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Návštevníci chcú podľa ankety trhy v Petržalke opakovať budúci rok. Prijali by viac stánkov.  

PETRŽALKA. Prvé vianočné trhy v bratislavskej Petržalke sa osvedčili. Z takmer 80 návštevníkov, 
ktorí sa zúčastnili na ankete a počas trhov vhodili do urny vyplnený lístok, sa takmer 90 percent 
vyjadrilo kladne. Trhy by chceli opäť. "Mali sme malé obavy z konania vianočných trhov, ako to ľudia 
prijmú, pretože pred ich začiatkom sme dostali na úrad deväť podnetov od obyvateľov, že podujatie 
podobného druhu nechcú," uviedol starosta Petržalky Vladimír Bajan. Aj preto sa samospráva 
rozhodla urobiť anketu a počkať na vyjadrenie občanov.  

Len málo z nich sa vyjadrilo, že takéto akcie stačí organizovať v centre mesta. Trhy tak zrejme pri 
Chorvátskom ramene uskutočnia i v tomto roku.  

Ľudia chcú viac stánkov  

Na lístkoch, ktoré mohli návštevníci trhov vyplniť, sa mestská časť pýtala aj to, čo Petržalčanom 
na trhoch chýba. "Ľudia by prijali viac stánkov, najmä s vianočným tovarom a viac hudobného 
programu aj v doobedňajších hodinách, a to najmä počas víkendov," hodnotil výsledky ankety Bajan.  

V anketových lístkoch návštevníci trhov písali aj priania, ktoré mestskej časti želajú do ďalšieho 
roka. V odpovediach sa objavilo viac parkovacích miest, peňazí do rozpočtu, zachovanie zelene, väčší 
dôraz na majiteľov psov, novú plaváreň a športoviská pre deti, ale aj električka do Petržalky, menej 
bezdomovcov a viac čistoty, košov na smeti a parkov s lavičkami.  

Parkovanie aj čistota  

"Riešením statickej dopravy sa podrobne zaoberáme, a v ďalšom období chceme vypísať súťaž na 
dodávateľa celého systému, keďže samospráva nemá peniaze potrebné na zabezpečenie 
rezidentského parkovania, alebo na výstavbu parkovacích domov," reagoval na želania Petržalčanov 
starosta.  

Dodal, že samospráva sa aj tento rok bude snažiť o väčšiu čistotu a poriadok v mestskej časti a 
"Petržalčanov môžem potešiť, pretože už v januári otvoríme zimný štadión určený verejnosti a v 
priebehu roku chceme dokončiť aj projekt plavárne."  

Petržalské vianočné trhy koncom minulého roka samospráva organizovala prvýkrát. Pri ramene 
umiestnila 12 vianočných stánkov na občerstvenie aj rôzny vianočný tovar. Na mieste pribudlo i 
pódium pre vystúpenie hudobných či tanečných skupín, folklórnych súborov, seniorov a žiakov 
petržalských škôl.  

 


