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Šport

Rozvoj športových a voľnočasových aktivít na území mesta je pre jeho 
obyvateľov veľmi dôležitý. Dostatok atraktívnych a ľahko dostupných 
možností slúžiacich na uspokojenie športovo-rekreačných potrieb 
obyvateľov i návštevníkov zvyšuje kvalitu ich života a prispieva 
zároveň k vytváraniu pozitívneho obrazu mesta atraktívneho 
pre život a trávenie voľného času. Bratislava ako hlavné mesto 

Slovenskej republiky je centrom budovania  moderných športovísk 
predovšetkým pre vrcholový šport. Veľkou  výzvou pre Bratislavu je 
však využitie potenciálu existujúcej technickej športovej infraštruktúry 
(dostupnej napr. na školách či v iných objektoch – telocvične, 
plavárne, ihriská) pre športové vyžitie všetkých obyvateľov mesta.

Vytvorenie zázemia pre všestranné športové aktivity širokej verejnosti na území mesta

Zvýšenie informovanosti verejnosti o možnostiach športových aktivít na území mesta prostredníctvom sprostredkovania informácií 
o športových aktivitách dostupných pre občanov (vytvorenie databázy a siete existujúcich športovísk, športových objektov a areálov 
prístupných pre širokú verejnosť zahŕňajúc spracovanie údajov o existujúcich možnostiach športového vyžitia na území mesta vo 
forme databázy zahŕňajúc široké spektrum informácií ako je lokalizácia v rámci mesta, druh športu, otváracie hodiny, vstupné a 
pod., digitálne spracovanie údajov vo forme interaktívnej webovej mapovej aplikácie, príp. mobilnej aplikácie pre širokú verejnosť)

 Využitie existujúcich športových  objektov a areálov na účely športových aktivít pre obyvateľov mesta prostredníctvom zavedenia výhod obyvateľom 
mesta na návštevy existujúcich športových zariadení nielen vo vlastníctve mesta (napr. technická infraštruktúra vysokých škôl, zákl. škôl ako sú 
plavárne, telocvične, ihriská a pod.) prostredníctvom zliav poskytnutých cez Bratislavskú mestskú kartu.

Budovanie moderných športových prvkov pre verejnosť s prepojením na prírodný potenciál mesta príp. mestský verejný priestor / verejné 
priestranstvá na báze spolupráce mesta s podnikateľským sektorom (napr. fitnes parky, skate parky, lezecké steny, bežecké trate a pod.)

Zvýšenie informovanosti verejnosti o športových aktivitách v meste 

Využitie existujúcich športových  objektov a areálov 

Budovanie moderných športových prvkov 

MESTO MÁ KONDIČKU  : MESTO V POHYBE
Strategický cieľ – STÁLE V POHYBE 

Opatrenia

• Databáza športovísk, športových areálov a vnútorných priestorov na území hlavného mesta
• Počet novovybudovaných športových prvkov

Merateľné ukazovatele

Športoviská pre všetkých

Moderná športová infraštruktúra



Bratislava rozumné mesto 2030

Propagácia zdravého životného štýlu a športových aktivít zahŕňajúc všetky vekové kategórie občanov Bratislavy tak, aby im umožnila pravidelné 
športovanie, pohyb, turistiku a cykloturistiku v záujme upevnenia ich zdravia a zdravých životných návykov, vrátane seniorov a malých detí (napr. 
celobratislavská liga vo vybraných športoch pre seniorov, bezplatná výuka plaveckých základov pre deti materských škôl, atď.)

Propagácia zdravého životného štýlu 

Zdravý životný štýl

Aktívne projekty:

Grantový program hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity – podpora  
voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy v čase mimo vyučovania v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít 
na podporu rozvoja talentu, výkonnostného športu a športových aktivít v Bratislave, prioritne podporované témy v roku 2018: “Poznaj a chráň svoje 
mesto”, “Deti a mládež v pohybe” (rozpočet mesta)

Výstavba workoutových ihrísk, 3 ihriská v Petržalke a 3 ihriská Novom meste (rozpočet mesta / hlavné mesto Bratislava, GIB)

Domček na strome (rozpočet mesta / hlavné mesto Bratislava, Mestské lesy Bratislava)


