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Uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

koncepciu mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vzťahu k mladej gener�cii na roky 2009 - 2013

u k l a d �

prednostovi Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka vypracovať realizačn� pl�n 
koncepcie mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vzťahu k mladej gener�cii na roky 2010-2011. 
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Dôvodová správa

Na z�klade uznesenia č. 458 Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka z 18.11.2009
a uznesenia č. 580 Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka z 23.02.2010 V�m 
predklad�me koncepciu mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vzťahu k mladej gener�cii na roky 
2010 – 2013 s n�vrhom obsahu realizačn�ho pl�nu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
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Úvod
Materi�l predklad� n�vrh koncepcie mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vzťahu k mladej 

gener�cii na roky 2009 – 2013 s n�zvom Koncepcia mestskej časti Bratislava-Petržalka vo 
vzťahu k mladej gener�cii na roky 2009 – 2013 (ďalej len „koncepcia“).

V s�časnosti sa pr�ca s ml�dežou dost�va na p�du miest a obc�, tam, kde mlad� ľudia žij�, 
študuj�, tr�via svoj voľn� čas. Zodpovednosť a riešenie probl�mov mlad�ch je v ruk�ch 
samospr�vy, ktor� m� z�ujem poč�vať mlad�ch ľud�, viesť s nimi permanentn� dial�g, z�skavať
inform�cie predovšetk�m od nich a podporovať ich aktivity. Uvedomuje si však, že �spech tohto 
�silia je z�visl� na samotn�ch mlad�ch. 

Tento z�mer m�žeme dosiahnuť plnen�m viacer�ch strategick�ch cieľov, ktor� stanov� t�to 
koncepcia, najm� vyt�čenie smerov a možnost� vedenia dial�gu s mlad�mi ľuďmi tak, aby sa 
tento sp�sob stal prirodzenou s�časťou pr�ce samospr�vnych org�nov mestskej časti Bratislava-
Petržalka (MČ), pričom n�zor mlad�ch bude akceptovan� ako n�zor partnera. 

Koncepcia vych�dza zo z�kladn�ch dokumentov, ktor�mi s�: 
- uznesenie vl�dy Slovenskej republiky č. 184 z 26. marca 2008 pod n�zvom „Kľ�čov� oblasti 

a akčn� pl�ny št�tnej politiky vo vzťahu k deťom a ml�deži v Slovenskej republike na roky 
2008 – 2013“ (ďalej len „kľ�čov� oblasti“),

- z�kon č. 282/2008 Z.z o podpore pr�ce s ml�dežou a o zmene a doplnen� z�kona č. 131/2002 
o vysok�ch škol�ch a o zmene a doplnen� niektor�ch z�konov v znen� neskorš�ch predpisov,

- Akčn� pl�n politiky ml�deže na roky 2008 – 2009, ktor� vypl�va z kľ�čov�ch oblast�
- Biela kniha o ml�deži, ktor� definuje priority a piliere Eur�pskej �nie v riešen� problematiky 

ml�deže.
Tieto materi�ly sa chc� komplexne riešiť problematiku života s�časnej mladej gener�cie 

v duchu modern�ch princ�pov eur�pskej demokratickej  politiky ml�deže. Medzi z�kladn� znaky 
tejto politiky patria partnerstvo gener�cii, solidarita a soci�lna spravodlivosť, particip�cia 
mlad�ch a akceptovanie ich požiadaviek v spoločenskom a politickom živote, začlenenia mladej 
gener�cie do rozhodovac�ch  procesov, akt�vny postoj mlad�ho človeka ku komunite a rozvoj 
dobrovoľn�ctva.

Ďalš�mi dokumentmi, z ktor�ch koncepcia MČ vych�dza s�:
- Programov� priority samospr�vy v mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2007 – 2010,

schv�len� miestnym zastupiteľstvom dňa 27.3.2007,
- Koncepcia rozvoja pr�ce s ml�dežou v podmienkach Bratislavsk�ho samospr�vneho kraja, 

z�kladn� dokument  Bratislavsk�ho samospr�vneho kraja (BSK) k problematike ml�deže 
v Bratislavskom kraji,

- Z�sady vzťahov hlavn�ho mesta Slovenskej republiky Bratislavy k deťom a ml�deži, ako
z�kladn� dokument o pr�stupe samospr�vy hlavn�ho mesta SR Bratislavy k ml�deži a jeho 
akčn� pl�n Bratislava objekt�vom det� a ml�deže, vykon�van� mestsk�m detsk�m
parlamentom hlavn�ho mesta SR Bratislavy.

Cieľom predkladan�ho materi�lu je popis s�časn�ho stavu (v�chod�sk) života petržalskej 
mladej gener�cie v duchu modern�ch princ�pov eur�pskej demokratickej politiky ml�deže
a pouk�zať na probl�mov� oblasti particip�cie na spoločenskom a politickom živote, voľn�ho 
času, kult�ry a zdrav�ho životn�ho št�lu det� a ml�deže. 

N�sledne v dvojročn�ch realizačn�ch pl�noch bud� oblasti koncepcie rozpracov�van� do 
konkr�tnych �loh a doplnen� o nov� aktu�lne, ako s� zamestnanosť mlad�ch, pr�stup 
k inform�ci�m a komunikačn�m technol�gi�m, mobilita, soci�lno-patologick� javy a ich 
prevencia, mlad� rodina a b�vanie, ale aj pomoc pri riešen� zložit�ch životn�ch situ�ci� mlad�ch 
zo znev�hodnen�ho prostredia, a pod.
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Charakteristika pojmov
V materi�li sa vyskytuj� pojmy, ktor� s� definovan� v � 2 z�kona č. 282/2008 Z.z. v znen� 

neskorš�ch predpisov takto:
- ml�dežn�k je osoba, ktor� dovŕšila najviac 30 rokov,
- ml�dež je skupina najmenej troch ml�dežn�kov,
- mlad� ved�ci je osoba, ktor� dovŕšila vek najmenej 15 rokov a najviac 17 rokov a akt�vne sa

podieľa na organizovan� ml�dežn�ckych podujat� pod veden�m ml�dežn�ckeho ved�ceho 
alebo pracovn�ka s ml�dežou,

- ml�dežn�cky ved�ci je osoba, ktor� dovŕšila 18 rokov a riadi, organizuje ml�dežn�cke 
podujatia a zodpoved� za ich uskutočnenie,

- pracovn�k s ml�dežou je osoba, ktor� pripravuje a organizuje podujatia alebo programy 
v oblasti pr�ce s ml�dežou, m� sp�sobilosť na pr�vne �kony v plnom rozsahu a je 
v pracovno-pr�vnom vzťahu so zamestn�vateľmi, uveden�mi v � 15 ods. 2 z�kona,

- pr�ca s ml�dežou je najm� v�chovno-vzdel�vacia činnosť, spoločensk� činnosť, informačn� 
a poradensk� činnosť pre ml�dež, mlad�ch ved�cich, ml�dežn�ckych ved�cich a pracovn�kov 
s ml�dežou,

- neform�lne vzdel�vanie v oblasti pr�ce s ml�dežou je ďalšie vzdel�vanie ml�deže, mlad�ch 
ved�cich, ml�dežn�ckych ved�cich a pracovn�kov s ml�dežou organizovan� vzdel�vac�mi 
zariadeniami s cieľom z�skania nov�ch vedomost�, praktick�ch sk�senost� a zručnost� 
potrebn�ch pre pr�cu s ml�dežou, ktor� umožňuje jeho �častn�kom doplniť, rozš�riť 
a prehĺbiť si z�skan� vzdelanie,

- mobilita ml�deže je najm� v�chovno-vzdel�vacia činnosť, spoločensk� činnosť, informačn� 
činnosť a poradensk� činnosť, ktor� sa organizuj� v zahranič� alebo v Slovenskej republike 
so zahraničnou �časťou s cieľom z�skania vedomost� a odborn�ch zručnost�, zlepšenia 
jazykov�ch znalost� a pozn�vania dej�n a kult�ry Slovenskej republiky a in�ch št�tov,

- spolu�časť ml�deže je akt�vne zapojenie ml�deže v procese pl�novania, rozhodovania 
a uskutočnenia podujat� a projektov v oblasti spoločensk�ho a hospod�rskeho života,

- špecializovan� činnosť v oblasti pr�ce s ml�dežou je činnosť, ktor� vykon�vaj�  v oblasti 
pr�ce s ml�dežou mlad� ved�ci, ml�dežn�cky ved�ci, ml�dežn�cky dobrovoľn�k, pracovn�k 
s ml�dežou a in� odborn�k.

I. S�časn� stav

1. Mlad� v MČ Bratislava-Petržalka

Podľa INFOSTAT-u k 31.12.2007 na Slovensku bol nasleduj�ci stav obyvateľov:
Tabuľka 1: Počet obyvateľov Slovenskej republiky k 31.12.2007

Počet obyvateľov k 31.12.2007 Progn�za
Počet obyvateľov k 31.12.2025 �zemie

spolu od 0 - do 30 r. spolu od 0 do 30 r.

SR 5 400 998 2 142 682 5 521 700 1 670 700
Bratislav. kraj 610 850 217 854 641100 213 000
Bratislava 426 927 146 932 426100 142 700
Bratislava V 118 097 46 881 117300 44 900

Zdroj: INFOSTAT, Inštit�t informatiky a štatistiky Slovenskej republiky

Podľa t�chto �dajov tvoria mlad� do 30 rokov takmer polovicu obyvateľstva Slovenska. Na 
porovnanie vo Šv�dsku je iba 15 % mlad�ch z celkov�ho počtu skoro 10 mili�nov obyvateľov. 
A ešte jeden zauj�mav� �daj. Prognostici INFOSTAT-u odhaduj�, že v roku 2025 bude 
v Petržalke 38,3 % mlad�ch ľud�. 
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Graf 1: Počet mlad�ch ľud� v Bratislavskom kraji

Zdroj: INFOSTAT, Inštit�tu informatiky a štatistiky Slovenskej republiky

2. Mlad� v miestnom zastupiteľstve

Vo volebnom obdob� rokov 2002 – 2006 boli v poslaneckom zbore MČ Bratislava-Petržalka 
dvaja mlad� poslanci. V nasleduj�com volebnom obdob� rokov 2007 – 2011 sa zv�šil počet 
poslancov do 30 rokov na desať. V jednotliv�ch komisi�ch Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Petržalka p�sob� v s�časnosti ďalš�ch sedem členov – nie poslancov vo veku do 
30 rokov. 

3. Aktivity MČ v oblasti starostlivosti o deti a ml�dež

Samospr�va sa podieľa rozhoduj�cou mierou pri riešen� probl�mov�ch oblast� deti 
a ml�deže v MČ vo viacer�ch rovin�ch:
3.1 Miestne zastupiteľstvo
na svojich zasadnutiach rieši koncepčn� materi�ly v oblasti školstva, ml�deže, športu, voľn�ho 
času, b�vania mlad�ch rod�n, napr.: prideľovanie nebytov�ch priestorov pre neziskov� 
organiz�cie ako priestory hodn� osobitn�ho zreteľa, ktor� pracuj� s deťmi a ml�dežou, projekty 
verejn�ch detsk�ch ihr�sk, revitaliz�cia školsk�ho are�lu ZŠ Budat�nska 61, projekt Teenplace –
ihrisk� pre staršiu ml�dež, Zelen� chodn�ky pre nemotorov� dopravu a podobne. D�kazom ich 
snahy hľadať a riešiť t�my mlad�ch v Petržalke je aj 22 uznesen� t�kaj�cich sa mlad�ch v MČ
v roku 2008, čo predstavuje 13,5 % z celkovo 162 uznesen�.

MČ je vlastn�kom 4 športov�ch h�l na Wolkrovej, Znievskej, Prokofievovej a Gercenovej 
ulici, ktor� uznesen�m miestneho zastupiteľstva prenajala za �čelom vytv�rania podmienok pre 
športovo-rekreačn� �čely a s t�m spojen� činnosti pre obyvateľov Petržalky, ktor� využ�vaj� 
najm� mlad�.
3.2 Komisie miestneho zastupiteľstva

Na svojich zasadnutiach komisie - komisia školstva, komisia kult�ry, ml�deže a športu,
komisia bytov� a soci�lna riešia zv�čša problematiku mlad�ch ľud� z pohľadu vzdel�vania, 
voľno-časov�ch aktiv�t, soci�lneho postavenia a z�zemia ml�deže. Rozdeľuj� aj finančn� 
prostriedky z rozpočtu MČ na podporu činnosti pr�vnick�ch os�b (neziskov� organiz�cie,  
a občianske združenia a pod.) pre mlad�ch ľud�, ktor� tak�to činnosť pre ml�dež a s ml�dežou 
vykon�vaj�. Kompetenciou t�chto komisii je aj n�vrh na prideľovanie nebytov�ch priestorov vo 
vlastn�ctve MČ pre činnosť neziskov�ch organiz�ci� za symbolick� n�jomn� ako priestory hodn� 
osobitn�ho zreteľa, č�m MČ umožňuje t�mto organiz�ci�m vykon�vať svoju činnosť a tak ich 
priamo podporuje. Ich rokovania s� pr�stupn� n�vrhom verejnosti. 
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3.3 Miestny �rad
Miestny �rad prostredn�ctvom svojich oddelen� participuje v r�znych oblastiach života 

mlad�ch v Petržalke.
a) Starosta a kancel�ria starostu priamo komunikuje s mlad�mi, ktor� využ�vaj� i dni 

otvoren�ch dver�, prij�maj� n�vštevy mlad�ch predstaviteľov ml�dežn�ckych organiz�ci�, 
z�stupcov stredoškolsk�ch parlamentov a zabezpečuje priamy kontakt s oddeleniami 
miestneho �radu. Koordinuje aj aktivity v oblasti ml�dežn�ckej politiky mestskej časti 
s cieľom vz�jomne sa informovať o svojich aktivit�ch a spolupracovať na spoločn�ch 
podujatiach. 

b) Oddelenie školstva, kult�ry a športu (OŠKaŠ) napĺňa �lohu zriaďovateľa z�kladn�ch šk�l
(ZŠ), matersk�ch šk�l (MŠ) a školsk�ch zariaden� (ŠZ), prostredn�ctvom ktor�ch 
zabezpečuje form�lne aj neform�lne vzdel�vanie. Prostredn�ctvom šk�l, školsk�ch klubov 
det� a školsk�ch stred�sk z�ujmovej činnosti organizuje neform�lne vzdel�vanie cestou
množstva z�ujmov�ch �tvarov - kr�žkov, mimoškolskej vzdel�vacej činnosti, ako s� 
exkurzie, v�lety, n�vštevy kult�rnych a spoločensk�ch podujat� a pod., ale aj pr�pravu 
celoškolsk�ch a celopetržalsk�ch kult�rnych a športov�ch podujat�. Školy podporuj� v tejto 
činnosti i rozvoj talentov. Podporou in�ch organiz�cii a občianskych združen� v priestoroch 
školy napĺňaj� ciele neform�lneho vzdel�vania det� a ml�deže. OŠKaŠ pravidelne  sleduje 
a vyhodnocuje ponuku z�ujmovej činnosti šk�l, % zapojenia žiakov do z�ujmov�ch činnost� 
poskytovan�ch školou a iniciuje vznik nov�ch pon�k pre žiakov.

Ďalšou z v�znamn�ch funkci� školy je špeci�lna starostlivosť o žiakov zdravotne 
oslaben�ch so špeci�lnymi v�chovno-vzdel�vac�mi potrebami na z�klade �zkej spolupr�ce 
v�chovn�ho poradcu školy, školsk�ho špeci�lneho pedag�ga alebo školsk�ho psychol�ga 
s Centrom pedagogicko-psychologick�ho poradenstva a prevencie v Petržalke  a v spolupr�ci 
s Centrom špeci�lno-pedagogick�ho poradenstva na Žehrianskej ulici 9. 

Oddelenie organizuje a tiež participuje pri organizovan� športov�ch a kult�rnych podujat� 
pre deti a ml�dež na �zem� Petržalky. V�znamn� s� najm� Dni Petržalky, ktor� sa konaj� 
vždy v lete (v m�ji a j�ni) na �zem� celej Petržalky - v kult�rnych zariadeniach, na dostihovej 
dr�he – št�tnom z�vodisku , na športovisk�ch, v škol�ch, na uliciach Petržalky. Obľ�ben� je 
aj Vianočn� Petržalka, sprievod rozpr�vkov�ch bytost�, rozd�vanie darčekov a sladkost� 
deťom na uliciach zimnej Petržalky. Tradične zorganizoval už dvadsať tri ročn�kov medzi 
petržalsk�mi školami mimoriadne obľ�benej futbalovej s�ťaže PENALTA (PEtržalsk� 
N�Lezisko TAlentov ). Prebieha aj projekt Petržalsk� z�bavn� s�ťaže na z�kladn�ch 
škol�ch, v r�mci ktor�ho školy v s�činnosti so spolupracuj�cimi športov�mi klubmi a 
organiz�ciami pripravuj� športov� s�ťaže pre žiakov a ich rodičov v postupne obnovovan�ch 
športovisk�ch školsk�ch are�lov z�kladn�ch šk�l – Petržalsk� š�p, Zadunajsk� Wimbledon, 
volejbal na piesku, Petržalsk� uličn� basket, vyb�jan�  na piesku a in�. OŠKaŠ eviduje
zoznam organiz�ci�, ktor� pracuj� s deťmi a ml�dežou v Petržalke a komunikuje 
s neziskov�mi a športov�mi organiz�ciami, pom�ha v ich činnosti smerom k mladej
gener�cii. 

c) Oddelenie soci�lnych vec� sa zaober� oblasťami soci�lneho charakteru vo vzťahu k deťom 
a ml�deži a to najm� soci�lnou starostlivosťou o rodiny s deťmi, poradenstvom v soci�lnej 
problematike rodiny, ochranou det�, finančnou v�pomocou rodin�m s deťmi. poskytovan�m
dot�ci� na stravu a školsk� potreby pre deti zo soci�lne znev�hodnen�ho prostredia a s� i 
n�hradn�mi pr�jemcami pr�davkov na deti z rod�n, ktor� zanedb�vaj� starostlivosť o deti. 
V r�mci t�chto oblast� p�sobenia organizuje priamo akcie a podujatia pre deti a ml�dež
k MDD, Vianociam, organizuj� letn� t�bory a pod. Pri organizovan� tak�chto podujat� 
spolupracuj� s viacer�mi neziskov�mi organiz�ciami, medzi ktor� patria občianske 
združenia Ulita, Odyseus, Kaspian, Yeti, Pre radosť, Lepš� svet a in�. V oblasti ochrany det� 
s� to najm� Sanat�rium AT (drogov� z�vislosti), N�dej – centrum ohrozen�ch det�, detsk� 
domov Studienka.
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d) Bytov� oddelenie, ktor� sa v projekte Byt mladej rodiny zaober� riešen�m probl�mu b�vania 
za podmienok určen�ch štat�tom. Z�kladn�m predpokladom je, že aspoň jeden z manželov 
je Petržalčan, t.j. m� trval� pobyt v MČ Bratislava-Petržalka najmenej p�ť rokov.

3.4 Žiacke parlamenty z�kladn�ch šk�l
V z�kladn�ch škol�ch v Petržalke s� ustanoven� i žiacke parlamenty, v ktor�ch pracuj� 

z�stupcovia jednotliv�ch tried školy. Ved� ich koordin�tori žiackych parlamentov z radov 
učiteľov, ktor� s� pre nich poradcami v uplatňovan� ich n�vrhov a podnetov. S� organiz�tormi 
celoškolsk�ch podujat�, aktivizuj� svojich spolužiakov na živote školy, ale i na zapojen� sa šk�l 
do hnut� Deň narcisov, Hodina deťom, Biela pastelka a pod. Podieľaj� sa v�znamne i na 
organizovan� celopetržalsk�ch podujat� v koordin�cii OŠKaŠ, ako s� oslavy MDD, projekt Zebra 
a Petržalsk� hviezdička. Učia sa byť akt�vnymi inici�tormi a organiz�tormi podobn�ch akci�.
3.5 Žiacke parlamenty stredn�ch šk�l

Existencia žiackych (študentsk�ch) parlamentov na stredn�ch škol�ch v Petržalke s� 
v�znamnou platformou na formovanie n�zorov a postojov mladej gener�cie. S� samospr�vnymi 
org�nmi žiakov a ich z�stupcovia jednotliv�ch stredn�ch šk�l s� členmi rady školy a s�časne ich 
predsedovia s� aj poradn�m org�nom starostu MČ. Pravideln� stret�vanie sa so starostom 
umožňuje ich z�stupcom  predniesť svoje pripomienky, n�zory a n�pady aj na p�du samospr�vy. 
Z t�chto podnetov vznikli viacer� v�znamn� aktivity v prospech mlad�ch v Petržalke,  ako s� 
obnova detsk�ch ihr�sk, revitaliz�cia b�val�ch ihr�sk vo vn�tri s�dlisk, tzv. „Teenplace“ pre 
staršiu ml�dež, obnova a v�stavba syst�mu ciest pre nemotorov� dopravu pod n�zvom Zelen� 
chodn�ky. 

4. Stredn� a vysok� školy v MČ

V �zemnej p�sobnosti MČ Bratislava-Petržalka je aj nem�lo stredn�ch šk�l, ktor� patria do 
zriaďovateľskej p�sobnosti vyššieho �zemn�ho celku - Bratislavsk�ho samospr�vneho kraja. 
Št�tnych stredn�ch šk�l sa v Petržalke nach�dza 11, s�kromn�ch a cirkevn�ch 11, dva
stredoškolsk� študentsk� intern�ty a jedna št�tna a dve s�kromn� vysok� školy. Problematiku
stredoškolskej a vysokoškolskej ml�deže v Bratislave komplexne rieši materi�l Koncepcia 
rozvoja pr�ce s ml�dežou v podmienkach Bratislavsk�ho samospr�vneho kraja. MČ Bratislava-
Petržalka rieši podnety mlad�ch z tejto vekovej kateg�rie ako podnety obyvateľov, alebo 
ml�dežn�ckych neziskov�ch organiz�cii, pr�padne už spomenut�ch z�stupcov stredoškolsk�ho 
parlamentu.

Graf 2: Počet šk�l v MČ Bratislava-Petržalka

Počet šk�l na �zem� MČ Bratislava-Petržalka
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Zdroj: Štatistick� materi�ly oddelenia školstva, kult�ry a športu M� Bratislava-Petržalka
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5. P�sobenie neziskov�ch organiz�cii v MČ

V MČ p�sob� viac ako p�ťdesiat neziskov�ch organiz�cii, ktor� sa zaoberaj� kult�rnou, 
športovou i soci�lnou činnosťou pre mlad�ch a s mlad�mi. Tieto občianske združenia, neziskov� 
organiz�cie, kluby a tiež neform�lne skupiny mlad�ch ľud� s� v�znamnou s�časťou starostlivosti 
o ml�dež v Petržalke. Ich činnosť je založen� na dobrovoľn�ctve, ktor� sa v s�časnosti st�va 
vysoko cenen�m. Umožňuje deťom a ml�deži venovať sa svojim z�ľub�m, ale často ich pr�ve 
k tomuto z�ujmu o dan� činnosť pril�ka a uk�že im veľmi zmyslupln� sp�sob tr�venia voľn�ho 
času. Veľkou dev�zou neziskov�ch organiz�cii je ich snaha o neform�lne vzdel�vanie svojich 
členov. Jednotliv� oddelenia miestneho �radu akt�vne pom�haj�  neziskov�m organiz�ci�m pri 
ich činnosti poskytovan�m priestorov, dot�ciami na ich činnosť a priamo na ich aktivity s deťmi 
a ml�dežou, poradenskou službou, ....

6. Možnosti pre voľn� čas

Na �zem� Petržalky maj� deti a ml�dež r�zne možnosti pre tr�venie voľn�ho času. Na 
športovanie n�jdu možnosti v z�ujmov�ch �tvaroch šk�l a centra voľn�ho času, v centr�ch, či
športov�ch kluboch v tradičn�ch športoch ako je futbal, basketbal, volejbal, h�dzan�, tenis, 
stoln� tenis, pl�vanie, veslovanie a kanoistika, zjazd na divokej vode, karate, joga a pod., ale i v 
netradičn�ch, ale veľmi r�chlo sa š�riacich ako floorbal, hokejbal, futsal, a in�. 

Kult�rno-spoločensk� aktivity m�žu deti a ml�dež vykon�vať vo folkl�rnych a tanečn�ch 
s�boroch a tanečn�ch škol�ch, turistick�ch kluboch a organiz�ci�ch, organiz�ci�ch 
zabezpečuj�cich a pon�kaj�cich činnosť počas školsk�ch pr�zdnin, a in�. 

V Petržalke p�sob� viac ako p�tn�sť neziskov�ch organiz�cii, ktor� sa zaoberaj� deťmi 
a ml�dežou zo soci�lne m�lo podnetn�ho prostredia, z ne�pln�ch a chudobn�ch rod�n 
a z okrajov�ch skup�n spoločnosti napr: Kaspian, Laura, Ulita, Slovensk� skauting, a in�. Pomoc 
t�mto deťom a mlad�m ľuďom je veľmi žiaduca najm� vzhľadom k tomu, že spoločnosť - št�t 
často nem� adekv�tne mechanizmy na �činn� pomoc tejto skupine mlad�ch a zo svojej poz�cie si 
často ani nevie n�jsť cestu k tejto neust�le sa zv�čšuj�cej skupine mlad�ch ľud�. 

Spomenut� činnosť a t�m aj samotn� neziskov� organiz�cie preto hraj� nezastupiteľn� rolu 
aj v komun�lnej politike a podpora ich činnosti je potrebnou s�časťou politiky samospr�vy vo 
vzťahu k mladej gener�cii.

II. Met�dy zisťovania potrieb a očak�van� mlad�ch v MČ

Na zistenie potrieb mlad�ch ľud� pred spracovan�m n�vrhu koncepcie sme využili  
viacer� met�dy zberu inform�cii od občanov a hlavne mlad�ch ľud� z Petržalky:

 dotazn�ky zisťuj�ce n�zory ml�deže na kvalitu života v Petržalke uverejnen� 
v Petržalsk�ch novin�ch (PN) v novembri 2008

 besedy a diskusie na z�kladn�ch škol�ch v novembri 2008
 besedy so z�stupcami občianskych združen� (OZ) a neziskov�ch organiz�ci� (NO) 

v novembri 2008 v chr�nenej dielni Lepš� svet na Osusk�ho.ul v Petržalke
 stretnutia so z�stupcami žiackych parlamentov stredn�ch šk�l v decembri 2008
 stretnutia so z�stupcami žiackych parlamentov z�kladn�ch šk�l v janu�ri 2009
 spolupr�ca s miestnymi ml�dežn�ckymi NO a OZ
 komunik�cia s ml�dežou na z�klade ot�zok mlad�ch ľud� smerovan�ch priamo na M�
 v�zvy a dotazn�ky na web str�nke MČ www.petrzalka.sk
 rozhovory s mlad�mi členmi komisie kult�ry, ml�deže a športu

Všetky tieto podklady sme spracovali v priebehu janu�ra a febru�ra 2009 a sl�žili na 
vyt�čenie z�merov a cieľov  koncepcie pr�ce s ml�dežou v MČ. Po spracovan� viac ako 400
odpoved� a vyjadren� n�zorov sme z�skali šk�lu probl�mov�ch oblast�, ktor� prisl�cha MČ riešiť. 
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III. Probl�mov� oblasti podľa mlad�ch ľud� z Petržalky

Veľa podnetov bolo definovan�ch počas Eur�pskeho t�ždňa ml�deže, ktor� vyhl�sila 
Eur�pska komisia (EK) v novembri 2008 v celej Eur�pskej �nii (E�). Modifikovan� dotazn�k 
bol doručen� 600 respondentov - mlad�ch ľud�, stredoškol�kov a ich n�vratnosť bola 58,3 
percentn� (vr�tilo sa 350 dotazn�kov) v čase od 10.11 – 15.12.2008

Probl�mov� oblasti:
 verejn� športovisk� – nedostatok funkčn�ch zariaden� a pl�ch pre šport vo vn�tri s�dlisk na

uličn� futbal, basketbal a volejbal, nedostatok lavičiek a pr�streškov pri športovisk�ch, 
 ihrisk� pre deti – ich nefunkčnosť, požiadavky na osadenie nov�ch hrov�ch prvkov, 

lavičiek, košov, ohradenie proti zvierat�m, na bezpečnosť a starostlivosť o ne, zaznamenanie 
revitaliz�cie, 

 športovo-kult�rne centr� pre deti a ml�dež – nedostatok klubovej činnosti a klubov 
ml�deže s voľn�m pr�stupom mlad�ch,

Tieto okruhy boli v odpovediach mlad�ch absol�tne preferovan� a najviac frekventovan�.
 Veľk� zast�penie mali aj n�zory na vybudovanie oddychov�ho parku s pešou z�nou okolo 

Chorv�tskeho ramena po celej jeho dĺžke, vr�tane jazier Veľk� a Mal� Draždiak. Predstava 
mlad�ch je vybudovať „Petržalsk� Ben�tky na Dunaji“, syst�m kan�lov a vodn�ch pl�ch 
s rekreačno športov�m z�zem�m (baz�ny, pl�že, ihrisk�...).

 Obnovenie fas�d panelov�ch domov pomocou farebn�ch �prav „Vesel� panel�ky“-
zlepšenie životn�ho  prostredia, vyhl�senie verejnej architektonickej s�ťaže na vzhľad 
panelov�ch domov v s�vislosti s revitaliz�ciou a zatepľovan�m, so zapojen�m v�tvarn�kov 
a architektov.

 Postavenie verejnej krytej plav�rne – aquaparku, často opakovan�m želan�m, pretože 
najm� v chladnom počas� a v zime nemaj� obyvatelia Petržalky nijak� možnosť pl�vania vo 
verejnej plav�rni.

 Sieť cyklistick�ch a korčuliarskych chodn�kov – revitalizovať a dobudovať sieť je tiež 
jedna s vysoko preferovan�ch požiadaviek na rekreačn� športovanie v Petržalke.

 Absencia veľkej športovej  haly, zimn�ho štadi�nu, futbalov�ho a hokejbalov�ho štadi�nu, 
kryt�ho skate-parku, bikrosovej dr�hy, dr�hy na skoky na bicykloch, steny pre sprejerov 
a pod. Mlad� tiež pociťuj� nedostatok športov�sk a kult�rnych st�nkov v Petržalke.

 St�lym probl�mom, ktor� pociťuj� aj mlad� ľudia je nedostatok parkov�sk, pakovac�ch
domov, pl�ch na parkovanie a teda parkovanie na každom voľnom „k�sku zeme“.

Graf 2: Riešenie probl�mov�ch oblast� v MČ

Zdroj: Štatistick� materi�ly oddelenia školstva, kult�ry a športu M� Bratislava-Petržalka
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V kontexte eur�pskej politiky voči ml�deži boli odpovede na dotazn�k EK v�čšiny mlad�ch 
ľud� veľmi všeobecn�, nejasn�, často form�lne a mali veľmi mal� v�povedn� hodnotu. Svedč� to 
o veľmi n�zkej znalosti našej ml�deže o politike EK voči ml�deži a to nab�da v bud�cnosti 
hľadať intenz�vnejšie formy propag�cie, zisťovania potrieb mlad�ch ľud� a realiz�cie 
konkr�tnych projektov v tejto oblasti, napr. besedy so slovensk�mi europoslancami na t�my 
o mladej gener�cii v E�. Tiež EK si kladie v oblasti politiky voči mlad�m za cieľ zaangažovať 
ml�dež do komun�lnej, ale aj „veľkej“ parlamentnej politiky, aby sa mlad� ľudia v bud�cnosti 
stali jej prirodzenou a akceptovanou s�časťou.

V�sledky anal�zy s�časn�ho stavu a odpoved� mlad�ch ľud� a z�stupcov ml�dežn�ckych 
organiz�cii z�skan�ch v priebehu roka 2008 a 2009 na spomenut�ch podujatiach a akci�ch 
v Petržalke n�m d�va dostatok n�metov na z�mery, ciele a �lohy, ktor� bude treba riešiť v MČ 
Bratislava-Petržalka v nasleduj�com obdob�. 

IV. Priority koncepcie na roky 2010 – 2013

1. Koncepčn� z�mery mestskej časti Bratislava-Petržalka

Ml�dežn�cka politika v Petržalke bude  smerovať k :
a) v�čšiemu zap�janiu mlad�ch ľud� do riadenia života šk�l, ml�dežn�ckych podujat�, ale i 

samospr�vy,
b) poč�vaniu n�zorov mlad�ch, ich vyhodnocovaniu a n�sledn�mu hľadaniu cesty riešenia,
c) vytv�raniu podmienok na zlepšenie kvality života a prostredia pre mlad�ho občana 

v Petržalke aj na z�klade n�zorov mlad�ch

Petržalka je aj ich priestor na život, št�dium, tr�venie voľn�ho času a oddych mlad�ch ľud�. 
Preto maj� nepopierateľn� pr�vo zasahovať do riešenia �loh samospr�vy.

2. Ciele koncepcie mestskej časti Bratislava-Petržalka

Na dosiahnutie t�chto z�merov navrhujeme v ďalšom obdob� nasleduj�ce ciele:
a) poskytn�ť pr�ležitosti na akt�vne občianstvo a �časť z�stupcov ml�deže na spoločenskom 

politickom živote, 
b) viesť dial�g s mlad�mi ľuďmi tak, aby sa tento sp�sob stal prirodzenou a organickou 

s�časťou pr�ce školsk�ch a samospr�vnych org�nov MČ, pričom n�zor mlad�ch je bran� ako 
n�zor partnera,

c) podporovať činnosť občianskych združen� det� a ml�deže, ako aj neform�lnych skup�n 
ml�deže s cieľom zvyšovania kvality života v MČ,

d) vyčleniť �čelov� finančn� prostriedky na podporu aktiv�t a podujat� občianskych združen� 
mlad�ch,

e) podnecovať mlad�ch na particip�cii v riaden� šk�l a MČ,
f) spolupracovať s deleg�tmi žiackych a študentsk�ch parlamentov a uplatňovať ich podnety 

a n�zory v činnosti šk�l a v komun�lnej politike,
g) podporovať projekt Otvoren� škola s cieľom rozširovať ponuky z�ujmov�ch aktiv�t det� 

a rodičov v mimovyučovacom čase,
h) podporovať mlad�ch v �časti na vedomostn�ch, liter�rnych, umeleck�ch a športov�ch 

s�ťažiach a t�m podporovať najm� neform�lne vzdel�vanie a rozvoj talentu det� a ml�deže,
i) podporovať angažovanosť šk�l a občianskych združen� det� a ml�deže v realiz�cii

projektov�ch aktiv�t grantov�ch programov Eur�pskej �nie v oblasti neform�lneho 
vzdel�vania a mobility ml�deže,

j) podporovať riešenia problematiky b�vania mlad�ch rod�n.



12

Realizačn� pl�n 

3.1 Obsah akčn�ho pl�nu št�tnej politiky det� a ml�deže na roky 2008 – 2009 a �loha obce

Medzi prioritn� t�my v št�tnej politike det� a ml�deže na roky 2009 – 2011 patria akt�vny
postoj mlad�ch ku komunite, rozvoj ml�dežn�ckeho dobrovoľn�ctva, solidarita a rovnosť voči 
in�m, podpora informovanosti mlad�ch ľud�, podpora mlad�ch v prekon�van� d�sledkov 
hospod�rskej kr�zy, snaha o lepšie pozn�vanie mladej gener�cie. V čl. 5.4.1 v materi�li „kľ�čov� 
oblasti“ sa uv�dza, že obec „v s�lade s touto koncepciou, po zohľadnen� vlastn�ch špecif�k 
a možnost�, tvor� a realizuje koncepciu pr�ce s deťmi a ml�dežou na �rovni obce“. Vyberie si 
teda oblasti, v ktor�ch chce svoju koncepciu realizovať a n�sledne ju v akčnom pl�ne aktualizuje 
na spravidla dvojročn� obdobie.

Obsah materi�lu „kľ�čov� oblasti“ stanovil pre rozpracovanie do akčn�ch pl�nov št�tnej 
politiky ml�deže nasleduj�ce oblasti: vzdel�vanie, zamestnanosť, rodina, b�vanie, �časť
mlad�ch na spoločenskom a politickom živote, inform�cia a komunikačn� technol�gia, mobilita, 
životn� prostredie, voľn� čas det� a ml�deže, kult�ra a šport, zdravie a zdrav� životn� št�l, deti
a ml�deže zo znev�hodnen�ho prostredia a ne�pln�ch rod�n, soci�lno-patologick� javy u det� 
a ml�deže a ich prevencia. 

3.2 Obsah realizačn�ho pl�nu mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vzťahu k ml�deži

Na z�klade cieľov koncepcie MČ navrhujeme zaradiť a n�sledne riešiť v realizačn�ch 
pl�noch MČ �lohy s�visiace s ml�dežou v Petržalke v t�chto oblastiach:
 podpora neform�lneho vzdel�vania,
 podpora �časti mlad�ch na spoločenskom a politickom živote,
 vytv�ranie podmienok na zvyšovanie kvality života, životn�ho prostredia, zdravia a zdrav�ho 

životn�ho št�lu,
 hľadanie riešen� podpory b�vania mladej rodiny,
 podpora neziskov�ch ml�dežn�ckych organiz�cii a neform�lnych skup�n mlad�ch, ktor� 

umožňuj� kvalitn� tr�venie voľn�ho času det� a ml�deže,
 podpora pr�stupnosti z�skavania inform�ci� a komunikačn�ch technol�gi�,
 vytv�rať podmienky pre mobilitu žiakov a pedag�gov v projektoch z Eur�pskeho soci�lneho 

fondu.

Z�ver

Podľa schv�lenej koncepcie mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vzťahu k mladej 
gener�cii bude vypracovan� realizačn� pl�n na roky 2010 – 2011. Spoluautormi vypracovania 
realizačn�ho pl�nu bud� partneri, ktor� sa sami zaradili medzi spolutvorcov koncepcie t�m, že 
pom�hali pri zbere podkladov a ich vyhodnocovan�.

Na tvorbe koncepcie za akt�vne podieľali z�kladn� a stredn� školy na �zem� MČ
Bratislava-Petržalka (občianske združenia P�ťp�, Plusko), in� sa akt�vne z�častnili besied 
a rozhovorov na t�mu ml�deže v Petržalke (občianske združenia Kaspian, Ml�dež ulice, Laura, 
Rada ml�deže Bratislavsk�ho kraja a in�.) 

Rozhoduj�cou mierou, sa na iniciovan� vzniku tejto koncepcie v petržalskej samospr�ve
podieľala IUVENTA – Slovensk� inštit�t ml�deže. Umožnili z�stupcom samospr�vy vnikn�ť do 
zložit�ho (a často svojou zložitosťou odr�dzaj�ceho) syst�mu podpory mlad�ch v Eur�pskej �nii
- na podporu ml�dežn�ckej politiky v samospr�vnych celkoch, na podporu zv�šenia �rovne 
kvality života mlad�ch ľud� a zv�šenia ich podielu na riaden� samospr�vy. Na podporu 
IUVENTY sa spoliehame aj naďalej. Partnermi MČ s� aj r�zne už spomenut� neziskov� 
organiz�cie a občianske združenia, ktor�ch n�plňou činnosti je pon�kať deťom a ml�deži voľno
časov� aktivity, neform�lne vzdel�vanie a v�chovu, pomoc, podporu a rady ako zlepšiť kvalitu 
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života. Ich znalosti, sk�senosti a nadšenie v tejto činnosti s� i naďalej pre MČ d�ležit�m 
zdrojom poznania problematiky a pomoci pri jej riešen�.

Touto koncepciou chceme osloviť aj donorov, ktor�ch chceme požiadať o spolupr�cu na 
riešen� a financovan� podpory pr�ce s ml�dežou, pri realiz�cii projektov, vych�dzaj�cich z nej. 
Ver�me, že aj z ich strany bude v s�vislosti s touto koncepciou ochota akt�vne sa podieľať na jej 
plnen�.

Na z�ver chceme zd�razniť, že svoje sily v realizovan� z�merov tejto koncepcie chceme 
spojiť najm� s Bratislavsk�m samospr�vnym krajom, kde pociťujeme oporu a podporu v riešen� 
problematiky kvality života v Bratislave a najm� v Petržalke, zvl�šť kvality života mladej 
gener�cie.

Pr�loha 1

Stanovisko komisie kult�ry, ml�deže a športu
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka z rokovania dňa 21.10.2009

Materi�l Koncepcia mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vzťahu k mladej gener�cii na roky 2009
– 2013 bol už na komisii ml�deže a športu priebežne prerokov�van� a pripomienkovan� 
21.05.2009, 28.08.2009 a 21.10.2009. Predložen� verziu odpor�ča komisia schv�liť a realizovať 
pomocou realizačn�ho pl�nu na roky 2010 -2011.
Komisia odpor�ča schv�liť.

Hlasovanie:
Za: 6, proti:0, zdržalo sa:0


