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1. Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Petržalka
schvaľuje
Realizačn‡ pl€n na roky 2011 – 2012 vypl‡vajˆci z koncepcie mestskej časti BratislavaPetržalka vo vzťahu k mladej gener€cii na roky 2010 - 2013
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2. Dôvodová správa
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 9. marca 2010 uznesen„m
č. 520/2010 schv€lilo koncepciu mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vzťahu k mladej
gener€cii na roky 2010 – 2013 a uložilo vypracovať realizačn‡ pl€n.
V nasledujˆcom predklad€me realizačn‡ pl€n na roky 2011 – 2012. Cieľom materi€lu je
konkretiz€cia jednotliv‡ch ˆloh, podujat„ a činnost„ vypl‡vajˆcich z koncepcie mestskej časti
Bratislava-Petržalka vo vzťahu k mladej gener€cii na roky 2010 – 2013 s rozpočtom
pl€novan‡ch akci„.
V roku 2010 je rozpracovan‡ch viacero ˆloh t‡kajˆcich sa mlad‡ch. Tieto vych€dzajˆ
z programov‡ch prior„t samospr€vy v mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2007 – 2010
a aktiv„t, ktorŽ vznikali v priebehu poslednŽho volebnŽho obdobia, z podnetu občanov,
poslancov, pracovn„kov Miestneho ˆradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (M•) a najm•
požiadaviek mlad‡ch v mestskej časti Bratislava-Petržalka (MČ). O definovanie ˆloh z oblasti
ml€deže boli požiadanŽ aj všetky oddelenia M• a všetci poslanci MČ. Šesť oddelen„ M• našlo
v r€mci svojej agendy tŽmy o ml€deži a zadefinovalo aj ˆlohy, ktorŽ sme do tohto realizačnŽho
pl€nu zapracovali. Z poslaneckŽho zboru prišiel jeden podnet. Komisia kultˆry, ml€deže a športu
miestneho zastupiteľstva sa touto problematikou pravidelne na svojich zasadnutiach zaober€.
Medzi tŽmy a ˆlohy v oblasti det„ a ml€deže, ktorŽ sa už riešia v MČ patria najm• tieto:
o vznik dvoch školsk‡ch stred„sk z€ujmovej činnosti det„ a ml€deže na ZŠ Pankˆchova
a Hol„čska podporuje MČ neform€lne vzdel€vanie mlad‡ch;
o organizovanie tradičnŽho futbalovŽho turnaja petržalsk‡ch šk†l Penalta a miniPenalta, ktorŽ
podporujˆ rozvoj futbalu, ktor‡ m€ v Petržalke vyše 100 ročnˆ trad„ciu;
o v roku 2010 MČ bola spoluorganiz€torom celoročnej sˆťaže žiakov 1. stupňa petržalsk‡ch
z€kladn‡ch šk†l v pohybovej pr„prave pre 6 a 7 ročnŽ deti s n€zvom Petržalka v pohybe;
o podpora organizovania Olympijsk‡ch festivalov det„ a ml€deže na matersk‡ch a z€kladn‡ch
škol€ch v Petržalke v spolupr€ci s Slovensk‡m olympijsk‡m v‡borom a Bratislavsk‡m
samospr€vnym krajom;
o podpora občianskych združen„ a neziskov‡ch organiz€cii, ktorŽ majˆ svoju činnosť
zameranˆ na deti a ml€dež a zaoberajˆ sa športovou činnosťou, deťmi zo znev‡hodnenŽho
prostredia, ml€dežou s drogovou a inou z€vislosťou, zo soci€lne slab‡ch rod„n, detskou
charitou,....;
o revitaliz€cia športov‡ch pl†ch pre deti a ml€dež v MČ. V roku 2009 boli zrevitalizovanŽ 4
verejnŽ športovŽ plochy na ul. Jankolova, Furdekova, Fedinova a Žehrianska. Od roku 2008
MČ revitalizuje spolu s MŠKI športov‡ are€l na ZŠ Budat„nska v objeme takmer 70 000
EUR. V roku 2010 sa revitalizujˆ za finančnej spoluˆčasti •radu vl€dy SR a nad€cie Pontis
dve ihrisk€ – na ul FarskŽho a Gessayovej;
o budovanie zelen‡ch chodn„kov pre nemotorovˆ dopravu v Petržalke na z€klade koncepcie
MČ schv€lenej v roku 2009. MČ v roku 2009 uviedla do prev€dzky zrevitalizovan‡ 4,1 km
ˆsek na ul Dolnozemsk€ a v roku 2010 sa zrealizuje trasa od železničnej stanice na
Kopčianskej ul. až po obec Kittsee v Rakˆsku;
o
pravidelnŽ čistenie jazera Veľk‡ Draždiak v spolupr€ci s pot€pačsk‡m klubom Octopus
a jeho okolia za pomoci pracovn„kov M•, šk†l a organiz€cii – miestnych podnikov v MČ;
o
priebežne sa modernizuje internetov‡ port€l www.petrzalka.sk pre lepšiu komunik€ciu
s občanmi MČ a pripravuje sa zavedenie „bezpapierovŽho ˆradu“, elektroniz€cie miestneho
zastupiteľstva, SMS Infokan€l;
o dohoda o spolupr€ci medzi Fakultou architektˆry STU v Bratislave a MČ BratislavaPetržalka s cieľom je rozvoja vz€jomnej spolupr€ce oboch inštitˆci„ pri riešen„ aktu€lnych
ot€zok rozvoja mestskej časti v oblasti architektˆry, urbanizmu, ˆzemnŽho pl€novania
a životnŽho prostredia. Spolupr€ca sa uskutočňuje v oblastiach vyhotovovania
architektonick‡ch a urbanistick‡ch štˆdi„, spracovania ˆzemnopl€novac„ch podkladov
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a ˆzemn‡ch pl€nov, spolupr€ca pri spracovan„ odborn‡ch posudkov a expert„z v oblasti
architektˆry, urbanizmu a životnŽho prostredia;
podpora mlad‡ch rod„n v Petržalke v projekte „Byt mladej rodiny“ - spoč„va v riešen„
problŽmu b‡vania mlad‡ch rod„n za podmienok určen‡ch Štatˆtom bytu mladej rodiny,
ktor‡ poslanci miestneho zastupiteľstva schv€lili uznesen„m MZ č.156 zo dňa 04.03.2008.
Byty mladej rodiny sa prenaj„majˆ rodin€m s malolet‡mi deťmi (aj neˆpln‡m). Z€kladn‡m
predpokladom zaradenia medzi žiadateľov o Byt mladej rodiny je, že aspoň jeden
z manželov je Petržalčan, t.j. m€ trval‡ pobyt v MČ Bratislava-Petržalka najmenej p•ť rokov
pred podan„m žiadosti, nem€ viac ako 35 rokov, aspoň jeden z manželov je stavebn‡m
sporiteľom a pr„jem spoločne posudzovan‡ch os†b je vyšš„ ako dvojn€sobok životnŽho
minima;
podpora mobility mlad‡ch cez projekt poz‡vania mlad‡ch do Eur•pskeho parlamentu (EP)
cez slovensk‡ch poslancov EP a tiež podpora projektu v‡meny žiakov a študentov medzi
susedn‡mi št€tmi EU.

Realizačn‡ pl€n bol prerokovan‡ v operat„vnej porade starostu dňa 07.06.2010, v komisii
kultˆry, ml€deže a športu dňa 08.07.2010 a v miestnej rade dňa 15.06.2010 a 14.09.2010, ktor€
ho uznesen„m č. 611/2010 odporučila prerokovať v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti
Bratislava-Petržalka.
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Realizačnƒ pl„n na roky 2011 - 2012
ˆvod
2010
ˆloh:
-

Koncepcia mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vzťahu k mladej gener€cii na roky
– 2013 je v realizačnom pl€ne rozdelen€ do jednotliv‡ch oblast„ a z nich vypl‡vajˆcich
v oblasti vzdel€vania,
v oblasti rodiny,
v oblasti b‡vania
v oblasti ˆčasti ml€deže na spoločenskom a politickom živote – particip€cii,
v oblasti inform€ci„ a komunikačnej technol•gie,
v oblasti mobility,
v oblasti životnŽho prostredia,
v oblasti voľnŽho času det„ a ml€deže,
v oblasti kultˆry,
v oblasti zdravia a zdravŽho životnŽho št‡lu,
v oblasti det„ a ml€deže čeliacej zložit‡m životn‡m situ€ci€m a poch€dzajˆcej zo
znev‡hodnenŽho prostredia,
v oblasti det„ a ml€deže, soci€lno-patologick‡ch javov a ich prevencie.

TŽmy realizačnŽho pl€nu na roky 2011 – 2012 (ďalej len RP) sˆ v sˆlade s
programov‡mi prioritami samospr€vy MČ schv€len‡ch v Miestnom zastupiteľstve (ďalej len
MZ) 27.11.2007. N€vrhy z nich vypl‡vajˆcich ˆloh riešia nastolenŽ problŽmovŽ tŽmy v realite
našej MČ:
 podporovať neform€lne vzdel€vanie mlad‡ch,
 hľadať riešenia podpory b‡vania mladej rodiny,
 podporiť ˆčasť mlad‡ch na spoločenskom a politickom živote,
 podporiť možnosti z„skavania inform€ci„ a pr„stupu ku komunikačn‡m technol•gi€m,
 vytv€rať podmienky pre mobilitu žiakov a pedag•gov v projektoch z Eur•pskeho soci€lneho
fondu.
 Vytv€rať podmienky na zvyšovanie kvality života, životnŽho prostredia, zdravia a zdravŽho
životnŽho št‡lu,
 podporiť neziskovŽ ml€dežn„cke organiz€cie a neform€lne skupiny mlad‡ch, ktorŽ umožňujˆ
kvalitnŽ tr€venie voľnŽho času det„ a ml€deže,
I. N„vrhy riešenŠ jednotlivƒch t‹m
1)

Podporovať neform•lne vzdel•vanie mlad‚ch
a) Centrum podpory vzdelávania v rámci projektu Komunitné centrum

Pozit„vne nasmerovať mlad‡ch a poskytnˆť im novŽ pr„ležitosti v r€mci osobnostnŽho rozvoja.
V pr„pade rekonštrukcie objektu Ludus-u na Tupolevovej ul. - LUDUS pripraviť projekt centra
pre mlad‡ch, kde by mohli mlad„ realizovať svoje aktivity (stretnutia, diskusnŽ kluby, diskotŽky,
zriadiť nahr€vacie štˆdio, internetovŽ r€dio, internetovˆ TV,...) Zriadiť klub, kde bude m†cť
ml€dež tr€viť svoj voľn‡ čas, organizovať si r†zne spoločenskŽ podujatia, koncerty, hudobnŽ
produkcie, v‡stavy.... Cieľom je kultˆrny rozvoj mlad‡ch formou vzdel€vac„ch a z€ujmov‡ch
programov v r†znych oblastiach (napr.: v oblasti hudobnej/hiphopovej kultˆry, ktor€ v sebe
zahŕňa spev, tanec, kreslenie, hranie na r†zne hudobnŽ n€stroje, ďalej neform€lne vzdel€vanie
spojenŽ so z€bavou, hrou, netradičn‡mi formami a met•dami). Poč„tame s v‡raznou pomocou
o.z. ktorŽ sa takouto činnosťou v Petržalke pravidelne zaoberajˆ už dlhš„ čas, ale aj nov‡mi
organiz€ciami, ktorŽ si takˆto činnosť s mlad‡mi zvolia za cieľ svojej pr€ce.
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Term„n pre vypracovanie projektovŽho z€meru: 2011
Realiz€cia projektu : 2012
Zodpovedn€: MČ
Partneri: RMBK, o.z. Zachovajme kultˆre pravˆ tv€r, o.z. a ďalš„ partneri
Finančn€ n€ročnosť: 5 % podiel MČ z v‡šky zdrojov poskytnut‡ch z eur•pskych fondov na
vytvorenie navrhnutej štruktˆry činnosti Centra na podporu vzdel€vania
b) Kontaktný bod mladých
Podporiť vznik KontaktnŽho bodu mlad‡ch v Petržalke. Cieľom a ˆlohou takejto inštitˆcie bude
poskytovanie inform€cii, poradenstvo (pr€vne, soci€lne, zdravotnŽ,...), služieb, linka d†very,
pomoc v nˆdzi mlad‡m Petržalčanom a pripraviť n€plň jeho činnosti a systŽm pr€ce a tiež n€jsť
miesto na jeho zriadenie, zabezpečiť činnosť vhodn‡m person€lnym obsaden„m.
Term„n pre vypracovanie projektovŽho z€meru: 2010
Realiz€cia projektu : 2011
Zodpovedn€: MČ
Partner: RMBK (Rada ml€deže BratislavskŽho kraja)
Finančn€ n€ročnosť: 2000 EUR
2)Podporiť ƒčasť mlad‚ch na spoločenskom a politickom živote komunity
Poradný zbor mladých
Vybudovať zo z€stupcov ml€dežn„ckych organiz€cii Petržalky poradn‡ zbor starostu pre ot€zky
t‡kajˆce sa mlad‡ch Petržalčanov. Cieľom je riešiť ot€zky ktorŽ kladˆ mlad„ Petržalčania
zodpovedn‡m za činnosť samospr€vy v mestskej časti Bratislava-Petržalka. •lohou bude
vypracovať štatˆt a pravidl€ stret€vania sa, oblasť ot€zok, ktorŽ sa budˆ riešiť spolu so starostom
a poslancami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Term„n pre vypracovanie projektovŽho z€meru: 2010
Realiz€cia projektu : od 1.02.2011
Zodpovedn€: MČ
Partner: RMBK, o.z. a n.z., žiacke a študentskŽ parlamenty šk†l v Petržalke
Finančn€ n€ročnosť: žiadna
3)Podporiťmožnosti z†skavania inform•ci† a pr†stupu ku komunikačn‚m technol‡gi•m
Bezplatné pripojenie na internet
Cieľom je spr„stupniť v čo najv•čšej miere obyvateľom informačno-komunikačnŽ technol•gie
(IKT), umožniť už„vateľom jednoduch‡ a bezplatn‡ pr„stup k internetu cez Wi-Fi pripojenie
v obľˆben‡ch oddychov‡ch z•nach Petržalky a podporiť t‡m ich vzťah k prostrediu a pr„rode
Petržalky. •lohou bude vybudovať bezplatnŽ Wi-Fi internetovŽ pripojenie vo vybran‡ch
exteriŽroch Petržalky – Sad Janka Kr€ľa, železničn€ stanica Petržalka, pri jazere Veľk‡
Draždiak.
Term„n pre vypracovanie projektovŽho z€meru: 2011
Realiz€cia projektu : 2012
Zodpovedn€: MČ
Partner: hľad€ sa
Finančn€ n€ročnosť: 10 000 EUR
6

4)Vytv•rať podmienky pre mobilitu mlad‚ch
a) Podporiť mobilitu mlad•ch
Rozv„jať aktivity smerom k v‡mene žiakov z€kladn‡ch šk†l so susedn‡mi št€tmi. Cieľ podporiť rozvoj medzin€rodnej spolupr€ce petržalsk‡ch šk†l a školsk‡ch zariaden„. •lohou bude
umožniť v‡mennŽ pobyty žiakov petržalsk‡ch šk†l v okolit‡ch rakˆskych a maďarsk‡ch
obciach.
Term„n realiz€cie: 2011, 2012
Zodpovedn€: MČ
Partneri: z€kladnŽ školy a školy v zahranič„
Finančn€ n€ročnosť: žiadna
b) Podporiť oboznamovanie s Eur‚pskym parlamentom
•lohou bude organizovať pozn€vacie z€jazdy do Bruselu - s„dla Eur•pskej komisie pre
vybran‡ch ml€dežn„ckych aktivistov s cieľom spoznať re€lne fungovanie zastupiteľsk‡ch
org€nov E•.
Term„n: priebežne 1 x ročne
Realiz€cia: 2011, 2012
Zodpovedn€: MČ
Partneri: poslanci EP
Finančn€ n€ročnosť: žiadna
5) Vytv•ranie podmienok na zvyšovanie kvality života, životn‰ho prostredia, zdravia
a zdrav‰ho životn‰ho št‚lu,
Revitalizovať Športov• are„l Wolkrova
V r€mci projektovŽho z€meru revitaliz€cie športovŽho a oddychovŽho are€lu na Wolkrovej ul.
(priestor viacˆčelovŽho ihriska na Wolkrovej 45, parč„ka susediaceho s uveden‡m ihriskom a
promen€dy sp€jajˆcej parč„k s Vlasteneck‡m n€mest„m) riešiť časť Športov‡ are€l Wolkrova č.
45. Cieľom tohto projektu je vybudovať pre mlad‡ch viacˆčelovŽ ihrisko na športovŽ loptovŽ
hry, zameran‡ najm• na futbal. Cel‡ are€l by mal slˆžiť na športovŽ využitie vo voľnom čase, na
oddych a rekre€ciu obyvateľov Petržalky. Na realiz€ciu tohto cieľa bude potrebnŽ pripraviť
podklady pre žiadosť o dot€ciu z fondov EU a podať žiadosť v zmysle v‡zvy o finančnŽ
prostriedky na tento projekt z fondov E•.
Term„n pre vypracovanie projektovŽho z€meru: 2011
Realiz€cia projektu : 2012
Zodpovedn€: MČ
Partner: o.z. ESSL, ďalš„ partneri
Finančn€ n€ročnosť: 5 % podiel MČ z v‡šky zdrojov poskytnut‡ch z eur•pskych fondov
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II.

N„vrh rozpočtu

Tematickƒ celok

N„roky na rozpočet MČ (€)
v roku 2011
v roku 2012
1000
2000

1.

Centrum podpory vzdel„vania

2.

Kontaktn• bod mlad•ch

2000

1000

3.

Poradn• zbor mlad•ch

žiadne

žiadne

4.

Bezplatn… pripojenie na internet

1000

9000

5.

Podporiť mobilitu mlad•ch

žiadne

žiadne

6.

Podporiť oboznamovanie s Eur‚pskym parlamentom

žiadne

žiadne

7.

Revitalizovať Športov• are„l Wolkrova

1000

9 000

5 000

21 000

6) SPOLU

V‡pis zo z€pisnice komisie kultˆry, ml€deže a športu zo dňa 8.7.2010
-

K predloženŽmu materi€lu: Realizačn‡ pl€n ˆloh koncepcie mestskej časti BratislavaPetržalka vo vzťahu k mladej gener€cii na roky 2011 – 2012 komisia schv€lila
s pripomienkou - doplniť v časti D†vodov€ spr€va, do textu k pr„slušn‡m aktivit€m,
ktorŽ sa realizujˆ v roku 2010 aj finančnŽ prostriedky z rozpočtu MČ a pr„padnŽ dot€cie .

09.07.2010
Za spr€vnosť: R.SchnŠrmacher

