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Viac ako polovica obyvateľov Petržalky vidí výhody v dostupnosti do mesta či v blízkosti prírody a 
jazera Veľký Draždiak.  

BRATISLAVA 26. januára (WEBNOVINY) - V bratislavskej Petržalke je 94 percent jej obyvateľov 
úplne alebo skôr spokojných s bývaním. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila mestská časť koncom 
minulého roka na 1001 obyvateľoch vo veku od 18 do 80 rokov s trvalým pobytom v Petržalke.  

Ako informovala petržalská hovorkyňa Michaela Platznerová, cieľom prieskumu bolo zistiť názory 
Petržalčanov na niektoré oblasti života či rozvoja, ale aj celkové nálady, spojené so súčasným 
stavom v tejto mestskej časti. "Predovšetkým išlo o oblasť dopravy a parkovania, životného prostredia, 
sociálnych služieb, ale aj kultúry a športu," informovala Platznerová.  

Najviac ľudí trápi parkovanie  

Ako informovala hovorkyňa, viac ako 80 percent obyvateľov plánuje v mestskej časti aj ostať. 
Najväčším pozitívom bývania v Petržalke je dostupnosť do mesta a to podľa takmer 55 percent 
obyvateľov. Zeleň, blízkosť prírody či jazero Veľký Draždiak vníma ako výhodu 30 percent obyvateľov.  

Petržalčania si chvália aj infraštruktúru spolu s občianskou vybavenosťou a obchodné centrá. 
Takmer tri štvrtiny obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke vnímajú ako najviac potrebné riešiť v 
oblasti dopravy parkovanie a nové parkovacie kapacity, obyvatelia chcú tiež riešiť rozšírenie a 
modernizáciu mestskej hromadnej dopravy a žiadajú rozšírenie siete cyklotrás.  

Obyvatelia podľa prieskumu požadujú zachovať prírodný ráz zelených plôch a lužných lesov či 
podporiť budovanie nových parkov s výsadbou, osadením lavičiek a ďalších prvkov. V oblasti športu 
podľa hovorkyne vyše polovica Petržalčanov považuje za najviac potrebné doriešiť plaváreň, zimný 
štadión a športové haly, takmer tretina chce prioritne riešiť vonkajšie športoviská a areály pre mládež.  

Podujatia pod holým nebom  

Takmer polovica obyvateľov je spokojná so súčasným stavom sociálnych služieb, tretina považuje 
za potrebné riešiť výhody pre seniorov. S kultúrnym programom v najväčšej bratislavskej mestskej 
časti je spokojných viac ako 40 percent ľudí, 30 percent žiada viac koncertov a podujatí vonku, mimo 
domov kultúry či kín.  

"Výsledky prieskumu sú povzbudzujúce. Sú pre mňa signálom, že to, čo robíme, robíme dobre, 
pretože aj samospráva má svoj podiel na tom, ako sa obyvatelia vo svojom meste cítia," povedal v 
tejto súvislosti petržalský starosta Vladimír Bajan, podľa ktorého je to záväzok do budúcnosti, aby 
starosta či poslanci uskutočňovali také projekty a rozhodnutia, ktoré skvalitňujú život v Petržalke.  

Text k obr.:  

Dostupnosť zelene a jazera Veľký Draždiak vníma pozitívne 30 percent obyvateľov.  

 


