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ÚVOD 

Na území Bratislavy dnes existujú dve lokality združujúce 

najväčší počet športovísk celomestského a národného 

významu. Prvou je severné a východné územie Petržalky, ktoré 

bolo už od polovice 19. storočia obľúbeným rekreačným 

miestom obyvateľov Bratislavy. Nachádza sa tu Sad Janka 

Kráľa – najstarší verejný park v strednej Európe, lužný les Starý 

háj, vodný kanál Chorvátske rameno a dve jazerá. Tento 

severovýchodný pás s bohatou zeleňou sa v minulosti pre 

početné meandre Dunaja nehodil na hustejšiu zástavbu, a tak v 

okolí parku neďaleko vidieckej obce Engerau začali vyrastať aj 

ďalšie rekreačné a športové zariadenia. Blízkosť vodného toku 

navyše priala aj rozvoju veslárskych športov a realizácii 

prírodného kúpaliska. Naopak, v druhej lokalite – na Tehelnom 

poli a Pasienkoch, sa pôvodne nachádzali rozľahlé lúky, polia a 

záhrady. Toto územie vymedzovali dve hlavné radiály, 

Vajnorská a Trnavská ulica, ktoré spájali Bratislavu s okolitými 

obcami a mestami Sencom a Trnavou. Od konca 19. storočia 

bolo Tehelné pole v správe vojenského eráru, nachádzalo sa tu 

rozsiahle vojenské cvičisko a v jeho blízkosti vystavali v roku 

1910 najväčší kasárenský areál v meste. V jeho okolí postupne 

vznikali aj objekty prvých nájomných domov, budovy škôl a 

menšie športoviská, no hlavný zlom v transformácii tejto lokality 

na nové športové centrum nastal po odstúpení Petržalky 

nemeckej Tretej ríši v roku 1938, čím prišla Bratislava o väčšinu 

svojich rekreačných plôch a takmer všetky športové ihriská. 

Preto sa mesto rozhodlo vybudovať nové areály na tomto 

území. 

ZAČIATKY MODERNÉHO ŠPORTU NA ÚZEMÍ MESTA 

Moderný šport sa v niekdajšom Uhorsku začal rozvíjať približne 

v polovici 19. storočia. Medzi najstaršie športy v Bratislave 

patria dostihy. Prvé preteky koní na území Rakúsko-Uhorska sa 

uskutočnili práve neďaleko Sadu Janka Kráľa v Petržalke už v 

roku 1826 (Obr. 1). Neskôr tu v roku 1839 založili aj Dostihový 

spolok a v nasledujúcich rokoch vznikali v meste rôzne ďalšie 

športové a telovýchovné spolky [1]. V roku 1862 bol založený 

prvý moderný športový klub – Bratislavský veslársky spolok, 

ktorý v roku 1895 na pravom brehu Dunaja (na území 

dnešného Mosta SNP) vystaval svoju prvú budovu podľa 

projektu Rajmunda Jeblingera. V roku 1871 vznikol v meste 

Bratislavský korčuliarsky spolok a v tom istom roku slávnostne 

otvorili v priestoroch bývalej budovy Československého 

rozhlasu na Zochovej ulici aj prvé verejné klzisko. Od roku 1917 
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mali plavci k dispozícii okrem Dunaja aj krytú plaváreň, 

vystavanú v kúpeľoch Grössling [2]. Záujem o rôzne druhy 

športu z roka na rok rástol a v Bratislave a na jej periférii 

postupne vznikali viaceré väčšie či menšie športoviská, aj keď 

väčšinou išlo iba o drobné krajinné úpravy a dočasné drevené 

tribúny [3]. 

 

Obrázok 1: Stará dostihová dráha v Petržalke okolo roku 1900. 

Zdroj: Maďarské národné múzeum (Magyar Nemzeti Múzeum), Zbierka 

fotografií miest a dedín, inv. č. 3251/1958 fk. 

 

Napriek prudkému vzrastu záujmu verejnosti o šport prvé 

regulačné plány vo svojich víziách tento typologický druh 

takmer vôbec nereflektovali. Ovplyvnili to pravdepodobne dva 

faktory. Ten prvý bol fakt, že väčšie športoviská, akými boli 

napríklad prvá bratislavská dostihová dráha alebo veslársky 

klub, vznikali najmä na území Petržalky, ktorá v danom období 

nebola súčasťou mesta a väčšina dobových máp a plánov 

zobrazovala územie za pravým brehom Dunaja iba po Sad 

Janka Kráľa. Tým druhým bol zase prístup vtedajších 

mestských inžinierov a architektov k tvorbe regulačných plánov. 

Ten bol založený predovšetkým na návrhu dopravného 

systému a urbanisticko-umeleckej kompozície mesta, no 

väčšinou nedefinoval presnú funkčnú náplň všetkých blokov (v 

období pred prvou svetovou vojnou sa navyše športové plochy 

v mestskom verejnom priestore vyskytovali iba zriedka). 

Športovo-rekreačná funkcia sa tak v plánoch premietala 

predovšetkým do mestských parkov, záhrad a iných zelených 

plôch. Spomedzi autorov prvých regulačných plánov venoval 

najväčšiu pozornosť návrhu mestskej zelene Antal Palóczi, 

ktorý zdôrazňoval, že mesto by malo pamätať na nákup 

lacných pozemkov s cieľom ich využitia na zelené plochy, a vo 

svojom regulačnom návrhu naplánoval lesno-lúčny okruh od 

dunajského nábrežia po úpätie hradného kopca [4]. Na území 

medzi Mlynskými nivami a Prievozom zároveň navrhol rozľahlý 

mestský les približne s dvojnásobnou rozlohou dnešného Sadu 

Janka Kráľa. K jeho realizácii, ako ani k plánovanému 

rozšíreniu Sadu Janka Kráľa však napokon po zmene štátno-

právnych pomerov po prvej svetovej vojne už nedošlo. 

Obdobie po skončení prvej svetovej vojny predznamenalo aj na 

našom území vznik novej modernej architektúry a nástup 

moderného spôsobu života, ktorý si zakladal na kontakte s 

prírodou a pobyte na čerstvom vzduchu. Táto filozofia priala 

rozvoju moderného športu, čo sa v meste prejavilo vznikom 

viacerých športových stavieb, akými boli napríklad aj prvé 

budovy telovýchovnej jednoty Sokol [5]. Celospoločenský 

rozmach moderného športu napokon dokazovalo aj 

medzinárodné stretnutie CIAM z roku 1933, ktoré po prvý raz v 

rámci funkčného zónovania mestských plánov vymedzilo 

samostatnú funkciu rekreácie a športu, rovnocennú s bývaním 

a výrobou. V tomto období mesto naďalej počítalo s rozvojom 

hlavných športových plôch na severovýchodnom území 

Petržalky. Aj architekti Alois Balán a Jiří Grossmann sa vo 

svojej regulačnej štúdii Veľkej Bratislavy z roku 1926 stotožnili s 

myšlienkou rozvoja športovísk v blízkosti pravého brehu 

Dunaja. No na rozdiel od svojho predchodcu po prvýkrát 

predostreli ideu situovania ďalších športových stavieb na 

východnom okraji mesta na mieste [6], kde profesor Palóczi 

navrhoval vystavať priemyselný kanál a výrobné podniky, v 

okolí Tehelného poľa a Pasienkov. Tento koncept nového 

športového centra pri plánovanom rozvoji Bratislavy 

severovýchodným smerom napokon prevzali aj niektorí autori 

návrhov v medzinárodnej ideovej súťaži na Generálny plán 

regulačný a železničné riešenie na území Bratislavy. [7]  

 

 

Obrázok 2: Regulačná a zastavovacia štúdia športových ihrísk  

a pravého brehu Dunaja v Petržalke z roku 1928. 

Zdroj: Archív mesta Bratislavy, ÚHA, kr. č. 843 

 

Ďalší rozvoj športovísk v medzivojnovom období definoval aj 

regulačný a zastavovací plán Petržalky z roku 1928 (Obr. 2). 

Ten označil jej severovýchodné plochy vrátane Pečnianskeho 

lesa (okrem pôvodnej osady) za nezastavateľné v tom zmysle, 

že na tomto území zakázal výstavbu obytných, obchodných, 

ako aj podnikových budov a závodov. Naopak, povolil realizáciu 

parkov, promenád, ihrísk alebo kúpalísk. Plán počítal aj s 

plochou na zábavný park [8]. O sedem rokov sa zastupiteľstvo 

opäť rozhodlo zadať nové vypracovanie generálneho 

upravovacieho plánu pravého brehu Dunaja českému 

architektovi Josefovi Marekovi. Keďže na tomto území sa počet 

obyvateľov od roku 1919 takmer zdvojnásobil, bolo potrebné 

čiastočne prehodnotiť aj celkové funkčné zloženie tejto 

mestskej časti [9]. Marek tak prišiel so zónovaním petržalskej 

oblasti na obytnú, priemyselnú, poľnohospodársku a rekreačnú 

časť. Vo svojom návrhu však zároveň ponechal všetky 

existujúce plochy športovísk, ktoré navyše rozšíril východným 
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smerom takmer na celé územie medzi Sadom Janka Kráľa a 

vojenským cvičiskom (to stálo približne na mieste vyústenia 

súčasného Mosta Apollo). Vízie transformácie Petržalky na 

športové centrum novej československej Bratislavy sa tak v 

tomto období ešte výraznejšie premietli do jej stavebného 

vývoja. V roku 1923 vystavali v zóne na nábreží tenisové 

dvorce pre klub ŠK Bratislava a plánovalo sa aj rozšírenie 

športového areálu židovskej jednoty Makkabea podľa projektu 

F. Weinwurma. Východne od nich v roku 1928 slávnostne 

otvorili kúpalisko Lido s novým bazénom, „akého niet v celej 

republike“ [10]. Hoci snahy o zriadenie mestského prírodného 

kúpaliska siahajú už do roku 1907 [11], magistrát definitívne 

rozhodol o jeho vybudovaní až po vzniku Československa a 

pričlenení tohto územia k Bratislave. Športový program na Lide 

bol už od jeho otvorenia bohatý a celé kúpalisko nasledujúcich 

desať rokov niekoľkokrát vynovovali a rozširovali. 

 

Obrázok 3: Pohľad na budovu rozostavaného  

Slovenského veslárskeho klubu z roku 1929, autor Josef Hofer. 

Zdroj: Archív mesta Bratislavy, Zbierka fotografií a negatívov, č. 4104 

 

 

Obrázok 4: Mapa športovísk vystavaných  

na území Petržalky do roku 1938. 

Autor: L. Krišteková, 2020 

 

Veľký záujem obyvateľov mesta o šport v medzivojnovom 

období napokon dokazujú aj dve novostavby Slovenského a 

Nemeckého veslárskeho klubu na dunajskom nábreží, 

postavené v roku 1931 v štýle novej funkcionalistickej 

architektúry. Budova Nemeckého veslárskeho klubu, 

považovaná za kľúčové dielo architekta Josefa Konrada, 

veľkorysým pôdorysným členením v kombinácii s hladkými 

bielymi stenami a veľkými sklenými plochami symbolizuje 

výstavbu lode [12]. Druhé dielo, budova Slovenského 

veslárskeho klubu, jedna z prvých a najavantgardnejších 

realizácií architekta Emila Belluša, je podobne komponovaná 

ako vzdušné plavidlo s voľným priečelím, pásovými oknami 

a so vzdušnými terasami [13] (Obr. 3). Bratislavčanom slúžil 

tento komplex mimoriadnej architektonickej kvality ešte 

nasledujúcich sedem rokov. Po anektovaní Petržalky Treťou 

ríšou mohli obyvatelia mesta na budovy veslárskych klubov 

pozerať už iba z druhej strany Dunaja ako na symbol 

modernizácie mesta a športu z čias demokratického 

Československa (Obr. 4). 

NOVÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM TEHELNÉ POLE 

Po odstúpení pravého brehu Dunaja a devínskych lesov stratila 

Bratislava väčšinu svojich rekreačných plôch a takmer všetky 

športové ihriská [14]. Magistrát musel na novú situáciu 

urýchlene reagovať a určiť novú lokalitu na ich opätovnú 

výstavbu. Ako najvhodnejšie miesto sa ukázalo územie 

Tehelného poľa [15], kde sa už niekoľko mesiacov pred stratou 

Petržalky začala výstavba nového letného kúpaliska podľa 

projektu Jána Štefanca a Alojza Daříčka [16] (Obr. 5). Toto 

rozhodnutie neprekvapilo. Tehelné pole sa nachádzalo na 

severovýchode mesta, s relatívne dobrou dostupnosťou centra. 

Zároveň bolo toto rovinaté územie stále relatívne málo 

zastavané (na mieste kúpaliska sa predtým nachádzal cintorín 

pre chudobných a na mieste futbalového štadióna vojenské 

cvičisko) a aj niektoré regulačné plány a štúdie z 

medzivojnového obdobia ho vytypovali ako vhodné miesto na 

nové športoviská. 

 

 

Obrázok 5: Kúpalisko Tehelné pole, pohľad od vstupu. 

Zdroj: Múzeum mesta Bratislavy, Zbierka pohľadníc, P-02369 

 

Krátko po vypuknutí druhej svetovej vojny sa severne od 

letného kúpaliska začalo s výstavbou aj tzv. všešportového 

štadióna podľa návrhu Kamila Grossa s kapacitou 20 000 

divákov [17] pre klub ŠK Bratislava, ktorý do roku 1938 rovnako 

využíval ihriská na pravom brehu Dunaja (Obr. 6). O pár 

mesiacov začalo mesto uvažovať aj o zimnom štadióne, a tak 

koncom roka 1940 vznikla na Tehelnom poli aj prvá nekrytá 
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umelá ľadová plocha. V tom istom roku sa začalo i s výstavbou 

tenisových dvorcov a na susednom kúpalisku sa dobudovala 

hlavná vstupná budova s pokladnicami, so šatňami a s 

terasami. Vo vojnovom Slovenskom štáte, pod silným vplyvom 

nacistického Nemecka, nesmel chýbať ani Štadión Nemeckého 

telovýchovného a športového zväzu [18], ktorý uzatváral celý 

komplex nových športovísk. Vďaka tejto rozsiahlej výstavbe sa 

komplex športovísk na Tehelnom poli na našom území dodnes 

považuje za vrchol zonálneho urbanizmu v oblasti športu [19]. 

 

Obrázok 6: Štadión ŠK Bratislava počas 2. svetovej vojny. 

Zdroj: Archív mesta Bratislavy, Zbierka fotografií a negatívov, č. 3781 

 

Ambície budovať nové hlavné mesto na poli športu však 

nezostali iba pri výstavbe Tehelného poľa. Už počas realizácie 

letného kúpaliska a štadiónov sa začalo s prípravnými prácami 

na nové kúpalisko v Podhradskom kameňolome a jeho 

výstavba sa mala začať ihneď po dokončení prvého kúpaliska. 

Mesto súčasne naďalej hľadalo nové plochy na zriadenie 

letných kúpalísk, ktoré predbežne vytypovalo na severný koniec 

Horského parku, na územie medzi železničnou traťou a 

Račišdorfskou (Račianskou) cestou v blízkosti závodov 

Siemens a na územie medzi Ružinovom a Dornkapplom 

(Trnávkou). V zimných mesiacoch mala zase slúžiť obyvateľom 

mesta krytá plaváreň s parnými kúpeľmi, plánovaná na mieste 

bývalého lazaretu na Dunajskej ulici [20]. V dôsledku vývoja 

vojnových udalostí sa však tieto plány nerealizovali. Jedinými 

dvoma kúpaliskami, vybudovanými počas Slovenského štátu 

mimo územia Tehelného poľa, bolo nakoniec kúpalisko Vydrica 

na Železnej studničke podľa projektu architekta Františka 

Prchlíka z roku 1943 a letné kúpalisko podniku Dynamit-Nobel 

z roku 1942 [21].  

POVOJNOVÁ ÉRA  

Obnovenie Československa a opätovné pričlenenie Petržalky k 

jeho územiu po 2. svetovej vojne sa na budovaní športových 

stavieb spočiatku neodrazilo. Mesto pokračovalo vo výstavbe 

rozostavaných alebo plánovaných športovísk na Tehelnom poli, 

akými boli napríklad dostavba krytého zimného štadióna na 

pôvodnom umelom klzisku (realizácia v rokoch 1946 – 1957 

podľa projektu Kamila Grossa, Arnošta Adámka, Juraja Uhlířa a 

Eduarda Horvátha) [22], realizácia centrálneho tenisového 

dvorca alebo dostavba hľadiska na futbalovom štadióne. 

Zmena politického režimu v roku 1948, pričlenenie niekoľkých 

okolitých obcí k Bratislave a najmä znárodnenie a zavedenie 

plánovaného hospodárstva bezprostredne ovplyvnili aj športové 

zariadenia v meste. Šport sa stal dôležitým verejným záujmom 

a objektom plánovaného hospodárstva, čo umožnilo 

urbanistom plánovať rozsiahle športovo-rekreačné územia. 

Preto Milan Hladký už v prvom povojnovom smernom pláne 

rozvrhol športové a rekreačné zariadenia do športových 

štadiónov situovaných samostatne v jednotlivých mestských 

obvodoch a do 3 sústredených športovo-rekreačných oblastí. 

 

Obrázok 7: Letecký pohľad na areál  

Tehelného poľa zo 60. rokov 20. storočia. 

Zdroj: Lazišťan, Eugen: Bratislava. Vydavateľstvo Osveta, Bratislava, 

1965, s. 177 

 

K existujúcim športovým centrám v Petržalke a na Tehelnom 

poli (Obr. 7) mal pribudnúť nový západný areál v Mlynskej 

doline [23]. S plánovaným rozsiahlym rastom Petržalky južným 

až juhozápadným smerom a potrebou regulácie pravého brehu 

Dunaja sa úvahy o nových športových plochách prirodzene 

presunuli do tejto časti mesta. Svedčí o tom aj stavba novej 

dostihovej dráhy zo začiatku šesťdesiatych rokov minulého 

storočia. S rozvojom nového športového centra na juhovýchode 

rátalo mesto aj pri príprave podmienok medzinárodnej súťaže 

na výstavbu Petržalky. Súťažný program výstavby vyžadoval 

okrem návrhu obytného územia pre 100 000 obyvateľov s 

komplexnou občianskou vybavenosťou integrovať do územia aj 

telovýchovné a športové zariadenia celomestského významu, 

centrálny štadión pre 60- až 70 000 divákov, letné kúpaliská pre 

50- až 60 000 divákov a špeciálne zariadenia na vodné športy, 

ako aj dobudovať existujúci areál dostihovej dráhy na 

medzinárodnú úroveň [24] (Obr. 8).  

Hoci v Bratislave v priebehu 50. a 60. rokov pribúdali viaceré 

športoviská, vízia realizácie tretieho západného športového 
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centra sa dodnes neuskutočnila. Na území južne od zoologickej 

záhrady sa na prelome 60. a 70. rokov začalo s výstavbou 

areálu vysokých škôl a študentských domovov. V rovnakom 

období sa na území mesta postavilo najviac verejných letných 

kúpalísk. Išlo o zariadenia, ktoré plánovali realizovať 

predstavitelia mesta ešte počas druhej svetovej vojny. Tieto 

kúpaliská však nevybudovali na pôvodne zamýšľaných 

miestach, aj keď niektoré z nich sa nachádzajú v ich blízkosti 

[25]. 

 

Obrázok 8: Komplexný návrh mestského sektoru  

Bratislava-Petržalka z roku 1973. 

Zdroj: Archív Oddelenia architektúry HÚ SAV  

 

Severovýchodný nábrežný pás Petržalky a Tehelné pole aj v 

tomto období naďalej zostali hlavnými a najkomplexnejšími 

športovými centrami. Kým na Tehelnom poli ešte vznikala krytá 

Športová hala Pasienky (1959 – 1962, autor Jozef Chovanec) s 

progresívnou konštrukciou zastrešenia [26], nové urbanistické 

plány na oboch územiach už počítali aj s budovaním väčších 

vodných plôch určených na kúpanie v prírode. V priebehu 

výstavby petržalského sídliska sa začala čoraz väčšmi 

zdôrazňovať potreba úpravy inundačného územia Dunaja a 

jeho využitia na športové účely. Dôležitú úlohu pritom zohrávalo 

aj dobré komunikačné spojenie týchto plôch s centrom mesta 

[27]. Plochy parkov, ihrísk a mestskej zelene sa v priebehu 

osemdesiatych rokov 20. storočia stávali základným faktorom 

tvorby urbanistickej koncepcie. Zeleň sa v osemdesiatych 

rokoch dimenzovala v rozsahu 50 až 75 m2 na obyvateľa, a to v 

rôznej štruktúre. Išlo o zeleň obytných súborov, zeleň 

vybavenosti, verejnú a ostatnú zeleň. Neskoršia prax však 

ukázala, že rozhodujúca nie je kvantita, ale kvalita plôch zelene 

a jej dostupnosť. Preto sa v roku 1989 od týchto požiadaviek 

upustilo [28]. 

ZÁNIK MONOFUNKČNÉHO AREÁLU 

Transformácia plánovaného hospodárstva na trhovú ekonomiku 

po roku 1989 zásadne ovplyvnila aj podobu športových 

zariadení. Napriek platným územným plánom, ktoré definovali 

veľkosť a lokalitu športovísk, mnohé stavby postupne zanikli, 

prípadne upravili svoju prevádzku na komerčné využitie. 

Športové zariadenia sa tak dostali do situácie, keď ich hlavnou 

programovou náplňou nie je šport, ale „doplnkové“ služby 

gastropriemyslu, kultúrnych či iných komerčných podujatí.  

 

Obrázok 9: Urbanistická štúdia zóny Pasienky z roku 1993. 

I. miesto: B. Kováč, I. Kepko a I. Vaško. 

Zdroj: Projekt, 1994, č. 2, s. 46 

 

Tento trend sa prejavil aj na podobe dvoch hlavných športových 

centier mesta. Kým vojnové a povojnové odborné periodiká 

písali o Tehelnom poli a Pasienkoch ako o „rozsiahlom 

športovom meste“ a ústrednom (monofunkčnom) športovom 

areáli, architektonicko-urbanistická súťaž na riešenie zóny 

Pasienky z roku 1993 už deklarovala ako svoj hlavný zámer 

„zvýšenie polyfunkčnosti a jeho intenzívnejšie využitie s cieľom 

dosiahnuť vyššiu mestotvornosť“ [29] (Obr. 9). Na jednej strane 

tak išlo o prirodzenú reakciu na spoločenskú objednávku 

súvisiacu so zvýšením kvality a komplexnosti ponúkaných 

služieb či so sprístupňovaním uzavretých areálov, pri 

abstraktnej podobe aktuálneho územného plánu 

(zobrazujúceho namiesto uličnej siete iba funkčné plochy) to 

však súčasne znamenalo najmä presadenie komerčných 

záujmov a privatizáciu pôvodne verejných plôch. V tom duchu 

vybudovali na Tehelnom poli v roku 2003 aj prvé Národné 

tenisové centrum (postavili ho na pôvodných dvorcoch) a v roku 

2011 „zrekonštruovali“ Zimný štadión Ondreja Nepelu (autor 

Dušan Fischer), pričom z pôvodnej stavby podľa návrhu Kamila 

Grossa zostala iba časť nosnej konštrukcie. Príkladom takej 

transformácie je aj nedávno otvorený nový Národný futbalový 

štadión, ktorý okrem plochy ihriska integruje v sebe aj nákupné 

centrum, kancelársku budovu či bytový komplex. Podobný osud 

ako Tehelné pole a Pasienky čaká v blízkej budúcnosti 

pravdepodobne aj niekdajšie športové územie na pravom brehu 

Dunaja. Projekt Nové Lido síce deklaruje obnovenie nábrežnej 

promenády a zaniknutého medzivojnového kúpaliska, zároveň 

však prichádza s výstavbou rozsiahleho obytného a 

kancelárskeho komplexu. 



ALFA   2/2020 

18 
 

Nedostatok športových a telovýchovných zariadení na území 

mesta, ktorý deklaruje aj platný územný plán Bratislavy z roku 

2007, aspoň do určitej miery kompenzujú menšie investície 

mestských častí či športových združení [30] (Obr. 10). Medzi 

také patrí aj telovýchovná jednota Sokol, ktorá sa v 

medzivojnovom období radila k dôležitým investorom 

športových stavieb. Príkladom návratu sokolského športu do 

mesta je aj najznámejšia bratislavská sokolovňa na Sokolskej 

ulici. Spomedzi investičných činov mestských častí spomeňme 

aspoň nedávno otvorený park JAMA. Vybudovali ho na mieste 

zbúraného cyklistického štadióna, kde mali v súvislosti s 

rekonštrukciou zimného štadióna vzniknúť dodatočné 

parkovacie plochy. Tento pôvodný zámer sa však napokon 

podarilo zvrátiť a mestská časť Nové Mesto sa rozhodla 

vybudovať na tomto mieste nový mestský park. V anonymnej 

architektonickej súťaži zvíťazil návrh tímu Šubín – Boháčová – 

Berežný, ktorý zachoval pôvodnú modeláciu terénu a zároveň 

dodal celému parku súčasný, mestsky pôsobiaci vizuál [31]. 

Park tak patrí k prvým realizáciám v Bratislave, ktoré naznačujú 

potenciálny smer vývoja športovísk na území mesta. Tie môžu 

byť ťažiskovo orientované na športové a rekreačné funkcie 

a pritom aj mestotvorné verejné.  

 

 

Obrázok 10: Vývoj mestskej štruktúry na Tehelnom poli a Pasienkoch. 

Autor: L. Krišteková, 2020 
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