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Spoločným menovateľom rokov 2011 a 2012 v Petržalke bol konzervatívny rozpočet so snahou o 
šetrenie v prospech malých či väčších rozvojových projektov. Financie na nové investície získavala 
samospráva len z vlastných zdrojov, šetrením, racionalizáciou a úsporami.  

Elektronickými aukciami Petržalka za dva roky usporila 103 tisíc Eur. Racionalizačné opatrenia, 
ktoré bola nútená prijímať, sa pritom neodzrkadlili na úrovni alebo množstve služieb, ktoré poskytuje 
svojim obyvateľom. Dokázala totiž zefektívniť jednotlivé procesy a skvalitniť výstupy. Prostredníctvom 
modelu kvality CAF vlani Petržalka nastúpila cestu zlepšovania zapojením sa do systému 
manažérstva kvality. Nad rámec zákona zverejňuje informácie na webe, čo v roku 2012 ocenila 
Transparency International Slovensko a udelila Petržalke štvrtú priečku v rebríčku v celkovom 
hodnotení sto samospráv. K zlepšovaniu života Petržalčanov prispelo napríklad vynovené 
Vlastenecké námestie, otvorenie Sociálnej výdajne, obnova pontónovej lávky cez Chorvátske rameno, 
zdvojnásobenie smetných košov na sídliskách, nové lavičky i podpora menších komunitných 
projektov. Dvojročnú prácu samosprávy mestskej časti na pravom brehu Dunaja zhodnotil starosta 
Petržalky Vladimír Bajan. "Tento rok môžeme byť spokojní s výraznou činnosťou v oblasti 
starostlivosti o zeleň. Sad Janka Kráľa vyzerá už veľmi dobre. Pokračovali sme v opravách striech na 
školách, rozšírili sme kapacitu materských škôl o 130 miest. Naštartovali sme športové projekty- to 
znamená budúci rok by sme mohli otvárať zimný štadión, plaváreň, ja verím, že sa začne stavať aj 
multifunkčná hala. Som veľmi spokojný s tým, že sa nám podarilo vybudovať dve polyfunkčné 
športoviská pre mládež a ďalšie dve chceme vybudovať v budúcom roku. Tak isto chceme začať 
výraznejšie opravy terás a pokračovať v realizovaní parkovacej politiky." Na základe spracúvaného 
Projektu organizácie dopravy chce Petržalka vypísať súťaž na dodávateľa celého systému, ktorý 
počíta s rezidentským parkovaním a výstavbou nových parkovacích kapacít. Nové pravidlá by mohli 
platiť - v závislosti na definitívnom schválení v miestnom zastupiteľstve - už v júni prípadne júli 2013.  

 


