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MULTIFUNKČNÁ ŠPORTOVÁ HALA a ŠPORTOVÝ
AREÁL
/ NÁVRH PODMIENOK VEREJNEJ ARCHITEKTONICKEJ SÚŤAŽE /
Požiadavky na navrhované riešenie:
Situovanie návrhu multifunkčnej športovej haly v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 z.z. národného
významu a športového areálu bude na parcele č. 4588/5 s celkovou plochou pozemku 18255 m2 na
Slnečných jazerách v Senci. Súčasťou návrhu bude aj priestorovo-funkčné usporiadanie ihrísk pre
exteriérové športové aktivity, usporiadanie parkovacích plôch pre návštevníkov a dopravnú obsluhu
pre potreby haly v nadväznosti na okolité väzby.
V zmysle Územného plánu mesta Senec, v znení zmien a doplnkov je riešené územie určené na šport
a rekreáciu – rozvojová zóna.
Požiadavky na urbanisticko-architektonické riešenie:
Priestorové usporiadanie areálu bude predmetom urbanistického riešenia návrhu. Prioritu má
interiérové riešenie – veľkosť hlavnej hracej plochy (ihriska) na usporiadanie zápasov na
medzinárodnej úrovni – florbal, hádzaná, basketbal, futsal s možnosťou rozdeliť hlavnú hraciu plochu
zástenou, roletou, platnom na viac tréningových/hracích plôch.
Dispozičné riešenie interiéru by mal umožniť –
• medzinárodné zápasy – 1. a 2. úrovne – Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy,
medzinárodné poháre – kolektívne športy – florbal, hádzaná, basketbal, volejbal, futsal;
• medzinárodné súťaže (postavenie pódia) – Senecká ruka,
Medzinárodné a národné
majstrovstvá stolný tenis, Taekwon-Do, Karate, Jiu Jitsu;
• dlhodobé národné súťaže a majstrovstvá v jednotlivých kolektívnych i individuálnych športoch;
• tréningy predovšetkým kolektívnych športov, rozcvičovňa, resp. malá telocvičňa na úpolové
športy a regenerácia;
• spoločensko-kultúrne podujatia
Konkrétne technické parametre – Príloha č. 1 – nosné kolektívne športy – hádzaná, volejbal,
basketbal, futbal/futsal, florbal.
Exteriérové športoviska podľa dispozičných možnosti možné alternatívy: bežecká dráha, atletické
sektory – skok do diaľky, vrh guľou, skok do výšky, okolo ihriska veľkosti hádzanárskeho,
hokejbalového (podľa dispozičných možností), exteriérová workout zóna – ihrisko s prepojením
prechod k existujúcemu basketbalovému ihrisku, lezecká stena, volejbalové ihriska, basketbalové
ihrisko, bazén 25 m, tenisové kurty 2 - 4 s antukou s možnosťou v budúcnosti ich prekryť.
Od obytnej zóny treba uvažovať s vzrastlou zeleňou pre funkčné oddelenie.
Počet parkovacích miest minimalizovať - podľa technických noriem minimálny počet parkovacích
miest a tiež podľa dispozičných možnosti, v okolí dosť možnosti na záchytné parkoviská – 5
jazero, vstup od Réce, vstup jazerá Sever, v prípade veľkých akcii, , chránené stojisko pre bicykle
a priestor pre bikesharing.
Súčasťou návrhu bude priestor aj pre halu s rozmerom úpolovej športovej plochy /menšej haly/
s využitím navrhovaného zázemia multifunkčnej športovej haly.
Požiadavky na dispozično-prevádzkové riešenie haly:
V zmysle výsledkov analýzy dotazníkov od športových klubov (viď príloha č.2), ktoré budú
súčasťou Koncepcie športu mesta Senec na obdobie 2021-2025, vznikli požiadavky na technické
parametre na športovú halu medzinárodnej 1. a 2. úrovne. Súhrn požiadaviek obsahuje príloha č. 1
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Ďalšie doplnkové funkcie k hale sú na individuálnom zvážení.
Pri navrhovaní je nutné prihliadať na potreby bezbariérového prístupu pre divákov aj
športovcov.

Úprava podmienok na základe predložených dotazníkov od športových klubov a pripomienok členov
športovej komisie – Príloha č.1, č. 2. Návrh podmienok bude súčasťou Koncepcie športu mesta
Senec na roky 2021 – 2025.
V Senci dňa: 20.5.2020
Vypracovala: Ing. Rebrošová Gabriela, referát športu a dotácii

Predložené Komisii športu dňa 18.6.2020
Schválené:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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