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Dôvodová správa 
 
Informatívna správa „Plán na rekonštrukciu školských areálov ZŠ Vrútocká a ZŠ 
Medzilaborecká bola spracovaná na základe uznesenia MZ č. 273/XV/2012“ zo dňa 
11.12.2012.  
 
 Obsahom úvodnej informácie k tejto problematike je skonštatovanie súčasného stavu 
športových areálov na týchto školách a ideový zámer ich revitalizácie. Podrobný plán postupu 
stavebných prác a ďalších prvkov rekonštrukcie bude možné predložiť až po vypracovaní 
projektovej dokumentácie. Realizačný projekt musí zabezpečiť najefektívnejšie a ekonomicky 
najvýhodnejšie riešenie revitalizácie areálov. Bude v ňom zhodnotený  aktuálny technický 
stav areálu a následne  riešené optimálne rozloženie športovísk podľa priestorových možností 
, podľa  ideového zámeru revitalizácie a finančných možností Mestskej časti Bratislava 
Ružinov.  Projekt ďalej bude detailne rozpisovať pracovné postupy a ďalšie údaje napr. 
prípravu plôch a podkladových vrstiev náročnosť zemných prác, úpravu chodníkov, prípadné 
drenážovanie plôch, úpravu trávnikov, úpravu oplotenia, navrhované materiály športových 
povrchov a podobne. 
 
Šport - pravidelná športová činnosť vedie k vybudovaniu si určitých pozitívnych návykov 
u detí a mladých ľudí, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu počas celého života človeka.  
Športová aktivita rozvíja osobnosť človeka, je prostriedkom boja proti negatívnym 
spoločenským javom, je prostriedkom trávenia voľného času. Nedostatočná športová aktivita 
môže mať negatívne následky na zdravotný a fyzický stav obyvateľstva. Jedným 
z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich zapájanie žiakov do školských aktivít sú 
podmienky pre aktívny, bezpečný a zdravý šport. Nedostupnosť a hlavne zlý technický stav 
školských areálov môže mať negatívne následky na rozvoj pozitívnych návykov u detí 
a mládeže. 
 
V zmysle § 6 ods.14 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. je starostlivosť o budovy, v ktorých 
sídlia školy a školské zariadenia , predmetom samosprávnej pôsobnosti obce. Mestská časť 
Bratislava – Ružinov v rozpočte na rok 2013  vyčlenila finančné prostriedky aj na 
revitalizáciu športových areálov. 
 
Zámerom Mestskej časti Bratislava - Ružinov je zrevitalizovať zanedbané školské areály 
a vybudovať postupne pri základných školách nové športoviská, ktoré budú prístupné nielen 
pre žiakov ZŠ, ale aj pre obyvateľov Ružinova. Cieľom je vybudovať moderné športové 
areály, ktoré budú slúžiť na rozvoj individuálnych, klubových aj rekreačných aktivít. 
 
Predmetom tejto informatívnej správy je návrh revitalizácie športových areálov na Základnej 
škole  Medzilaborecká 11 na Štrkovci a Základnej škole  Vrútocká 58 na Trnávke v MČ 
Bratislava - Ružinov. 
 
V súčasnosti sú športoviská  v školských areáloch  v značne spustnutom stave, mnohé ani 
neslúžia svojmu pôvodnému účelu. Zámerom revitalizácie je rekonštrukcia jestvujúcich plôch 
na moderné športoviská s nízkoúdržbovým povrchom. Predmetom revitalizácie bude 
rekonštrukcia jestvujúcich športovísk / bežecké dráhy, doskočiská/, vybudovanie nových 
multifunkčných ihrísk pre viac druhov športu, iných hracích prvkov a úprava celého areálu.  
Nízkoúdržbové a bezúdržbové povrchy si vyžadujú úpravu podložia, vyspádovanie, 
oddrenážovanie a niekoľko podkladových vrstiev, povrchová vrstva sa dá nastriekať 
z materiálov rôznej kvality a ceny.  



 
Návrh revitalizácie pre jednotlivé školy vychádza predovšetkým zo  súčasnej a plánovanej 
športovej činnosti , ktoré vo svojich zámeroch predložili riaditeľky ZŠ. 
 
Informatívny materiál bol spracovaný po konzultáciách s riaditeľkami základných škôl, 
RNDr. Darinou Bezákovou zo ZŠ Vrútocká a Mgr. Ivetou Hajduovou zo ZŠ Medzilaborecká 
a materiálov, ktoré sú priložené v prílohách. 
 
 



ZŠ Vrútocká 
 
ZŠ Vrútocká je jedinou základnou školou v miestnej časti Trnávka, patriacej mestskej časti 
Ružinov, leží v jej centre a obklopuje ju zrekonštruovaný Rapošov park a novovybudovaná 
obytná štvrť. Škola so školským areálom patrí k najstarším v mestskej časti Ružinov a bola 
daná do prevádzky začiatkom šesťdesiatych rokov. Počtom žiakov patrí medzi menšie, 
v súčasnosti je prihlásených 325 žiakov. Tento počet má však stúpajúcu tendenciu nakoľko sa 
v tejto časti Ružinova rozširuje  bytová výstavba a výstavba rodinných domov a pribúdajú 
mladé rodiny. 
 Areál školy sa nachádza na ploche 12 654,50 m2 medzi ulicami Na križovatkách, Vrútockej 
a Vietnamskej. Oplotený areál má nepravideľný tvar a je prístupný z viacerých strán. Hlavný 
vstup do areálu je z Vrútockej ulice, do ktorej je orientovaný aj hlavný vstup do trojpodlažnej 
zateplenej budovy školy. 
 
Súčasný stav športového areálu 
Za budovou školy je vybudovaný atletický ovál s dĺžkou cca 200 m s rovnou časťou na krátke 
behy. Povrch je antukový. Dráha je pri vnútornom okruhu pomerne zachovalá  a ostatná časť 
je prerastená trávou. Vnútorná časť oválu je zatrávnená a sú na nej na pevno postavené  
futbalové bránky. Pôvodné doskočisko s rozbehovou dráhou je zle viditeľné a v súčasnosti je 
zarastené trávou. Medzi budovou školy a atletickým oválom je postavený stojan 
s basketbalovým košom. Do areálu školy patria zo strany Vietnamskej ulice zatrávnená 
oplotená časť s preliezačkami  a lavičkami pre žiakov ŠKD a zo strany ulice Na križovatkách 
oplotená zanedbaná časť so starým skleníkom a plochou zarastenou  ovocnými stromami 
a náletovou zeleňou. 
 
Revitalizáciou školského areálu by sa skvalitnila výučba hodín telesnej výchovy žiakov, 
rozšírili by sa možnosti mimoškolských aktivít pre žiakov ZŠ a počas celého roka 
v popoludňajších a večerných hodinách by športoviská mohli využívať obyvatelia Trnávky, 
nakoľko práve v tejto lokalite športoviská pre širšiu verejnosť nie sú. 
 
Návrh revitalizácie vychádza z jestvujúceho stavu jednotlivých športovísk, z plánovaného 
rozvoja  športových aktivít počas vyučovacích hodín TV a športových krúžkov pre žiakov ZŠ 
a možnosti využitia športovísk pre širokú verejnosť.  
Návrh predpokladá: 

- rekonštruovať povrch jestvujúceho bežeckého oválu  s rovnou časťou  na krátke behy 
z nízkoúdržbového materiálu 

- zachovať zatrávnenú plochu pre futbal s pevne zabudovanými bránkami vo vnútri 
bežeckého oválu, za bránkoviskami postaviť vysoké oplotenie proti padaniu lôpt 
mimo areál školy, trávnik zarovnať, zrevitalizovať 

- rekonštruovať jestvujúce doskočisko s rozbehovou dráhou  pre skok do diaľky 
- v časti záhrada, skleník postaviť nové oplotené multifunkčné ihrisko so zameraním na 

loptové hry s nizkoúdržbovým povrchom 
- vybudovať dopravné ihrisko s oplotením, ktoré by využívali aj deti MŠ a žiaci iných 

ZŠ v časti školského areálu, ktorú využívajú v súčasnosti žiaci  I. stupňa - ŠKD 
- upraviť plochu okolo jestvujúceho basketbalového koša 
- zrekonštruovať jestvujúce oplotenie  
- upraviť vstupnú bránu a doplniť pútač s propagáciou športoviska 
- riešiť možnosť osvetlenia športového areálu 

 



Pre určenie presných finančných nákladov potrebných na revitalizáciu športového areálu 
Základnej školy na Vrútockej ulici bude potrebné spracovať projektovú dokumentáciu na 
základe konkrétne stanovených požiadaviek na druh a veľkosť jednotlivých športovísk 
a nárokov na ich povrchy, ako aj na celú úpravu areálu. 



Dôvody rekonštrukcie areálu školy na Vrútockej ulici: 
 
       Filozofiou základnej školy na Vrútockej ulici   je postupná zmena školy na modernú otvorenú 
školu, v ktorej žiaci, učitelia a rodičia tvoria spoločenstvo navzájom si pomáhajúce. Žiaci by mali 
navštevovať školu s radosťou a očakávaním niečoho nového, s tendenciou tráviť v nej  čas 
v príjemnom a estetickom prostredí nielen počas vyučovania, ale aj po jeho skončení v popoludňajších 
hodinách.  
Naša škola patrí k najstarším v mestskej časti Ružinov a je 10 rokov zapojená do projektu Škola 
podporujúca zdravie = Zdravá škola- zameraný na správnu životosprávu a environmentálnu výchovu 
žiakov, správny režim dňa, protidrogovú prevenciu, ochranu prírody, globálne problémy zeme,  
starostlivosť o zdravie a životné prostredie. 
    Je jedinou školou v miestnej časti Trnávka, patriacej do mestskej časti Ružinov, leží v jej centre a 
obklopuje ju zrekonštruovaný Rapošov park.  Pri škole sa nachádzajú trolejbusová a autobusová zastávka 
MHD, ktoré navodzujú priamy pohľad domácej i širšej verejnosti na  areál školy. 
    Počtom žiakov patrí medzi  menšie / v súčasnosti- 325 žiakov/, tento počet  má  však  stúpajúcu 
tendenciu, pretože v Trnávke napreduje bytová výstavba a pribúda mladých rodín. Už dávno nepatrí 
k školám, kde je väčšina problémových žiakov, naopak získala si úctu a rešpekt verejnej mienky. 
Spolupracuje s množstvom organizácií a každoročne píše úspešné projekty na získavanie 
mimorozpočtových finančných prostriedkov / viď web stránka školy/. Výhodou vzdelávania žiakov je 
stabilita učiteľského kolektívu, menšie počty žiakov v triedach, kvalifikovaní učitelia všetkých 
predmetov a ich vzdelanostný kreditový rast / najväčší zo všetkých škôl v Ružinove /. Pre študentov 
strednej odbornej školy na Ivánskej ceste organizuje škola 4. rok kurz na doplnenie základného 
vzdelania. 
    Spolupráca s rodičovskou verejnosťou a Radou školy je výborná vo všetkých oblastiach, o čom 
svedčí aj ich pomoc od r. 2005 pri úprave areálu školy. Komunite rodičov, učiteľov a žiakov nechýba 
chuť a snaha  o zveľaďovanie školy.  Aj 6. 10. 2012 sa uskutočnila brigáda rodičov na čistení a  
úprave neoploteného areálu od ulice Na križovatkách . V týchto častiach areálu sa nachádzajú 
pozostatky obhoreného skleníka, v ktorom sa často zdržiavajú bezdomovci. Hrozí tak reálne 
nebezpečenstvo ich stretnutia so žiakmi, na čo už niekoľkokrát rodičia upozornili. 
     Areál školy je veľmi veľký, obsahuje trávnatú plochu, obklopenú bežeckou antukovou dráhou, 
rozbehovú dráhu pre skok do diaľky, pieskovisko, záhradu pre školský klub detí s množstvom 
stromov, vstupný areál s trávnatými plochami. Sú na ňom pevne zabudované 2 bránky a basketbalový 
kôš, získané z projektu Otvorená škola, oblasť športu. 
Tieto časti areálu sú v značne opotrebovanom stave. Žiaci ani rodičia nemajú z časového ani 
finančného hľadiska možnosť jeho kvalitnej obnovy. Podhodnotené normatívne financovanie školstva 
podľa počtu žiakov taktiež neumožňuje použiť finančné prostriedky na rekonštrukcie školy, peniaze 
postačujú iba na nevyhnutnú prevádzku - platby energetických faktúr a nutných drobných opráv. 
Trávnaté plochy pred budovou školy vo vstupnom areáli sú značne zdevastované po haváriách a následnej 
výmene kanalizačného potrubia. Po jeho zasypaní zeminou táto čiastočne poklesla a vytvorila nerovné, 
nebezpečné plochy pri voľnom pohybe žiakov počas dňa. Antukový bežecký ovál bol niekoľkokrát 
chemicky ošetrený proti burine, avšak tento spôsob údržby je nepostačujúci a bezvýsledný.  
Keďže Trnávke ako miestnej časti Ružinova chýba športový areál, ktorý by slúžil všetkým, myslím si, že 
toto veľké priestranstvo je na jeho vybudovanie priam ideálne a že si ho  po rokoch konečne zaslúži. 
  
               Škola dosahuje aj napriek malému počtu žiakov výborné výsledky v športových súťažiach na 
okresnej aj krajskej úrovni. Niekoľko rokov po sebe obsadila popredné umiestnenia vo florbale, futbale, 
vybíjanej. Každý rok realizuje športové aj tanečné krúžky na vzdelávacie poukazy: napr. 2 pohybové hry, 
2 tenisové, 2 florbalové, 2 orientálne tance,  žiaci v 8. ročníku majú povinný predmet Športové hry. Od r. 
2009 je zapojená do projektu Tenis do škôl – vyhlásený Slov. tenisovým zväzom -  žiaci majú 
zakomponované hodiny tenisovej výuky v učebných osnovách telesnej výchovy,  od r. 2005 do projektu 
Otvorená škola -oblasť športu –vyhlásené Ministerstvom školstva - žiaci sa venujú okrem športových 
aktivít aj olympizmu, v minulom roku do projektu  Florbal- Rozvojom florbalu na škole k športovým 
aktivitám a fyzickej zdatnosti žiakov - vyhlásený- Bratislavským samosprávnym krajom. Cieľom školy 
v športovej oblasti ja aj naďalej rozvíjať hlavne florbal,  tenis, prípadne bedminton nielen na úrovni 
vyučovacích hodín a krúžkov ale aj možnosti založiť tenisovú športovú triedu, florbalovú triedu- podľa 
záujmu žiakov a rodičov. Po rekonštrukcii areálu a vybudovaní multifunkčného ihriska máme v pláne 
otvoriť triedu s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy so zameraním na kolektívne športové hry.  



    Aj vzhľadom na  množstvo hyperaktívnych žiakov, ktorých každý rok narastá už pri nástupe na 
povinnú školskú dochádzku chceme športovými aktivitami odbúrať čiastočné napätie a stres 
každodenného života. 
 
 
 
Cieľom rekonštrukcie je : 
 
-poskytnúť  rekonštrukciou  areálu ihriska nové, kvalitnejšie možnosti športového života žiakov, 
 zamestnancov, rodičov, rodín s malými deťmi- detí materských škôl  
-zveľadiť novou výsadbou a revitalizáciou pôvodnej zelene pri vstupných priestoroch školy zelené miesta 
 a prispieť tak k zlepšeniu a skvalitneniu životného prostredia  
-poskytnúť  žiakom, zamestnancom, rodičom ale aj celej miestnej komunite  motiváciu na udržanie 
 čistého a estetického vzhľadu areálu školy 
-prispieť k zlepšeniu vzhľadu  a propagácii školy medzi rodičovskou verejnosťou, a tým k získavaniu 
 nových žiakov 
 
 
                                                   
  
                                                                                                      RNDr.  Darina Bezáková 
                                                                                                              riaditeľka školy 













ZŠ Medzilaborecká 
 
 
Základná škola sa nachádza v miestnej časti Štrkovec medzi ulicami Drieňová 
a Medzilaborecká, v mestskej časti Ružinov. Celý areál školy bol daný do prevádzky 
v školskom roku 1964/1965 a je prístupný z Drieňovej aj z Medzilaboreckej ulice. Plocha 
areálu je 19 781,81 m2, ktorú možno rozdeliť na dve časti. Vo východnej časti sú školské 
budovy so zázemím a v západnej časti športový areál. 
Základná škola je pavilónového typu, pavilóny A, B, C, D a E. Pavilóny A a B sú jedno- 
poschodové, pavilóny C a D sú trojposchodové a pavilón E,  objekt telocvične, je prízemný. 
Jednotlivé pavilóny sú komunikačne prepojené chodníkmi, ktoré sú zakryté pergolami. 
Športový areál bol navrhnutý na ploche 860 m2 s bežeckou oválnou dráhou a rovnou časťou 
na krátke behy, s tromi asfaltovými ihriskami, jedným antukovým ihriskom, doskočiskom na 
skoky do diaľky, plochou určenou na hody guľou a hod oštepom. 
 
Súčasný stav športového areálu 
Najväčšiu časť zaberá bežecký ovál, ktorého povrch je tvorený zo škváry , ktorá je pri 
vnútornom okraji zachovalá a zvyšná časť je prerastená trávou. V jeho strede sú dve plochy. 
Jedna  je oplotená asfaltová plocha s rozmermi 46,5x27 m s bránkami a stojanmi na basketbal. 
Susedná menšia plocha o rozmeroch 27,0x17,3 m je pokrytá antukou a v súčasnosti je 
prerastená trávou. Doskočisko, plochy na hod guľou a hod oštepom sú zarastené trávou 
a viditeľné sú len niektoré betónové časti. Nad pôvodným doskočiskom je ihrisková asfaltová 
plocha s rozmermi 28,3x16,2 m a vedľa nej ďalšia, menšia, plocha s rozmermi 24,3x15,2m so 
stojanmi na pripevnenie siete na volejbal, nohejbal prípadne bedminton. 
Ostatné plochy sú zatrávnené a  popri oplotení vyrastá  náletová zeleň. Po obvode areálu 
sú vysadené stromy.  
 
Revitalizáciou športového areálu by sa skvalitnila výučba počas hodín telesnej výchovy, 
zatraktívnila by sa možnosť využitia vonkajšieho areálu na mimoškolskú činnosť žiakov ZŠ 
a športoviská by mohli využívať deti spolu so svojimi rodičmi v popoludňajších hodinách 
a cez soboty, nedele a prázdniny. Školský areál so športoviskami by bol v určených hodinách 
prístupný širokej verejnosti, hlavne obyvateľom Ružinova. 
 
Návrh revitalizácie vychádza z jestvujúceho stavu jednotlivých športovísk, z plánovaného 
rozvoja  športových aktivít počas vyučovacích hodín TV a športových krúžkov pre žiakov ZŠ 
a možnosti využitia športovísk pre širokú verejnosť. 
  
Návrh predpokladá: 

- zrekonštruovať jestvujúcu bežeckú dráhu a rovnú časť na krátke behy a jej povrch 
vybudovať z nízkoúdržbového materiálu 

- v strede oválnej dráhy vybudovať oplotené ihriská pre streetbal a multifunkčné ihriská 
- zrekonštruovať zarastené doskočisko s rozbehovou dráhou 

Pre úplne zrevitalizovaný školský areál by bolo vhodné ďalej: 
      -     zrekonštruovať pôvodné volejbalové ihrisko  

- na asfaltovej ploche vybudovať oplotené multifunkčné ihrisko s nízkoúdržbovým 
povrchom a bránkami na loptové hry / futbal, hádzaná, vybíjaná / 

- upraviť vstupnú bránu a doplniť pútač s propagáciou športoviska 
- riešiť možnosť osvetlenia športového areálu 
 



Pre určenie presných finančných nákladov potrebných na revitalizáciu športového areálu 
Základnej školy na Medzilaboreckej ulici bude potrebné spracovať projektovú dokumentáciu 
v ktorej bude zohľadnená koncepcia vedenia ZŠ na ďalší rozvoj športu nielen pre súčasných 
ale aj pre budúcich žiakov školy.  
 



ZÁKLADNÁ ŠKOLA  

MEDZILABORECKÁ 11,  821 01 BRATISLAVA 2 

 02/ 43 63 11 03,   info@zsmedzilaba.sk 

        

Návrh rekonštrukcie školského športového ihriska ZŠ Medzilaborecká 
 
Hlavná myšlienka :  

„ Objaviť aktívny športový potenciál sídliskových rodín“ 
Cieľ : vytvorenie prístupného moderného multifunkčného ihriska pre  školu 
i verejnosť. 
Úloha : po úprave športového areálu dať priestor verejnosti pre aktívne športové 
vyžitie a pohyb pre zdravie. 
 
Po rekonštrukcii  by boli  k dispozícii : 

1. Bežecká dráha (200 m) –   ovál - povrch antuka 
 Antukové dráhy sú oveľa šetrnejšie k nohám ako bežecké dráhy z umelých 

hmôt (tartan, mondo atď.) 
 Dobre udržiavané antukové dráhy poskytujú rovný a primerane tvrdý podklad 

s presne vymeranými vzdialenosťami pre intervalový tréning. 

2. Skok do diaľky – rozbežisko - povrch antuka 
              doskočisko  - piesok 

3. Ihrisko pre  STREETBALL 
Streetball je mestská forma basketbalu, ktorá je v súčasnej dobe veľmi 
atraktívna. V blízkom okolí školy verejnosť nemá postavené ihrisko pre 
tento druh basketbalu. Zvyčajne sa pri tejto hre používa iba jedna strana 
basketbalového ihriska, ale inak sú pravidlá veľmi podobné 
profesionálnemu basketbalu. 

 Ihrisko obdĺžnikového charakteru 28 x 15 m oplotené drôteným kovovým 
pletivom  . 

 Povrch ihriska – betónový. 
 Čiary  - šírka čiary je 0,05 m (5 cm) – sú vyznačené rovnakou farbou. 
 Koncové a postranné  čiary – minimálne 2 metre od iného objektu. 
 Stredová čiara – je rovnobežná s koncovými čiarami, je predĺžená 15 cm za 

každú postrannú čiaru. Ihrisko rozdeľuje na prednú a zadnú časť. 
 Stredový kruh – polomer 1,80 m. 
 Čiary trestného hodu – jej vzdialenosť od koncovej čiary je 5,80 m a jej dĺžka 

je 3,60 m. 
 Doska – zhotovená z priehľadného materiálu, z jedného kusa alebo z tvrdého 

dreva silného 0,03 m (3 cm). Výška dosky 1,05 m a šírka dosky 1,80 m. Výška 
spodného okraja od zeme 2,90 m, ohraničená čiarami šírky 0,05 m (5 cm). 
Farby čiar : biela ak je doska priehľadná, čierna v ostatných prípadoch. 

 Koše – skladajú sa z obrúb a sieťok. Horný okraj obruby je 3,05 m nad 
povrchom ihriska. Priemer obruče je 0,45 m (45 cm), farba oranžová, hrúbka 
obruče je min. 1,6 cm a max. 2 cm. Dĺžka sieťky je 0,40 – 0,45 m (40-45 cm), 
farba biela, 12 uchytení na obruč. 

 



 
 
 
 
Upravený športový komplex by bolo možné sprístupniť verejnosti 
takto : 
 
Po – Pia : 
Od 16.00 – 20.00 h v letných mesiacoch 
Od 16.00 – 18.00 h v zimných mesiacoch 
 
So – Ne  (sviatok, prázdniny) 
Od 09.00 – 20.00 h v letných mesiacoch 
Od 10.00 – 18.00 h v zimných mesiacoch 
 
 
 
 
Prílohy :  
 podrobná mapa areálu športoviska 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala :  Mgr. Iveta Hajduová, riaditeľka školy 
 
 
 
Bratislava, 7.januára 2013 
 
 



Využitie zrekonštruovaného športového areálu 

na ZŠ Medzilaborecká 

Snahou našej školy je zviditeľniť sa a priblížiť školu a jej priestory širokej 

ružinovskej verejnosti.Chceli by sme preto : 

 Prilákať celé rodiny s deťmi, aby využili náš športový areál a aby si prišli k nám 

zacvičiť, zabehať, zahádzať si.... 

 Odpútať dnešné mladé rodiny od víkendových návštev hypermarketov 

a supermarketov a prilákať ich prežiť víkendy v športovom duchu u nás, na našich 

športoviskách. 

 Športovými disciplínami ( volejbal, basketbal, tenis, futbal, streetball...atď.) chceme 

podporovať zdravý telesný a dušený vývoj našej mladej, nastupujúcej generácie. 

 Ukážkami športových krúžkov, ktoré v súčasnosti na škole máme (Basketbalová 

predprípravka mladších žiakov, Lopta v pohybe;Zumba pre deti; Pohybové hry pre 

deti ŠKD; Hry so športovým náčiním; Športovo – súťažné popoludnia pre žiakov 

 1. stupňa; Skákanie na fit‐loptách ; Hádzanie lietajúceho taniera ,...) chceme 

motivovať deti aj ich rodičov k ďalšej pohybovej aktivite a k pozitívnemu prístupu 

k športu a zdraviu našich detí. 

 Šikovnosť, rýchlosť, vytrvalosť, ale aj trpezlivosť a pozornosť rozvíjame u detí počas 

krúžkovej, mimoškolskej činnosti, kedy pomocou hier s pohybovým námetom cibríme 

ich športové zápolenie a vedieme ich k základným športovým a pohybovým 

zručnostiam. 

 Využívame pravidelné zapojenie sa školy do športových súťaží a olympiád, kde 

dosahujeme veľmi dobré výsledky. Športové popoludnia v ŠKD často organizujeme so 

spoluúčasťou rodičov, kedy rodičia spolu s deťmi cvičia, súťažia, behajú, 

skáču....jednoducho tešia sa z pohybovej aktivity. 

 

 

 

 

Vypracovala :       Mgr. Iveta Hajduová 

        riaditeľka 











Komisia školstva, kultúry a športu 
 

 
Stanovisko 

 
 

k návrhu  Revitalizácie športových areálov na ZŠ Vrútocká a ZŠ Medzilaborecká. 
 

 
zo zasadnutia Komisie školstva kultúry a športu 

dňa  22.. 01. 2013 
 

 
 
 
 

   Komisia školstva, kultúry a športu na svojom zasadnutí prerokovala stanovisko k návrhu 
Revitalizácie športových areálov na ZŠ Vrútocká a ZŠ Medzilaborecká a 
 
A/                                                          berie na vedomie 
 
návrh  Revitalizácie športových areálov na ZŠ Vrútocká a ZŠ Medzilaborecká a 

B/                                                               odporúča 
 
dať vypracovať projekty revitalizácie športových areálov na ZŠ Vrútocká a ZŠ Medzila- 
borecká 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Ing. Pavol Šmilňák v.r. 
                                                                                                     predseda komisie      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave,  23.. 01. 2013 
Zapísala,  Mgr. M. Bartáková 


	Revital.športových areálov ZŠ
	Titulná strana
	Revitalizácia športových areálov na ZŠ Vrútocká a ZŠ Medzilaborecká

	Revitalizácia športovísk na ZŠ
	Titulná strana
	Revitalizácia športových areálov na ZŠ Vrútocká a ZŠ Medzilaborecká

	ZŠ Medzilaborecká revitalizácia ŠA
	ZŠ Medzilaborecká
	Súčasný stav športového areálu
	Revitalizáciou športového areálu by sa skvalitnila výučba počas hodín telesnej výchovy,
	Návrh revitalizácie vychádza z jestvujúceho stavu jednotlivých športovísk, z plánovaného rozvoja  športových aktivít počas vyučovacích hodín TV a športových krúžkov pre žiakov ZŠ
	a možnosti využitia športovísk pre širokú verejnosť.



	jarko
	Titulná strana
	Revitalizácia športových areálov na ZŠ Vrútocká a ZŠ Medzilaborecká

	Dôvodová správa
	Dôvodová správa

	ZŠ Vrútocká revitalizácia ŠA
	ZŠ Vrútocká
	Súčasný stav športového areálu
	Návrh revitalizácie vychádza z jestvujúceho stavu jednotlivých športovísk, z plánovaného rozvoja  športových aktivít počas vyučovacích hodín TV a športových krúžkov pre žiakov ZŠ
	a možnosti využitia športovísk pre širokú verejnosť. 



	Stanovisko ZŠ Vrútocká
	Situačný nákres ZŠ Vrútocká
	letecký pohľad ZŠ Vrútocká
	ZŠ Vrútocká 1
	ZŠ Vrútocká 2
	ZŠ Vrútocká 3
	ZŠ Medzilaborecká revitalizácia ŠA
	ZŠ Medzilaborecká
	Súčasný stav športového areálu
	Revitalizáciou športového areálu by sa skvalitnila výučba počas hodín telesnej výchovy,
	Návrh revitalizácie vychádza z jestvujúceho stavu jednotlivých športovísk, z plánovaného rozvoja  športových aktivít počas vyučovacích hodín TV a športových krúžkov pre žiakov ZŠ
	a možnosti využitia športovísk pre širokú verejnosť.



	Stanovisko ZŠ Medzilaborecká
	Využitie zrekonštruovaného športového areálu
	Situačný nákres  ZŠ Medzilaborecká
	letecký pohľad ZŠ Medzilaborecká
	ZŠ Medzilaborecká 1
	ZŠ Medzilaborecká 2



	stanovisko revitaliz. škols. areálov 2013
	Komisia školstva, kultúry a športu
	Stanovisko
	B/                                                               odporúča



