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Mestská časť zrekonštruovala ihriská na Bradáčovej, Jasovskej, Medveďovej a Topoľčianskej ulici i 
na Námestí hraničiarov.  

Bratislava 19. augusta (TASR) - V bratislavskej Petržalke obnovili počas letných prázdnin päť 
ihrísk pre staršie deti. Za takmer 120.000 eur mestská časť zrekonštruovala ihriská na Bradáčovej, 
Jasovskej, Medveďovej a Topoľčianskej ulici i na Námestí hraničiarov. Zahrať si na nich násťroční už 
dnes môžu tenis, basketbal, streetbal, futbal, hokejbal či volejbal.  

"Opravovali sa plochy ihrísk, buď sa dorovnali alebo celé vyasfaltovali, maľovali sa plochy pre 
viacero druhov športov, osádzali niektoré prvky - koše, brány či nosiče na volejbalovú sieť, na 
Jasovskej sa vybudovalo napríklad aj oplotenie ihriska," povedal pre TASR po dnešnom kontrolnom 
dni starosta Petržalky Vladimír Bajan. Na Bradáčovej ulici pomohla s prácami aj miestna komunita, 
ktorá natrela plot oddeľujúci ihrisko od detských prvkov. Na mieste podľa starostu ešte plánujú obnoviť 
lavičky.  

V Petržalke je veľa zanedbaných plôch  

Zrekonštruovať ihrisko na Jasovskej rozhodli hlasovaním samotní Petržalčania v rámci 
participatívneho rozpočtu, zvyšné štyri vybrali miestni poslanci. Opravy všetkých trvali štyri až päť 
týždňov. "Zdá sa nám to byť oveľa lacnejšie riešenie, ako investovať do nejakých veľkých celkov. V 
Petržalke je totiž veľmi veľa zanedbaných plôch, ktoré by postupne mohli opäť slúžiť športuchtivej 
verejnosti," podotkol starosta. Vraví, že samospráva chce, aby v každom volebnom obvode do konca 
budúceho roku zrekonštruovali dve až tri existujúce ihriská. Nové nebudujú.  

Starosta tvrdí, že popri revitalizáciách sa mestská časť stretla aj s petíciou občanov z Iljušinovej a 

Tupolevovej ulice proti vybudovaniu detského ihriska. "Občania tvrdili, že ich deti sú už odrastené a 

nechcú tam mať opäť detský krik," priblížil Bajan. Na Mánesovom námestí tiež podľa neho 

Petržalčania nechceli ihrisko opraviť, ale namiesto toho vytvoriť na mieste parkovacie miesta. 

"Dobiehajú nás niektoré veci, ale ihriská na športovanie jednoducho medzi paneláky patria," dodal 

starosta. 


