Šport

Formulovaná vízia
Bratislava 2030 je najaktívnejším mestom na Slovensku.
Vďaka vykonávaniu dobrovoľnej pravidelnej pohybovej
aktivity je mestom s najzdravším a najšťastnejším
obyvateľstvom. Aktívna Bratislava je aj preto atraktívne
miesto na život, šport, zábavu a návštevu. Bratislava 2030
je aj inkluzívna, kedy každý občan bez ohľadu na vek,
zdravotné indispozície a pohlavie má možnosť žiť aktívne.
Bratislava 2030 rozumne plánuje a spravuje športové
investície, ktoré maximalizujú participáciu občanov
a maximalizujú ich zdravotné, ekonomické, komunitné
a životné benefity. Každý občan má udržateľný a efektívny

prístup k možnostiam športovať. Je to prístup, ktorý
reaguje na meniace sa požiadavky a poskytuje flexibilné
a dostupné možnosti. Zdraví Bratislavčania a
Bratislavčanky a premyslená športová infraštruktúra
výrazne pomáhajú bratislavskej ekonomike a nabaľujú
sa naň rôzne a nové ekonomické príležitosti. Z mesta sa
stáva centrum aktívneho života, ktoré poháňa integrovaný
systém. Ten flexibilne reaguje na rôzne požiadavky
aktérov, prispievateľov a štruktúru komunitného športu,
aktívnu rekreáciu a vrcholový šport, podujatia
a maximalizuje úžitok a spojenia naprieč systémom.

Štruktúra cieľov a opatrení

Špecifický cieľ
Zmena, ktorú chceme dosiahnuť

Merateľný ukazovateľ výsledku  
Premenná, ktorá opisuje žiadanú zmenu stavu

Opatrenie
Aktivita, ktorá vyvoláva zmenu smerom k špecifickému cieľu

Plánovanie a výstavba športovísk
a zariadení, zvýšenie kvality,
kvantity a tým aj dostupnosti
ihrísk, športových zariadení
a zabezpečenie udržateľnosti
ich prevádzky

•

•
•

•
•
•
•

počet novovytvorených / zaniknutých športovísk
pri výstavbe
počet projektov v zásobníku projektov
počet projektov v zásobníku pripravených na
realizáciu
dostupnosť športovísk (podľa typu) – mapa
počet architektonických súťaží

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marketing, vzdelávanie, osveta,
digitalizácia a dáta, zlepšenie
informovanosti o možnostiach
aktívneho trávenia času,
mobilizácia neaktívnych
a budovanie vzťahu medzi
mestom a obyvateľmi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Národná športová politika, aktívna
pozícia hl. m. SR voči národnej
úrovni, koordinácia národných a
lokálnych investícií a budovanie
adekvátnych športových areálov
(národný význam), prevádzkovanie národnej infraštruktúry
MŠVaVŠ SR tak, aby mesto nebolo
zaťažené prevádzkou národnej
infraštruktúry”

•

Spolupráca s partnermi, lepšia
informovanosť (obojsmerná),
koordinácia podujatí / aktivít /
projektov (časová, organizačná),
väčšia miera zapojenia ľudí
a vyššia predvídateľnosť
mestských podujatí

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

miera pohybu (trend v appkách)
počet ambasádorov športu
počet datasetov o zdraví obyvateľstva
miera obezity / vekové kategórie
počet organizovaných podujatí VŠ športu
podiel žien zapojených do aktivít
počet reprezentácií vo VŠ športu
počet dobrovoľníkov zapojených do mestských
aktivít
počet ambasádorov športu
počet datasetov o zdraví obyvateľstva
miera obezity / vekové kategórie
počet organizovaných podujatí VŠ športu
podiel žien zapojených do aktivít
počet reprezentácií vo VŠ športu
počet dobrovoľníkov zapojených do mestských
aktivít

•
•
•
•
•
•
•
•

počet architektonických súťaží pre riešenie
národnej infraštruktúry
príjmy z dane z ubytovania (mesačne)
výdavky mesta na organizáciu medzinárodných
športových podujatí (MS, ME ..)
výdavky mesta na národnú športovú
infraštruktúru (vrátane dlhu)
počet medzinárodných podujatí s prínosom pre BA

•

počet samospráv v meste, ktoré majú
aktualizovanú koncepciu športu
kumulatívny podiel výdavkov na šport v meste
a MČ
rozdelenie organizovaný a neorganizovaný šport
počet športových odborníkov v CVČ a na školách
počet samospráv v meste ktoré vykazujú
satelitný účet pre šport
počet členov okrúhleho stola pre šport
podiel členov okrúhleho stola podľa sektorov
počet zapojených ľudí v jednotlivých podujatiach
(mestských)
počet športových klubov
počet komunitné organizovaných podujatí
počet športových eventov

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

tvorba databázy športových zariadení a športovísk
vytvorenie Koncepcie rozvoja športu a športovej
infraštruktúry (mesto + MČ)
vytypovanie brownfieldov a lokalít vhodných pre športoviská
koncepčný rozvoj parkov a zelených priestranstvá dizajn manuál
definovanie štandardov pre pravidlá priestorového
rozmiestnenia športovísk na celomestskej úrovni
rozvoj Areálu zdravia Zlaté Piesky
komplexná rekonštrukcia Plavárne Pasienky
výstavba workout ihrísk
poskytovať a zabezpečiť športové zariadenia pre
zdravotne znevýhodnených
rekonštrukcie telocviční (verejne prístupných)
podpora využitia pozemkov VÚC BSK určených pre športovú
infraštruktúru na petržalskom nábreží Dunaja
výstavba bežeckých tratí
výstavba cyklotrás
inovatívne programy vstupného

napojenie na registre MZ SR
integrácia dát o pohybe obyvateľov od operátorov
aplikácia na nákup vstupného
pohybové programy pre deti a mládež
podpora pracovných miest v športe
podpora duálnych kariér
program ambasádorstva športu
kampane na športovú aktivitu (zapojiť všetkých)/ inkluzívne
aktivity
systematický rozvoj marketingu a propagácie športových
aktivít
športový kalendár mesta Bratislavy
implementácia do BA app
pohybové programy pre seniorov (50+)
nastavenie systému merania kvality povinnej školskej
TVaŠ (ZŠ/ SŠ)
program na podporu VŠ športu
mediálna a komunikačná platforma / gamefikácia

participácia na tvorbe Národnej stratégie rozvoja športu definovať infraštruktúru národnej úrovne / definovať
chýbajúcu infraštruktúru národnej úrovne
atletický štadión (8 dráh /400m)
športové centrum polície (Dúbravka)
plaváreň (50m)
rozvoj Zemníka

spolupráca s mestskými časťami
koordinovaný plán - spoločná športová mestská politika
okrúhly stôl - pravidelná partnerská platforma (zoznam
stakeholderov)
monitorovanie kvality telesnej a športovej výchovy na
ZŠ a SŠ (a VŠ)
spolupráca s CVČ
koordinácia využívania pozemkov
vypracovanie metodiky - satelitný účet pre šport
posilnenie MHD k športovej infraštruktúre

