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1. Úvod 
 

1.1. Šport a jeho význam  
 
Už od narodenia vedieme deti k pohybu formou posilňovania a zapájania svalových partií ako 

dvíhanie hlavičky, pretáčanie sa na podložke a rovnako sa snažíme o rozvoj koordinácie pri 

hrách, chôdzi a ďalších aktivitách. Následne rozvíjame ich motoriku hrami a rôznymi hračkami, 

aby získali jemnú motoriku, posilnili svalstvo a aby sme im zabezpečili správny vývoj kĺbov 

a i. V minulosti sa tomuto vývoju veľká pozornosť nevenovala, ale keďže ľudí so zdravotnými 

problémami pribúda, začínajú sa mu venovať viac aj odborníci a rodičia. Problémy sa na 

začiatku javia ako banálne, ako napríklad zlé postavenie panvy, nesprávne držanie tela, okrúhly 

chrbát (kyfóza), vyčnievajúce lopatky, asymetrické držanie, či predsun hlavy a pliec, vybočenie 

kolien, ploché chodidlá a rôzne ďalšie. Následkom toho však môžu byť celoživotné bolesti 

hlavy, vyskočené platničky, vysoký krvný tlak, poškodenie kĺbov, jedným slovom bolesť.  

Prirodzene sa náš organizmus bráni proti bolesti tak, že obmedzujeme pohyby, ktoré bolia, 

nerovnomerne zaťažujeme telo a prestaneme sa hýbať. Riešením je však len správny 

a prividený pohyb v každom veku. 

 

Všetky tieto formy pohybu sú istou formou športu. Šport neznamená len vrcholové výsledky, 

ale je to prirodzená súčasť nášho každodenného života. Šport nás učí ako pracovať s vlastným 

telom, aby sme predišli zraneniam a mnohým chorobám.  

 

Je nevyhnutné, aby sme deti viedli k pohybu počas celého ich detstva. Pokiaľ ich tento spôsob 

trávenia času začne baviť a nájdu si v ňom záľubu, úlohou samosprávy je poskytnúť možnosti, 

kde sa môžu vyvíjať a ďalej zlepšovať svoje schopnosti. Kvalitné športoviská, šport na školách, 

podpora športových klubov a i. 

 

Ďalším prínosom športu je okrem fyzickej kondície a telesného zdravia aj vplyv na mentálne 

zdravie a psychiku. Trendom vo vyspelých krajinách je aktívne trávenia voľného času u veľkej 

časti populácie.  Pri športovej aktivite sa vylučujú adrenalín, endorfíny a testosterón. Tieto 

hormóny spúšťajú pozitívne zmeny v psychike. Súbežne pozorujeme najmä u detí a mládeže, 

že šport má vplyv aj na emocionálny vývoj. Sú súčasťou kolektívu, čím sa učia samostatnosti 

a spolupráci, vnímajú autoritu trénera, učia sa úcty k starším, sú celkovo cieľavedomejšie 

a zodpovednejšie. Šport má pozitívne účinky aj na deti, ktoré majú dnes bežné poruchy 

správania ako ADHD, autizmus a pod.. 

 

Cieľom samosprávy je preto vytvárať podmienky pre šport nielen pre deti a mládež, aj pre 

dospelých, seniorov a tiež zdravotne a mentálne znevýhodnených. Prístup k športu by mal byť 

čo najjednoduchší. 

 

Rozlišujeme výrazy ako vrcholový, resp. výkonnostný šport a profesionálny šport. Amatérsky 

šport predstavuje voľnočasovú aktivitu a aktívne trávenie voľného času. Vrcholový šport je už 

pravidelná športová činnosť spojená s pretekmi, turnajmi a pod., ktorú robíme s cieľom niečo 

dosiahnuť, nejedná sa len o voľnočasovú aktivitu.. Týchto športovcov je potrebné podporovať 

najviac, lebo sa jedná o základňu pre profesionálny šport. Profesionálny športovec je už 

športovec zamestnaný v nejakej organizácii a jeho pracovnou náplňou je športovať 

a reprezentovať. Aby sme však vychovali jedného profesionálneho športovca, musí mať na 

začiatku silný kolektív, ktorý ho motivuje k stále lepším výsledkom.  
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Aktuálnym trendom však je, že najväčšie športové úspechy dosahuje len úzka skupina 

jednotlivcov, ktorý mali dostatok vlastného sebazaprenia, ale aj silné rodinné zázemie a 

dostatok finančných prostriedkov. Vo väčšine prípadov sa nejedná o úspechy systému, ale 

jednotlivca, resp. jeho rodiny a blízkeho okolia. Považujeme to však za zlyhanie spoločnosti, 

že sa takéto niečo stáva bežným, dokonca normálnym.  

 

1.2. História športu v Karlovej Vsi 
 

„Šport a telovýchova vstupovali do života Karlovešťanov až v období ČSR, avšak pomaly 

a ostýchavo.“ (Šrámek, 2014). Týmito slovami začína svoje rozprávanie pán Matúš Šrámek, 

nadšenec histórie Karlovej Vsi, vo svojej knihe Karlova Ves taká bola. 

 

Z histórie sa dozvedáme, že v našej mestskej časti sa dlhodobo vyvíjalo hneď niekoľko športov, 

z ktorých mnohé tu dominujú dodnes. Na začiatku sa jednalo o športový rozvoj v karloveskej 

robotníckej telocvičnej jednote, v Športovom klube ŠK Karlova Ves od roku 19.12.1928, 

v Robotníckom ŠK Karlova Ves sa rozvíjal futbal a v Sokoli v druhej polovici 30. rokov zas 

gymnastika a cvičenie na športovom náradí. Tento rozvoj však na isté obdobie zastavila vojna. 

 

Po jej konci sa však šport do Karlovej Vsi rýchlo vrátil. Športoví nadšenci založili Sdruženie 

slovenskej mládeže Karlova Ves, ale taktiež sa začal rozvíjať na dvore a ihrisku starej 

karloveskej školy. Na jeseň roku 1945 úrady pridelili karloveskej mládeži dom aj s priľahlými 

pozemkami, ktorý stal poniže dnešného Karloveského centra kultúry. Od roku 1946 tu na 

vlastnoručne vybudovaných športoviskách v areáli nazývanom Domov SSM, neskôr Domov 

mládeže, našli svoje miesto nielen cvičenci ZTV, stolní tenisti, volejbalisti, boxeri, ale 

v priaznivých rokoch, keď prituhlo, aj hokejisti, dokonca aj folklórna skupina. Autor označil 

toto obdobie dokonca za „zlatý vek“ z pohľadu športového rozvoja, avšak bol ukončený 

v období, keď sa Karlova Ves ocitla v hraničnom pásme a krížom cez športovisko bola 

vybudovaná cesta, dnes Molecova. 

 

Naši predkovia tiež využívali prírodné možnosti Karlovej Vsi a na Slávikovej lúke pri 

Karloveskej zátoke získali karloveskí športovci v roku 1952 nevyužívanú šatňu aj s jej okolím. 

Šatňu zrekonštruovali a miesto žilo čulým športovým životom – cvičením na náradí, stolným 

tenisom, boxom, zápasením a vzpieraním. Na priľahlých vybudovaných športoviskách sa 

rozvíjal volejbal, nohejbal a v roku 1969 vznikol aj kanoistický oddiel. Dnes je tento objekt 

v majetku Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a využívajú ho Klub vodných športov 

Karlova Ves a Klub vodného slalomu Karlova Ves. V rámci areálu bola vybudovaná aj nová 

Karloveská lodenica, ktorá rovnako slúži aj týmto vodáckym klubom.  

 

Vodácky šport má v histórii našej mestskej časti hlboké korene. Medzi najstaršie vodácke kluby 

patria v Karloveskej zátoke aj Kanoistický klub Karlova Ves od roku 1932, Vodácky klub 

Tatran Karlova Ves – Bratislava od roku 1935 a Kanoistický klub Slávia UK Bratislava od roku 

1968. Z týchto, ale aj z ostatných vodáckych klubov pochádza množstvo majstrov 

Československa, Slovenska, Európy, sveta, ale aj olympionikov a aj olympijských medailistov. 

 

Ďalším tradičným športom, ktorý z našej mestskej časti nevymizol je futbal. Klub karloveských 

futbalistov vnikol v roku 1939, ale jeho činnosť prerušila vojna. Futbal však nevymizol, hrával 

sa pri Dunaji na Slávikovej lúke a na karloveskom pasienku (Kráľovej hore). Hľadala sa však 

vhodná plocha. V roku 1952 bolo vybudované futbalové ihrisko nad Svrčou ulicou, prvý zápas 

sa odohral už v roku 1953. Keď na mieste ihriska vyrástla Základná škola nevidiacich 
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a slabozrakých, karloveskí futbalisti sa presunuli na ihrisko za novovybudovanou školou na 

Karloveskej ulici č. 3. 

 

1.3. Legislatíva 
 
Pri tvorbe koncepcie rozvoja športu a napĺňaní jej zámerov musí mestská časť zohľadniť 

a opierať sa o platné právne predpisy, týka sa to najmä procesu tvorby rozpočtu, správy 

športovísk (prevádzkové poriadky, revízie, kontroly, BOZP a PO, poistenie majetku, údržba 

zelene, nakladanie s odpadmi a i.),  nájmu športovísk (uzatváranie nájomných zmlúv, platobná 

disciplína, ochrana osobných údajov, slobodný prístup k informáciám, kybernetická 

bezpečnosť a i.), spolupráce so športovými subjektami (uzatváranie zmlúv o spolupráci, 

poskytovanie dotácií a i.) až po organizovanie podujatí (povinnosti organizátorov – zdravotná 

služba, požiarna bezpečnosť, povoľovanie hromadných športových a turistických podujatí a i.). 

 

Podľa ust. § 64 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v z.n.p. sú stanovené úlohy obce v oblasti 

športu nasledovne: 

a) vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce, 

b) podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej 

infraštruktúry v obci v spolupráci so športovými organizáciami, 

c) zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je 

zriaďovateľom, a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe obce na šport 

pre všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené, 

d) môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko na 

vykonávanie športu pre všetkých so zameraním na mládež pod vedením športového 

odborníka, 

e) podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v 

obci, 

f) podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu 

zdravotne postihnutých v obci, 

g) oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v obci. 

 

Vychádzame taktiež zo 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, ktorý podľa §2 

písm. h) vymedzuje pôsobnosti prechádzajúce na obce na úseku telesnej kultúry nasledovne:  

1. štátna správa vykonávaná do účinnosti tohto zákona okresným úradom,  

2. rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry,  

3. súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov,  

4. podporovanie organizovania športových podujatí miestneho významu,  

5. utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých,  

6. podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov,  

7. podporovanie iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody,  

8. kontrola hospodárenia a účelovosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých 

na telesnú kultúru,  

9. spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými osobami a 

fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry. 
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Súbežne zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 4 ods. 3 

podľa písm. f) a h) medzi úlohami obce pri výkone samosprávy uvádza:  

f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, 

verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších 

obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností 

obce,  

h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, 

chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej 

starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, 

telesnú kultúru a šport. 

 

Pri tvorbe rozpočtu a pri poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves sa okrem zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z.n.p. opierame aj o zákon 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave v z.n.p. a zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v z.n.p..  

 

Pri tvorbe prevádzkových poriadkov vychádzame z ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a vyhlášky č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na telovýchovno-športové 

zariadenia.  

 

Správa objektov vychádza z legislatívneho rámca zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 

požiarmi v z.n.p. vykonávaním kontrol, odborných prehliadok a skúšok el. zariadenia, 

bleskozvodu, plynových zariadení, tlakových nádob, kontrola a čistenie komínov a 

zabezpečovanie akcieschopnosti prenosných hasiacich prístrojov vykonávaním ich kontrol ako 

aj akcieschopnosť nástenných hydrantov, ďalej predpisov o ochrane zdravia pri práci (zákon č. 

124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z.n.p.), hygienických predpisov 

(zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve v z.n.p., zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.), 

predpisov o ochrane majetku, predpisov civilnej ochrany a pod.  

 

Pri uzatváraní nájomných zmlúv vychádzame z legislatívneho rámca najmä zákona č. 116/1990 

Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v z.n.p. a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v z.n.p.. Taktiež postupujeme v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v z.n.p., (prevažne pri prenájme z dôvodu hodného osobitného zreteľa) a zásadami 

hospodárenia v našej mestskej časti. V neposlednom rade sa musíme riadiť aj ustanoveniami 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.. Pri tvorbe cenníkov 

športovísk vychádzame zo zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v z.n.p.. 

 

Pri organizovaní verejných športových podujatí sa riadime zákonom č. 1/2014 Z. z. o 

organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Tento zákon upravuje podmienky organizovania verejného športového 

podujatia, oprávnenia a povinnosti organizátora podujatia, činnosť, oprávnenia a povinnosti 

člena usporiadateľskej služby, úlohy obce a Policajného zboru SR, povinnosti a zákazy pre 

účastníka podujatia, podmienky na zaistenie bezpečnosti na podujatí, zodpovednosť a sankcie 

za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. 

 

Nesmieme opomínať pri všetkých činnostiach na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
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voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a to najmä pri organizovaní športových 

podujatí, prihláškach na športové podujatia, pri tvorbe webových stránok a mnohé i. 

 

Súčasne musíme zohľadňovať uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves, všeobecne záväzné nariadenia, interné smernice a Program hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016-2023.  

 

Najmä v aktuálnej dobe pociťujeme silný vplyv opatrení, aj iných organizácií a to Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a i. 

 

Jedná sa o komplikovaný legislatívny rámec, z tohto dôvodu je nevyhnutná podpora právneho 

referátu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, zodpovednej osoby za GDPR a technika 

BOZP a PO pri všetkých činnostiach v oblasti športu a ďalších odborných útvarov mestskej 

časti. 

 

1.4. Ambície tejto koncepcie 
 
Našim cieľom je zhodnotiť aktuálny stav športu v našej mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves. Snahou bude tiež pozrieť sa na šport z viacerých pohľadov. Chybou veľa krát je, že šport 

komentujú len športoví odborníci, ale také jednoduché to nie je. Vstupuje do toho veľa faktorov 

ako vplyv prostredia, v ktorom športujeme, bezpečnosť na športoviskách, šport ako súčasť 

edukačného procesu a v neposlednom rade financie a legislatíva. 

 

Budeme sa snažiť vyhodnotiť najväčšie pozitíva, poukázať na ne a navrhnúť ako ich čo 

najlepšie využiť. Využiť v zmysle propagácie, zatraktívnenia, či nájdenia nových možností ako 

inak ich môžeme využiť, či spojiť s inými aktivitami. 

 

Súbežne sa budeme snažiť pomenovať všetky negatíva a navrhnúť spôsoby ich riešenia. Niečo 

pomenovať, že je zlé je jednoduché, náročnejšie však je navrhnúť riešenia, čo s tým. Ďalšou 

úlohou mestskej časti Bratislava – Karlova Ves bude postupne tieto riešenia zapracovávať do 

svojej bežnej činnosti a týmto smerom viesť svoje aktivity a nastavovať rozpočet na ich 

realizáciu aj v budúcnosti. 

 

Zvláštnosťou športu, ktorú si mnohí neuvedomujú, je, že má dlhodobú tendenciu. Napríklad, 

ak otvoríte obchodný dom, tak hneď prvý deň je plný ľudí a postupne sa záujem stabilizuje. 

Naopak, ak otvoríte športovisko, tak vzbudí záujem, ale len dlhodobým fungovaním sa dostane 

do povedomia obyvateľov. Nehovoriac o tom, že najlepšou propagáciou sú odporúčania od 

nášho okolia. Následne sa o športovisko záujem stabilizuje a je porovnateľný dlhodobo. 

Podobne to funguje aj pri športových podujatiach. Našim záujmom nie je robiť jednorazové 

športové podujatia, ale také, ktoré si časom vybudujú meno a pribudnú do kalendára mnohým 

športovcom. Skoro všetky podujatia, ktoré dnes označujeme za tradičné, či klasické začínali 

ako zábava pre pár kamarátov, ale časom strhli svojou jedinečnou atmosférou davy.  

 

Aj samotný vývoj športovca je dlhodobý proces. Deti začínajú so športom už v rannom veku, 

svoje prvé športové podujatia absolvujú už v cca v 8 roku života, prechádzajú kadetskými, 

juniorskými súťažami až do dospelosti. Na všetky tieto premeny potrebujú stabilné podmienky. 

 

Na toto špecifikum by sme nemali zabudnúť pri zavádzaní akýchkoľvek zmien, jedná sa totiž 

o beh na dlhé trate. 
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2. Analýza súčasného stavu 
 

2.1. Prírodné podmienky, poloha 
 
Jednou z obrovských výhod našej mestskej časti Bratislava – Karlova Ves je jej poloha.  

 

Z veľkej časti nás obklopujú lesy – Devínska Kobyla, Sitina, Kráľová hora. Lesy predstavujú 

úžasné možnosti pre aktívne trávenie voľného času – turistika, beh, cyklistika, beh na lyžiach, 

Nordic Walking a pod. Navyše, keďže sú priam na dosah pre obyvateľov sú aktívne využívané 

aj počas pracovných dní verejnosťou, školami aj športovými klubmi. 

 

V náručí lesa máme ešte jeden klenot a to Park SNP, známy ako Líščie údolie. Jeho poloha je 

priam ideálna pre obyvateľov mestskej časti Bratislava – Karlova Ves aj na ľahké večerné 

prechádzky, cvičenie na workoutových strojoch, či hranie frisbee, loptových hier a pod. 

 

Na týchto miestach máme niekoľko značených turistických, cyklistických a bežeckých 

okruhov. Z nášho pohľadu sú však málo propagované a radi by sme na ich propagácii 

zapracovali v tomto období. Najmä v čase, keď ľudia vyhľadávajú skôr aktívne trávenie 

voľného času v prírode ako v interiéroch. 

 

Podobne by bolo zaujímavé počas zimného obdobia potešiť aj našich bežkárov, ktorí si sami 

tvoria svoje trate a pripraviť im počas tých krátkych zasnežených dní pár bežkárskych okruhov. 

 

Ďalšou výhodou našej mestskej časti Bratislava – Karlova Ves je aj blízkosť Dunaja, resp. 

Karloveskej zátoky. Tieto miesta už v histórii lákali viacero športov a mnohé sa tu aj 

udomácnili. Karloveská zátoka alebo aj „zátoka šampiónov“ už vychovala množstvo 

vrcholových aj profesionálnych športovcov v rýchlostnej kanoistike, vodnom slalome a zjazde 

či raftingu.  

 

Postupne sa aj vodácky šport dostáva do povedomia verejnosti a začali sa vyhľadávať školy 

kajaku, požičovne lodí a podobne. Krásnym príkladom je aj výstavba našej novej Karloveskej 

lodenice, kde športové kluby poskytujú služby aj verejnosti a dostáva ich trávenie voľného času 

úplne iný rozmer.  

 

Celkovo na brehu Karloveskej zátoky pôsobí viac ako 10 vodáckych klubov. Tomuto miestu 

by sme preto mali venovať zvýšenú pozornosť. Problémom pre vodákov je aj zanášanie 

Karloveskej zátoky. V minulosti sa robilo pravidelne jej prekopávanie, posledné roky sa od 

toho však upúšťa a vidíme problém už dnes, keď vznikajú plytčiny a dokonca ostrovy. 

Potenciál je však obrovský. 

 

Popri Karloveskej zátoke vedie chodník pre peších aj pre cyklistov. V posledných rokoch naša 

mestská časť Bratislava – Karlova Ves tlačí, aby sa tento chodník predĺžil a následne napojil na 

vybudované chodníky pod mostom Lafranconi. Vznikla by tak cyklotrasa priamo do centra 

Bratislavy, ktorú síce už aj dnes množstvo obyvateľov využíva, ale rozhodne to nie je pre nich 

komfortné. Podobne končí aj tento chodník smerom na Devín, keď cyklisti musia prejsť na 

cestu, čo nie je bezpečné riešenie. 

 

Ďalším miestom pre šport pri Karloveskej zátoke je aj Vodárenská záhrada Bratislavskej 

vodárenskej, a.s. Tá prešla pred viacerými rokmi obnovou a otvorila sa verejnosti. Tá to aj 
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náležite využíva, keďže je denne plná detí aj dospelých, ktorí tu môžu hrať na ihriskách futbal, 

volejbal, stolný tenis a pod. Aj naša mestská časť Bratislava – Karlova Ves aktívne tento areál 

využíva na organizovanie športových podujatí. Najviac však na svoje cvičenia vo Vodárenskej 

záhrade v rámci podujatia Kultúrne a športové leto. 

 

Aktuálne však chýba podrobné zmapovanie týchto prírodných plôch na šport. Je potrebné 

vypracovať ich prehľad a začať s ich propagáciou, aby sa dostali do povedomia obyvateľov. 

Ideálne je aj spojiť tieto miesta napríklad s verejnými športovými podujatiami. Ako príklad 

uvádzame Beh Devínskou Kobylou, ktorého trasa sa stala už bežnou u množstva miestnych 

bežcov. 

 

2.2.  Verejné plochy na šport 

  
Naša mestská časť Bratislava – Karlova Ves je bohatá na „umelé“ plochy určené na šport. Pri 

budovaní sídliska sa v minulosti myslelo aj na tieto potreby obyvateľstva. Našou úlohou je ich 

obnoviť, využiť ich potenciál a udržiavať ich. 

 

Sídliskové športoviská 
 

Tzv. sídliskové športoviská sa nachádzajú priamo pri obytných domoch a sú určené pre širokú 

verejnosť. Rodičia vedia z okien dozerať na svoje deti, ktoré sa samé vedia bezpečne dostať na 

tieto ihriská.  

 

V posledných rokoch sme stav týchto športovísk zmapovali a prehľad tvorí Prílohu č. 1 tejto 

koncepcie. Súbežne navrhujeme aj ako tieto plochy obnoviť a čo by sme chceli na ne priniesť. 

Jedná sa o dlhodobú úlohu, ktorá sa roky zanedbávala, ale musíme sa na ňu zamerať, aby mali 

deti a mládež možnosť športovať v tesnej blízkosti obydlí a to bezplatne. 

 

Okrem rozvoja základných športových zručností sa u detí rozvíjajú aj mnohé osobnostné 

vlastnosti ako samostatnosť, zodpovednosť a taktiež aj sociálna interakcia. 

 

Workoutové ihriská 
 

Stále viac športovcov hľadá možnosti športovania na čerstvom vzduchu. Ideálnym riešením sú 

posilňovne v exteriéri, teda workoutové ihriská. V našej mestskej časti je ich už vybudovaných 

niekoľko, či už zo strany mestskej časti, ale aj zo strany ostatných organizácií. 

Zoznam týchto športovísk tvorí Prílohu č. 1 tejto koncepcie. 

 

Sú verejne bezplatne dostupné a vhodné pre všetky generácie. Striedajú sa na nich od detí 

a mládeže, cez dospelých až po aktívnych seniorov. Okrem toho sú umiestnené na dostupných 

plochách a rozširujú tak možnosti pre šport v prírode a dopĺňajú prírodné možnosti na šport. 

 

2.3. Športoviská 
 
Keď športovanie na tzv. sídliskových športoviskách nie je postačujúce máme v našej mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves vybudované mnohé športoviská na vynikajúcej úrovni, či už 

v správe mestskej časti, ale aj iných organizácií. Zoznam športovísk tvorí Prílohu č. 1. 
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Budovanie týchto športovísk je finančne veľmi náročné, podobne ako ich následná údržba. Je 

preto nevyhnutné, aby používanie týchto športovísk v správe mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves bolo spoplatnené. Rezervačné poplatky za ich využívanie, resp. nájomné sú určené 

výlučne na ich údržbu. Pokiaľ ich tieto príjmy nepokryjú alebo sa jedná o údržbu vo väčšom 

rozsahu, je nevyhnutné hľadať zdroje v rozpočte mestskej časti Bratislava – Karlova  Ves alebo 

v rôznych dotačných schémach. 

 

Budovanie, resp. hĺbková obnova športovísk zo strany mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

bolo v posledných rokoch veľmi úspešné. Vybudovala sa nová Karloveská lodenica, obnovilo 

sa futbalové ihrisko Molecova 1/A, zrekonštruovala sa Školská plaváreň Majerníkova 62 

a vybudovali sa viaceré športoviská v školských areáloch. Finančné zdroje boli rôzne – vlastný 

rozpočet, zlúčenie finančných zdrojov, ale aj podpora zo strany športových zväzov, či 

dotačných schém. 

 

Nastavenie dlhodobej udržateľnosti športovísk je náročné. Príjmy musia pokryť náklady na 

energie a základnú údržbu ako bežné opravy, revízie, kontroly, deratizácie, personálne náklady 

a pod. Väčšie opravy a rekonštrukcie je náročné plánovať a je nutné hľadať finančné zdroje. Je 

preto nevyhnutné, aby sa športoviská poskytovali všetkým kategóriám športovcom a hľadali 

sme pre nich nové možnosti využívania. 

 

Najnovšie organizujeme aj skupinové cvičenia pre verejnosť na Školskej plavárni Majerníkova 

62, nevylučujeme aj možnosť organizovania podobných cvičení, či bojových umení na 

ostatných športoviskách. 

 

Fungovanie jednotlivých športovísk stanovujú prevádzkové poriadky vypracované v súlade 

s aktuálnymi zákonmi a vyhláškami. Všetci návštevníci sa musia s prevádzkovým poriadkom 

oboznámiť a riadiť. Základné body prevádzkových poriadkov musia byť viditeľne umiestnené 

aj na športoviskách a webových stránkach mestskej časti. 

 

Krátkodobý nájom a rezervačný poplatok 
 

Aktuálne sú športoviská využívané formou krátkodobého prenájmu všade tam, kde je to možné. 

V prípade športovísk, ktoré pôvodne boli v správe príspevkovej organizácie Karloveský 

športový klub majú pevne stanovený cenník, ktorý prevzala mestská časť Bratislava – Karlova 

Ves ako jej právny nástupca. Krátkodobé nájomné zmluvy uzatvára mestská časť. 

 

V prípade školských telocviční uzatvára krátkodobé nájomné zmluvy daná škola ako 

samostatný subjekt. Aktuálny systém platieb je komplikovaný a nevyhovujúci, keďže športovci 

platia dve platby a to nájomné na účet mestskej časti a následne energie na účet danej školy. 

Energie sa aktuálne prepočítavajú na každú skupinu samostatne, pričom sa berie do úvahy počet 

športovcov, či budú využívať sprchy a pod. Je to náročné aj pre návštevníkov, ktorí si častokrát 

pomýlia jednotlivé platby a vlastne vopred nevedia cenu za dané športovisko, ale aj pre 

zamestnancov mestskej časti, ktorí musia prácne prepočítať každý krátkodobý nájom 

samostatne. 

 

Pokiaľ sa jedná o krátkodobý nájom, resp. rezervačný poplatok mal by byť stanovený pevný 

cenník, ktorý by každoročne upravovalo a schvaľovalo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves. Nastavenie cenníka má odrážať aktuálne prevádzkové náklady 

a musí reflektovať aj na ceny porovnateľných športovísk v okolí. Krátkodobý nájom je možný 
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na viacerých športoviskách, kde je možnosť, aby napríklad každú hodinu využívala športovisko 

iná skupina (futbalové ihriská, plavecké dráhy, tanečné sály, telocvične a pod.). 

 

Pod pojmom rezervačný poplatok sa rozumie jednorazový poplatok za využívanie športoviska. 

V prípade, ak majú športovci využívať športovisko častejšie, ale menej ako 10 dní v mesiaci, je 

potrebné s nimi uzatvoriť krátkodobú nájomnú zmluvu, ktorou sa upravujú podmienky 

využívania športoviska. Rezervačný poplatok je výhradne určený na mimoriadne využitie 

športoviska, resp. ako „prvý vstup“ na vyskúšanie podmienok na športovisku, aby mali 

športovci možnosť sa adekvátne rozhodnúť, či poskytuje všetko, čo k svojej športovej činnosti 

potrebujú. Súbežne sa ukazuje aj záujem o športoviská ako zázemie, resp. kulisy pre natáčanie 

pre reklamné alebo filmové spoločnosti, ktoré vyhľadávajú lokality vhodné na natáčanie. 

K tomuto trendu by sme sa nemali otáčať chrbtom, ale mali by sme byť nápomocní. Jedná sa 

o príjem pre športovisko, ale tiež o propagáciu športoviska a aj samotnú mestskú časť ako takú. 

 

Krátkodobé nájomné zmluvy sa uzatvárajú na jeden kalendárny rok, resp. jednu sezónu. 

Odporúčame, aby bol stanovený maximálny počet hodín, pričom samotné využívanie 

športoviska (konkrétne hodiny, pridávanie / rušenie jednotlivých hodín, presuny termínov) 

bude náplňou práce zamestnancov Oddelenia správy športových zariadení s cieľom 

optimalizácie využívania všetkých športovísk. 

 

Cena za hodinu využívania športoviska v prípade krátkodobého nájmu, resp. rezervačného 

poplatku by mala byť stanovená aktuálnym cenníkom. Úpravu a formu krátkodobých 

prenájmov, resp. rezervačných poplatkov upravujeme priamo v prevádzkových poriadkoch 

športovísk a jednotlivé návrhy prevádzkových poriadkov pripájame ako prílohy k tejto 

koncepcii. 

 

Krátkodobé nájmy športoviska by mali byť flexibilné a športovci by mali hradiť len za reálne 

využité hodiny. Dôvodov je na to hneď niekoľko. Mení sa nám počasie, môžu prísť prázdniny, 

dovolenky a pod. Ale aj opačne, jedná sa o konkurenčnú výhodu mestskej časti, kedy dokáže 

športovisko flexibilne poskytovať a následne aj keď potrebujeme športovisko na vlastné účely, 

dokážeme ponúknuť športovcom alternatívu (inú hodinu, iné zo športovísk a pod.). Aktuálny 

stav pri rezervácii športovísk je taký, že prebieha na základe telefonického, osobného alebo e-

mailového kontaktu.  

 

Moderné športoviská fungujú cez rôzne platformy, kde športovci majú možnosť si zarezervovať  

športovisko na konkrétny čas, o ktorý majú záujem. Majú samozrejme možnosť rezerváciu do 

istého času zrušiť, inak musia poplatok uhradiť v plnej výške alebo uhradiť manipulačný 

poplatok. Toto je cesta, kam by sa mala mestská časť Bratislava - Karlova Ves uberať. 

Športovcom je viac-menej jedno, ktoré napr. minifutbalové ihrisko alebo telocvičňu v rámci 

jednej mestskej časti budú môcť využívať, ak bude dostupná v požadovanom čase a budú 

vedieť, za akú cenu je k dispozícii. 

 

Následne môžeme na tento rezervačný systém v budúcnosti nadviazať a rozšíriť ho na 

automatické generovanie krátkodobých nájomných zmlúv, automatické zapínanie osvetlenia 

v hodinách, ktoré si skupiny uhradia, prípadne čipové karty, ktoré umožnia vstup do 

interiérových športovísk len v zarezervovanom čase a mnohé iné. 
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Dlhodobý nájom 
 

Dlhodobé nájomné zmluvy musia byť schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves. Možnosti ako vybrať dlhodobého nájomcu je obchodná verejná 

súťaž alebo v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v z.n.p.. 

 

Pri uzatváraní dlhodobých nájomných zmlúv treba brať do úvahy: 

• pri výbere nájomcu aj veľkosť členskej základne, história klubu, platobná 

disciplína a pod., 

• dĺžku doby nájmu, aby sme zabezpečili dlhodobé podmienky na šport, 

• cenu nájmu, ktorá by mala reflektovať na cenníkovú cenu, ale aj výhody, ktoré 

dlhodobý nájomca prináša. 

 

Pri overenom záujemcovi odporúčame dlhodobé nájomné zmluvy na dlhšie obdobia, aby 

športovci mali istotu na najbližšie roky. Posledné roky sa tak aj deje, čo športové kluby vnímajú 

veľmi pozitívne. Cena prenájmu by mala byť porovnateľná s cenníkovou cenou daného 

športoviska, avšak je potrebné brať do úvahy, že pokiaľ sa jedná o jedného stáleho nájomcu má 

to viacero výhod ako stály príjem, zodpovednosť za športovisko, dokazovanie prípadných škôd, 

ale aj potencionálna investícia do športoviska zo strany športovcov. 

 

2.4. Spolupráca s klubmi a inými organizáciami 
 
Ďalšou výhodou športu v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves je množstvo subjektov 

venujúce sa športovej činnosti. Jedná sa primárne o športové kluby, ale keďže väčšina 

športových zväzov a asociácií sídli v Bratislave, nadväzujeme úzku spoluprácu aj s týmito 

organizáciami. Ďalej mestská časť úzko spolupracuje aj so školami a organizáciami, ktoré 

organizujú športové vyžitie. V neposlednom rade komunikujeme aj s inými organizáciami 

prevádzkujúcimi športoviská v našej mestskej časti. 

 

Nesmieme tiež opomenúť, že aj ostatné organizácie majú v majetku, resp. spravujú rôzne 

športoviská v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Aj tieto využívajú športovci na aktívne 

trávenie voľného času a je potrebné ich podrobne zmapovať. 

 

Športové kluby 
 

V našej mestskej časti pôsobí množstvo športových klubov (najmä občianske združenia), ktoré 

sa venujú najrôznejším športom – futbal, basketbal, vodácke aktivity, cyklistika, stolný tenis, 

tenis, bojové umenia, atletika, plavecké športy, hokejbal, minigolf, tanečné športy a mnohé iné. 

Celkovo sa venujú veľkému množstvu detí, mládeži, ale aj dospelým členom na všetkých 

úrovniach. Z týchto klubov pochádza množstvo majstrov Slovenska, Európy, sveta, 

olympionikov, či dokonca olympijských medailistov. Súbežne poskytujú zázemie pre aktívne 

trávenie voľného času. Našou úlohou je teda im byť čo najviac nápomocní, aby mohli aj naďalej 

šíriť dobré meno nielen našej mestskej časti, ale aj Slovensku a poskytovať zázemie pre 

nadšencov športu všetkých generácií a kategórií. 

 

Spolupráca s klubmi je na rôznych úrovniach, každý klub má iné podmienky a potýka sa s 

rôznymi problémami. Najmenej ako im vieme pomôcť je ich propagácia pomocou dostupných 

kanálov (webové stránky, sociálne siete, Karloveské noviny, umiestnenie reklamných plagátov 
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vo vitrínach mestskej časti, umožnenie propagácie klubov na podujatiach a pod.). Následne,  

umožniť im využívanie našich športovísk, v rámci možností mestskej časti, pričom treba brať 

ohľad na špecifický charakter jednotlivých športov. Pokiaľ sa rozhodneme pristúpiť k  

rekonštrukcii, prípadne výstavbe športovísk, je potrebné komunikovať s klubmi, aké majú 

potreby, resp. nastavené pravidlá, aby tam mohli bez problémov vykonávať svoju činnosť. 

Pokiaľ majú kluby kvalitné zázemie, dokážu prijať viac členov a sú často krát mestskej časti 

nápomocné aj pri samotných investíciách do rekonštrukcie, resp. výstavby športovísk, ak nie 

finančne, minimálne skúsenosťami a znalosťami v danej oblasti. V neposlednom rade je snahou 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves už dlhé obdobie napomáhať klubom aj finančne a to 

cez dotačný mechanizmus, ktorému sa budeme venovať v nasledujúcich častiach tejto 

koncepcie. 

 

Spolupráca je pritom obojstranná. Športové kluby propagujú mestskú časť a robia jej dobré 

meno v blízkom aj širokom okolí. Často sú nápomocné pri organizovaní verejných športových 

podujatí a ako už bolo spomenuté v prípade výstavby, či rekonštrukcie športovísk vedia a aj sú 

nápomocné či už pri znalostiach v danej oblasti, ale aj pri zháňaní finančných prostriedkov. Pri 

žiadostiach o dotácie sa často odvolávame práve na spoluprácu so športovými klubmi, ktoré 

majú veľkú členskú základňu. 

 

Školy a predškolské zariadenia  
 

Na toto prepojenie v oblasti športu s mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves sa v minulosti 

príliš dôraz nekládol. Je však našou úlohou podporovať rozvoj športu na školách. Jedná sa 

predsa o deti z našej mestskej časti.  

 

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves si dôležitosť tejto úlohy uvedomuje a posledné roky 

aktívne buduje a obnovuje športoviská v areáloch škôl zriadených mestskou časťou Bratislava 

– Karlova Ves. V rámci hodín telesnej výchovy, ale aj v rámci krúžkovej činnosti, či voľnom 

čase môžu deti a mládež tieto športoviská využívať. Dôležité je, aby boli v čo najväčšej možnej 

miere dostupné bezplatne, čiže ideálne, aby bol vyhradený na športoviskách časový priestor pre 

školy. V prípade škôl, ktoré nie sú v našej zriaďovateľskej pôsobnosti sme tiež nápomocní pri 

poskytovaní našich športovísk na základe zmlúv o spolupráci. 

 

Súbežne je našou úlohou zaujímať sa a komunikovať so školami o tom, v čom by sme vedeli 

byť  nápomocní, v čom vidia školy nedostatky a priestor na zmenu alebo zlepšenie podmienok 

pre  športovanie detí. Či v množstve a kvalite športovísk, nedostatku športových pomôcok alebo  

napríklad s umiestnením cyklostojanov pred budovami škôl a pod.. Následne, keď budeme 

poznať ich potreby v tejto oblasti, vieme ich časom pomáhať odstraňovať, prípade pomáhať pri 

zabezpečení finančných zdrojov z dotačných schém, či odbornom poradenstve a pod.. 

 

Podobne ako základné a stredné školy máme v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

množstvo predškolských zariadení. V tejto oblasti začíname rozvíjať spoluprácu postupne, ale 

aj tu vidíme možnosti, ako vytvoriť atraktívne podmienky pre športovanie detí, pričom dôležité 

a potrebné je, aby iniciatíva vychádzala aj zo strany týchto zariadení.  

 

Na školy sa snažíme preniesť podnety, aby deti aj rodičia videli, že v našej mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves je kde športovať. Organizujeme plavecké kurzy, spolupracujeme 

s nimi na projekte „Dajme spolu gól“, sprostredkovávame nábory, či aktivity v športových 

kluboch. Chýba však nejaký koncepčný plán ako rozvíjať šport na školách, čo je tiež našou 

úlohou.  
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Pritiahnuť k športu mládež je už naozaj náročný cieľ, s ktorým sa dnes pasujú najrôznejšie 

organizácie. Vedia to aj vysoké školy a internáty nachádzajúce sa v našej mestskej časti. 

Viaceré si uvedomujú, že pokiaľ ich študenti trávia aktívne svoj voľný čas sú následne 

pozornejší na vyučovaní. Sme preto radi, že aj v tejto oblasti začíname nadväzovať 

komunikáciu aj s týmito organizáciami. 

 

V neposlednom rade nesmieme zabúdať na školy v našej mestskej časti, ktoré sú zamerané na 

deti so špeciálnymi potrebami. Pre tieto deti je náročné vykonávať bežné aktivity a preto keď 

vidíme akúkoľvek možnosť, ako im šport priblížiť, treba sa do nej pustiť.  

 

Kladná výchova zo strany škôl ku športu nemá pozitívny vplyv len na vzťah detí ku športu, ale 

aj k správaniu sa na športoviskách. Deti je potrebné viesť aj k vzájomnému rešpektu voči 

ostatným návštevníkom, ale aj k športovisku ako takému. Aby ho neničili, ale naopak 

zveľaďovali a chránili, ako miesto, kde radi trávia svoj čas. 

 

Športové zväzy a asociácie 
 

Je nevyhnutné nadväzovať komunikáciu aj s príslušnými športovými zväzmi, resp. asociáciami. 

Práve tieto organizácie sú nositeľmi kvality v danom športe na Slovensku. Preto, pokiaľ sa 

vyskytnú akékoľvek problémy alebo ak stojíme pred nejakým problémom v danom športe je 

ideálne komunikovať priamo s týmito organizáciami. Veľa krát nám poskytli poradenstvo pri 

výstavbe, resp. rekonštrukcii športovísk, prípadne, ak mali možnosti sa aj finančne zapojili. 

Podobne nám vedia byť nápomocné pri uzatváraní dlhodobých nájomných zmlúv so 

športovými klubmi, ak s nimi nemáme osobné skúsenosti.  

 

Najnovšia spolupráca s jednou z takýchto organizácií, konkrétne so Slovenskou plaveckou 

federáciou je organizovanie našich plaveckých kurzov na Školskej plavárni Majerníkova 62. 

Organizátorom plaveckých kurzov je mestská časť Bratislava – Karlova Ves, pričom kurzy 

vedú skúsení inštruktori Slovenskej plaveckej federácie. Navyše táto spolupráca je pod záštitou 

Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, ako garanta kvality 

týchto kurzov.  

 

Podobnú spoluprácu budujeme aj so Slovenským futbalovým zväzom v rámci projektu „Dajme 

spolu gól“.  

 

Spolupráca so športovými zväzmi prináša úžitok pre všetky strany, preto je výhodou, ak sa 

nebránime, ale práve naopak takúto spoluprácu budujeme a hľadáme nové možnosti, aby sa 

deti a mládež dostali k športu a aktívnemu tráveniu času odmalička. 

 

Ostatné organizácie 
 

Sme nápomocní pri mnohých aktivitách, ktoré súvisia v našej mestskej časti so športom alebo 

zveľaďovaním športovísk a preto vznikajú rôzne, možno atypické, ale o to zaujímavejšie 

aktivity. Ako príklad uvádzame budovanie komunitnej záhrady v areáli na Janotovej 12, 

hľadanie miesta na športoviskách na umiestnenie mestských včiel, výsadba zelene v našich 

areáloch, pomoc pri obnove bikrossovej dráhy IUVENTA a pod. Jedná sa o kombinácie, ktoré 

spoločne pomáhajú zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme a teda aj športujeme. Je nevyhnutné 

vyhľadávať a budovať prospešné aktivity a neodmietať ich len z dôvodu, že to nie je 
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v kompetencii športu. Ako sme spomenuli v úvode, šport je pohyb, ktorý vykonávame v našom 

spoločnom verejnom priestore, ktorý sa musíme naučiť vážiť a zveľaďovať. 

 

2.5. Športové podujatia 
 
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves je aktívna, čo sa týka organizovania športových 

podujatí. V minulosti cez Karloveský športový klub, aktuálne cez Oddelenie správy športových 

zariadení sa organizujú viaceré športové podujatia počas celého roka kompletne vo vlastnej 

réžii. Aby sme prilákali väčšie množstvo návštevníkov, spájame často tieto športové podujatia 

spolu s kultúrnymi. 

 

Ako príklad za posledné roky uvádzame podujatia Kultúrne a športové leto, Karloveskýé 

hodové turnaje, MDD a pod.. Ďalej slávnostné Vyhlasovanie výsledkov najúspešnejších 

športovcov Karlovej Vsi v Karloveskom centre kultúry (Kamel klub). 

 

Okrem toho podporujeme v rámci svojich možností rôzne športové podujatia organizované 

v našej mestskej časti ako Beh Devínskou Kobylou, Národný beh Devín – Bratislava, 

cyklistické podujatie Karloveský kros, Bratislavský vianočný beh, SANSPORT Night Trail 

a mnohé iné. Aj toto je jedna z foriem spolupráce so športovými klubmi, ktoré sa realizujú 

v našej mestskej časti. Podpora v tomto prípade je veľmi široká, od propagácie, cez 

poskytovanie materiálu (lavice, stoly, stany a pod.) až po pomoc pri samotnej organizácii 

podujatí.  

 

Úlohou mestskej časti v tejto veci je len pokračovať v tomto nastavenom trende. Obyvatelia sa 

pomaly učia, že takéto podujatia organizujeme a začínajú ich sami aktívne vyhľadávať. 

Prípadne vytvoriť / podporiť nové podujatia, ktoré sa stanú tradičnými a stabilnými 

v nasledujúcich rokoch. 

 

2.6. Dotácie 
 
Dlhodobo je mestská časť Bratislava – Karlova Ves úspešná pri poskytovaní dotácií športovým 

klubom. Úspešne nachádza finančné možnosti na ich podporu zo svojho každoročného 

rozpočtu. 

 

V minulosti boli dotácie klubom poskytované prostredníctvom príspevkovej organizácie 

Karloveský športový klub, ktorá však zanikla ku 31.12.2019. V tejto organizácii sa podarilo 

vytvoriť systém na prerozdeľovanie týchto finančných prostriedkov. Rada Karloveského 

športového klubu si stanovila ciele, ktoré konkrétne aspekty v športe chce podporiť – či 

kvalitatívne alebo kvantitatívne, či na základe športových úspechov alebo propagácie dobrého 

mena mestskej časti a pod. Následne sa vypracoval bodový systém, kde boli prideľované body 

jednotlivým klubom na základe relevantných informácií (počet členov, počet členov z Karlovej 

Vsi, športové úspechy, počet trénerov a pod.). Podľa počtu získaných bodov bola vyčíslená 

výška dotácie, ktorá bola následne klubu pridelená. 

 

Všetky športové a telovýchovné kluby majú rovnakú úlohu v našej mestskej časti, a to podporiť 

športové aktivity danej skupiny obyvateľov. Vieme preto porovnávať „kvalitu“ ich činnosti 

z perspektívy smerovania mestskej časti v oblasti športu. 
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Tento pohľad si osvojila aj dotačná komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

- Karlova Ves a tak v spolupráci s kanceláriou zástupcu starostu, pod ktorú agenda dotácií patrí  

a oddelením správy športových zariadení bolo prijaté nové všeobecne záväzné nariadenie 

v tejto oblasti č. 7/2021. 

 

Z dlhodobého hľadiska pozorujeme v tejto oblasti niekoľko problémov. Ako prvé, rozoznávať 

kluby, ktoré reálne vykonávajú športovú činnosť v Karlovej Vsi, resp. s deťmi a obyvateľmi 

Karlovej Vsi. Potrebujeme odčleniť skupiny, ktoré by mohli zneužiť náš dotačný systém na 

podporu organizácií, ktoré nemajú cieľ podpory športu, ale len získania finančných 

prostriedkov na iné aktivity. 

 

Ďalším problémom vidíme nekompatibilnosť jednotlivých dotačných schém, ktoré existujú vo 

verejnej, či štátnej správe. Žiadatelia o dotáciu síce čestne prehlasujú, že náklady, ktoré 

financovali z našej dotačnej schémy nehradili z iných dotačných schém, ale reálne nemáme 

možnosť si to overiť. 

 

Pokiaľ máme záujem finančne podporovať športové kluby, je potrebné to spraviť čo 

najjednoduchšie (elektronické podanie žiadosti / vyúčtovanie, minimalizácia potrebných 

dokladov, zjednodušenie vyúčtovaní a pod.). Súbežne však musíme zabezpečiť, aby finančné 

prostriedky boli poskytnuté na účel podpory športu, aby boli poskytnuté zodpovedným 

organizáciám a aby sme predišli ich zneužitiu na iné účely. 

 

2.7. Hlavné výhody a problémy 
 
Na základe uvedených informácií zhrnieme najväčšie výhody mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves o oblasti športu ako základné východisko pre návrhy riešení: 

1. historické korene športu v mestskej časti, 

2. prírodné podmienky, 

3. množstvo športovísk a plôch na šport, 

4. vyčleňovanie finančných prostriedkov v rámci rozpočtu mestskej časti na šport, 

5. zapájanie sa do dotačných schém a zháňanie finančných prostriedkov z iných zdrojov 

 na šport, 

6. aktívna spolupráca s inými organizáciami, 

7. finančná a nefinančná podpora v oblasti športu, 

 

Súbežne si však musíme pomenovať aj hlavné problémy v tejto oblasti, ktorým je potrebné sa 

venovať: 

1. nutnosť postupnej obnovy športovísk a plôch na šport, 

2. zameranie sa na bežnú údržbu športovísk, 

3. nastavenie cenníka, 

4. vytváranie dlhodobých podmienok pre šport, 

5. zjednodušenie a odbyrokratizovanie systémov, 
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3. Návrhy riešenia  
 

3.1. Využiť prírodné podmienky a už vybudované športoviská 
 
Ako sme už spomínali, prírodné podmienky a množstvo plôch určených na šport je v mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves veľmi priaznivý. Našou úlohou je teda využitie tohto 

nesmierneho potenciálu. 

 

Konkrétne návrhy na využitie prírodných podmienok – vyznačenie bežeckých okruhov, 

cyklotrás a pod., organizovanie podujatí na týchto plochách a ich propagácia. Aj tieto činnosti 

vyžadujú nemalé finančné prostriedky, ale jedná sa o „bez údržbové“ plochy, ktoré stačí len 

objaviť a chrániť.  

 

V tomto bode si dovolíme spomenúť aj budovanie cyklotrás, ktoré sú v kompetencii Hlavného 

mesta SR Bratislavy. Mestská časť aj teraz vystupuje ako mediátor pri budovaní cyklotrasy 

v úseku medzi Karloveskou zátokou a mostom Lafranconi. Treba v tejto iniciatíve pokračovať 

a tlmočiť potreby našich obyvateľov. 

 

Súbežne vodácka obec volá aj po údržbe Karloveskej zátoky. V minulosti bola táto zátoka 

udržiavaná formou pravidelného bagrovania naplavenín, aby bola zachovaná hĺbka tejto vodnej 

plochy. Pred pár rokmi však prišiel zámer meandrovania v tejto lokalite, čo má za následok 

vytváranie plytčín a ostrovčekov. Stáva sa tak nevyužiteľná na tradičný šport v našej mestskej 

časti – vodáctvo. Treba preto zvážiť citlivý prístup, aby sme zachovali prirodzené prostredie 

lokality, ale aj zámer ešte grófa Lafranconiho, ktorý venoval túto lokalitu na šport.  

 

Využitie už vybudovaných športovísk je viac-menej v našej kompetencii. Veľká časť je náš 

majetok, resp. zverený majetok. Stretávame sa aj s nevysporiadanými pozemkami, prípadne 

pozemkami v osobnom vlastníctve, ale v spolupráci s oddelením majetkovým 

a podnikateľských činnosti sa nám to darí riešiť. Jedná sa teda o stanovenie si cieľov, na aký 

šport a pre akú kategóriu majú byť určené a následne náročnejšie zháňanie finančných 

prostriedkov. Jedná sa o veľmi náročný proces, ktorý sa mestskej časti v posledných rokoch 

veľmi darí a je teda potrebné len vytrvať.  

 

Na tieto ciele treba myslieť v dlhodobom horizonte a to aj pri tvorbe rozpočtov na jednotlivé 

roky. Netreba zabúdať na bežnú údržbu športovísk, aby sa nedostali do havarijného stavu a teda  

na ich obnovu je potrebné viac finančných prostriedkov, ktoré je náročné jednorazovo 

zabezpečiť. 

 

V tomto riešení treba myslieť aj na už zmapované plochy na šport všetkého druhu, ktoré po 

zmapovaní je potrebné zapracovať do „mapy športovísk“. Ideálne v elektronickej online forme, 

aby sa obyvatelia dozvedeli o týchto plochách a mohli ich začať využívať. Do budúcna je 

možnosť tieto mapy rozširovať a spraviť ich napríklad interaktívne, že sa priamo z mapy 

dostanete do online rezervačného systému. 

 

3.2. Zjednodušiť a zjednotiť dostupnosť športovísk 
 
Prvým krokom ako bolo vyššie spomenuté je vypracovať cenník, ktorý stanoví pevné ceny 

krátkodobých nájmov, resp. rezervačných poplatkov na jednotlivých športoviskách. Následne 
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treba doriešiť formálnu stránku veci, a to ako sa budú tieto príjmy deliť medzi mestskú časť 

a školy, v ktorých sa niektoré športoviská nachádzajú. Je to o diskusii a nastavení systému. 

Následne to bude mať prínos nielen pre športovcov, ale aj mestskú časť a školy, ktoré budú 

vedieť priamo komunikovať so záujemcami o športoviská. 

 

Následný krok bude náročnejší, ale o to priaznivejší. Náš návrh je zriadenie jednotného online 

systému, v ktorom by bolo možné zarezervovať si ktorékoľvek športovisko v ponuke. Výsledok 

by bola optimalizácia poskytovania našich športovísk. V budúcnosti by tento systém bolo 

možné vylepšovať, napríklad o automatické spúšťanie osvetlení, časové otváranie športovísk, 

automatické vystavovanie faktúr, uzatváranie krátkodobých nájomných zmlúv a pod.. 

 

3.3. Zapojiť verejnosť, športové kluby a ostatné organizácie 
 
Verejnosť aj organizácie pôsobiace v mestskej časti Bratislava -  Karlova Ves prinášajú 

množstvo podnetov ako zlepšiť verejný priestor. Je potrebné sa im venovať, pretože veľa 

podnetov môže byť pozitívnych pre všetky strany. Tieto skupiny vedia pomôcť aj pri 

dobrovoľníckych aktivitách. Pokiaľ sa na verejnom priestore bude podieľať aj verejnosť, zvýši 

sa tak jej záujem o spoločný priestor ako taký. 

 

Podobne aj kluby a športové organizácie majú svoje ciele, ale aj svoje možnosti pomoci pre 

verejnú správu. Je prínosné, tak ako doteraz, spojiť svoje sily a zlepšiť tak stav na 

športoviskách. 

 

Súčasťou týchto návrhov je aj propagácia aktivít mestskej časti, ale aj organizácií, aktivít, 

činnosti ostatných organizácií pôsobiacich v našej mestskej časti. Cieľ je pre nás všetkých 

rovnaký – rozvoj zdravého pohybu a života pre čo najväčšie množstvo obyvateľov v čo 

najväčšej možnej miere. 

 

3.4. Objektivizácia poskytovania dotácií 
 
Táto myšlienka je už zapracovaná do nového Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves č. 7/2021 zo dňa 14.12.2021 (ďalej len „VZN“). Keďže Komisia 

školstva, kultúry a športu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

určuje smerovanie športu v našej mestskej časti. Súbežne nastavuje aj kritériá na 

prerozdeľovanie dotácií na pravidelnú činnosť pre subjekty pôsobiace v oblasti telovýchovy a 

športu a posudzovanie žiadostí podaných týmito subjektami. V súlade s VZN má kompetenciu 

posudzovať aj jednotlivé subjekty žiadajúce o dotáciu podľa VZN.  Následne je toto 

prerozdelenie dotácií predložené na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves, ktoré má konečné slovo pri prideľovaní dotácií. 

 

Veľkým prínosom bude aj nový elektronické podávanie žiadostí, ktorý zjednodušilo celý 

systém poskytovania dotácií. 
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