1 075 068 793 378 281 690
BA-Jarovce 18 975 18 975 0 621 628 523 046 98 582 640 603 542 021 98 582
BA-Rusovce 17 632 17 632 0 98 074 35 936 62 138 115 706 53 568 62 138
BA-Čunovo 191 827 67 327 124 500 663 438 83 607 579 831 855 265 150 934 704 331
BA-V 735 307 573 569 161 738 1 951 335 966 332 985 003 2 686 642 1 539 901 1 146 741
mesto Bratislava 3 100 223 2 457 831 642 392 4 331 024 2 468 844 1 862 180 7 431 247 4 926 675 2 504 572
Vajnory – letisko/1 859 464 859 464 0 0 0 0 859 464 859 464 0
Artmedia Petržal./1 21 774 21 774 0 0 0 0 21 774 21 774 0
Celkom 2 218 985 1 576 593 642 392 4 331 024 2 468 844 1 862 180 6 550 009 4 045 437 2 504 572

/1 úbytok 

Navrhovaná štruktúra rozvojových plôch 

  výmera v m2 podiel v% 
  spolu na 1 obyv.   

rozvojové plochy spolu 4 331 024 7,870 100,00 
výkonnostný šport 2 468 844 4,487 57,31 
rekreačný šport 1 862 180 3,383 42,69 

 

    výmera v m2 
  spolu celomestského  významu lokálneho významu 

    spolu /obyv. spolu /obyv. spolu /obyv. 
rozvojové plochy  4 331 024 7,870 3 382 198 6,106 948 826 1,725 
V tom             
výkonnostný šport 2 468 844 4,487 2 166 238 3,937 302 606 0,550 
rekreačný šport 1 862 180 3,383 1 215 960 2,168 646 220 1,175 

 

 

 

 

Súčasný stav plôch areálov a zariadení lokalizovaných na plochách šport, telovýchova a voľný čas 

  výmera v m2 podiel v% 
  spolu na 1 obyv.   

spolu 3 100 223 7,275 100,00 
výkonnostný šport 1 598 367 3,751   
k tomu plocha športového letiska 859 464 2,017   
  2 457 831 5,768 78,70 
rekreačný šport 642 392 1,507 21,30 
   
    výmera v m2 

  spolu celomests.významu lokálneho významu 
    spolu /obyv. spolu /obyv. spolu /obyv. 

plochy celkom 3 100 223 7,275 2 694 863 6,325 405 360 0,951 
v tom             
výkonnostný šport 2 457 831 5,768 2 176 019 5,107 281 812 0,661 
rekreačný šport 642 392 1,507 518 844 1,218 123 548 0,290 

Výsledný stav plôch s funkciou šport, telovýchova a voľný čas 

  výmera v m2 
  súčasný stav úbytok rozvojové spolu 
    plôch plochy   

výkonnostný šport 2 457 831 881 238 2 468 844 4 045 437 
rekreačný šport 642 392 0 1 862 180 2 504 572 
spolu 3 100 223 881 238 4 331 024 6 550 009 

úbytok plôch spolu   881 238 
plochy športového letiska  859 464 
plochy futbal.štadióna Artmedia    21 774 

    výmera v m2 
  spolu celomests.významu lokálneho významu 

    spolu /obyv. spolu /obyv. spolu /obyv. 
plochy celkom 6 550 009 11,905 5 172 958 9,402 1 377 051 2,503 
v tom             
výkonnostný šport 4 045 437 7,353 3 461 019 6,290 584 418 1,057 
rekreačný šport 2 504 572 4,552 1 711 939 3,111 792 633 1,441 

 

Porovnanie s ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 

  výmera v m2 
  súčasný stav rozvojové plochy výhľadový stav 
UPN hl.m. SR Bratislavy 3 179 561* 4 322 224 7 501 875* 

Územný generel 2 218 985** 4 331 024 6 550 009** 
 
*vrátane plochy Vajnory-letisko a Atrmedia Petržalka    
**odpočítaný úbytok plôch Vajnory-letisko a Artmedia Pertžalka   

 
 
7 .3. ÚZEMNOPLÁNOVACIE PREDPOKLADY VYJADRENÉ V NÁVRHU ÚPN PRE UMIESTNENIE 

ZARIADENÍ REKREÁCIE V PRÍRODNOM PROSTREDÍ 

V Územnom pláne  hl. mesta  SR Bratislavy, r.2007 je návrh bilancovaný nasledovne:  
Výhľadové potreby 
Pri návrhu rozvoja rekreácie v prírodnom prostredí a určenie potrieb plochy pozemku sa vychádza z ukazovateľa potreby 
plôch pozemku 5 m2 na 1 obyvateľa 
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Vyhodnotenie potrieb a návrh nových plôch funkčné využitie rekreácia v prírodnom prostredí je uvedený v tabuľke č. 2. 

Okres Počet 
obyvateľov 

Potreba 
plôch m2 

Plochy 
existujúce 
m2 - súč. 
stav 

Deficit Návrh 
nových 
plôch 

Potenciál 
územia 
spolu m2 * 

Bratislava I 60 300 301 500 0 301 500 0 0 
Bratislava II 125 800 629 000 276 294 352 706 227 475 503 769 
Bratislava III 82 900 414 500 915 235 500 735 66 807 982 042 
Bratislava IV 123 100 615 500 77 105 538 395 1 085 492 1 162 597 
Bratislava V 158 100 790 500 314 039 476 461 3 773 356 4 087 395 
SPOLU 550 200 2 751 000 1 582 674 1 168 326 5 153 132 6 735 806 

Z navrhovaného riešenia vyplýva, že k návrhovému roku 2030 na 1 obyvateľa pripadá 12,24 m2  plochy pozemku zariadení 
telovýchovy, športu a voľného času, pričom nárast nových navrhovaných plôch je5 153 132 m2. 

 
7.4.  BILANCIE PLÔCH REKREÁCIE V PRÍRODNOM PROSTREDÍ PODĽA ÚZEMNÉHO GENERELU 

 
Prehľad plôch funkcie č.1003 – rekreácia v prírodnom prostredí 

 výmera v m2 
 súčasný stav rozvojové plochy výhľadový stav 
 Spolu lokálny celomes. spolu lokálny celomes. spolu lokálny celomes. 

BA-Staré Mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA-Ružinov 80 796 0 80 796 103 029 49 551 53 478 183 825 49 551 134 274
BA-Vrakuňa 0 0 0 171 661 171 661 0 171 661 171 661 0
BA-Pod.  
Bi k i

0 0 0 86 062 0 86 062 86 062 0 86 062
BA-II 80 796 0 80 796 360 752 221 212 139 540 441 548 221 212 220 336
BA-Nové Mesto 186 924 0 186 924 698 436 24 245 674 191 885 360 24 245 861 115
BA-Rača 53 518 0 53 518 5 377 0 5 377 58 895 0 58 895
BA-Vajnory 0 0 0 49 784 49 784 0 49 784 49 784 0
BA-III 240 442 0 240 442 753 597 74 029 679 568 994 039 74 029 920 010
BA-Karlova Ves 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA-Dúbravka 0 0 0 213 582 213 582 0 213 582 213 582 0
BA-Lamač 0 0 0 11 716 11 716 0 11 716 11 716 0
BA-Devín  16 490 0 16 490 260 595 220 642 39 953 277 535 220 642 56 893
BA-Dev. Nová 0 0 0 561 287 111 105 450 182 561 287 111 105 450 182
BA-Záhorská 
B i

0 0 0 98 460 71 729 26 731 98 460 71 729 26 731
BA-IV 16 490 0 16 490 1 145 640 628 774 516 866 1 162 580 628 774 533 806
BA-Petržalka 0 0 0 1 018 323 14 002 1 004 321 1 018 323 14 002 1 004 321
BA-Jarovce 0 0 0 2 031 420 153 597 1 877 823 2 031 420 153 597 1 877 823
BA-Rusovce 0 0 0 403 282 183 685 219 597 403 282 183 685 219 597
BA-Čunovo 0 0 0 634 315 23 237 611 078 634 315 23 237 611 078
BA-V 0 0 0 4 087 340 374 521 3 712 819 4 087 340 374 521 3 712 819
Mesto 
B i l

337 728 0 337 728 6 347 329 1 298 536 5 048 793 6 685 057 1 298 536 5 386 971

 

Navrhovaná štruktúra rozvojových plôch 

    výmera v m2 
  spolu lokálneho významu celomestského  významu 

    spolu /obyv. spolu /obyv. spolu /obyv. 
rozvojové plochy  6 685 057 12,150 1 298 536 2,360 5 386 971 9,790 

 
Porovnanie s ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 

  výmera v m2 
  súčasný stav rozvojové plochy výhľadový stav 
UPN hl.m. SR Bratislavy 1 582 674 5 153 132 6 735 806 
Územný generel 337 728* 6 347 329 6 685 057 
 
* započítané len plochy vymedzené prieskumom v teréne, a ktoré sú vybavené zodpovedajúcimi zariadeniami  
pre rekreáciu v prírodnom prostredí (altánky, ohniská, ihriská a pod.)  

8. ODPORÚČANIA PRE ĎALŠÍ ROZVOJ 
 

 Pre získanie obrazu a stave infraštruktúry športu a rekreácie na území mesta, ako aj návrhu smerovania  
jej rozvoja je „Územný generel športu a rekreácie hl. mesta SR Bratislavy“ prvým uceleným územnoplánovacím 
podkladom tohto funkčného systému po roku 1989. 

1) Územný generel je zameraný na spodrobnenie rozvoja plôch infraštruktúry funkčného systému šport 
a rekreácia stanovených v ÚPN hl. mesta pre systémy výkonnostného športu, rekreačného športu 
a rekreácie v prírodnom prostredí, v podrobnosti adekvátnej merítku spracovania.  
Prerokovaný územný generel bude následne objektivizovaný overením nosných lokalít mesta 
územnoplánovacími nástrojmi podrobnejších merítok.  

2) Územný generel športu a rekreácie predstavuje svojim rozsahom veľké množstvo informácií a dát 
uložených v pasportizačnej časti generelu, ktoré by bolo potrebné v záujme sledovania vývoja infraštruktúry 
športu a rekreácie aktualizovať systémovým spôsobom.   

 Už počas spracovania územného generelu sa ukázalo, že vzhľadom na veľkú dynamiku zmien v spôsobe 
organizovania športu, zmien vyplývajúcich z vlastníckych a užívateľských práv k infraštruktúre športu 
a rekreácie, ako aj školských zariadení, sa údaje priebežne menia.  

 Ako účelné riešenie odporúčame aktualizáciu  pasportizačnej časti zabezpečiť v rámci tvorby 
 informačného systému mesta resp. štátu, pre ktoré zber dát bude zabezpečený štatistickým 
 spôsobom.  

3) Pre spresnenie a zreálnenie návrhu rozvoja jednotlivých priestorov, areálov a zariadení športu a rekreácie 
špecifikovaných v územnom genereli odporúčame spracovať podrobnejšie územnoplánovacie 
dokumentácie a  podklady, ktorých prerokovanie bude objektivizovať spôsob rozvoja jednotlivých lokalít   zo 
strany dotknutých orgánov, organizácií a širšej verejnosti.  

Prioritne zamerať pozornosť najmä na zabezpečenie podrobnejšej dokumentácie a podkladov pre priestory 
celomestského významu v MČ Bratislava – Rača (Šajby), v MČ Bratislava - Devínska Nová Ves (Pri štátnej 
ceste a Mláke) a v MČ Bratislava – Petržalka (Mestský lesopark) a v MČ Bratislava – Jarovce (Veľký a Malý 
Zemník, Pri bažantnici) ako nosných nových priestorov pre lokalizovanie zariadení celomestského a 
nadmestského významu, následne konkretizovať spôsob developovania území pre funkcie športu 
a rekreácie. 

4) Odporúčame následne spracovanie programových a realizačných dokumentov, ktorých princípom  bude 
vytvorenia partnerstiev orgánov verejnej správy rôznych úrovní, občianskych združení a iných záujmových 
skupín pôsobiacich v oblasti športu a rekreácie, subjektov podnikateľskej sféry pre konkretizovanie druhu a 
rozsahu jednotlivých areálov a zariadení, ich prevádzkových podmienok a ekonomickej realizovateľnosti. 

Spoločným cieľom bude vytvorenie podmienok pre rozvoj  celej škály kvalitných, finančne dostupných i  
náročnejších možností športového vyžitia a aktívnej zábavy, pre všetky vekové kategórie a  sociálno-
spoločenské skupiny mesta.  

5) V záujme rozvoja športovísk ako súčasti obytného prostredia, ktoré sú spolu so športovými areálmi škôl  
základnou sieťou a predpokladom rozvoja športových aktivít v dennej dostupnosti obyvateľov všetkých 
vekových skupín, odporúčame  
• iniciovať vytvorenie legislatívnych predpisov pre začlenenie priestorov pre športovanie do spoločných 

priestorov bytových objektov,   
• iniciovať vytvorenie legislatívnych predpisov pre začlenenie rozptýlených ihrísk do obytných komplexov 

ako súčasti ich pozemkov,    
• rozvíjať areály integrujúce ihriská „malých športov“, detské ihriská a zelené plochy pre oddych, ako 

súčasť obytného prostredia,  rámci ktorých je možné zabezpečiť stálu údržbu a kontrolu zariadení, ako aj 
minimálne hygienické vybavenie. 

6) V záujme realizácie štátnej a komunálnej politiky rozvoja športu a rekreácie ako podmienky zdravého  vývoja 
obyvateľov, iniciovať pre objektivizáciu sledovania vývoja a podpory rozvoja športu pre všetkých v rámci 
regiónov Slovenska vypracovanie relevantných nástrojov vrátane urbanistických ukazovateľov pre 
vyhodnotenie stavu a bilancovanie potrieb športovej infraštruktúry. 

Spoločným cieľom by malo byť vytvorenie podmienok pre rozvoj celej škály kvalitných, finančne 
dostupných i  náročnejších možností športového vyžitia a aktívnej zábavy, pre všetky vekové kategórie a 
sociálno-spoločenské skupiny mesta.  
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9. ZAHRANIČNÉ PRÍKLADY RIEŠENIA ŠPORTOVÝCH A ŠPORTOVO-REKREAČNÝCH 
PARKOV, AREÁLOV A CENTIER VOĽNÉHO ČASU 

 
Sportpark Dulsberg, Hamburg, Nemecko 
(zdroj – www.fhh.hamburg.de, www.sport.bbs.hamburg.de) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neckarpark, Stuttgart, Nemecko 
(zdroj – www.stuttgart-tourist.de, www.neckarpark-stuttgart.de) 
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Sportpark, Leverkusen, Nemecko 
(zdroj – www.sportpark-lev.de) 
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Sportpark Altonauer Volkspark, Hamburg, Nemecko 
(zdroj – www.fhh.hamburg.de) 
 
Súčasný stav 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Návrh rozvoja 
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