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V bratislavskej Petržalke v súčasnosti opravujú ihriská na Medveďovej, Gessayovej a Hrobákovej 
ulici.   

BRATISLAVA. V bratislavskej Petržalke opravujú tri ihriská na Medveďovej, Gessayovej a 
Hrobákovej ulici. Mestská časť plánuje v tomto roku opraviť aj poškodené ihriská na Belinského, 
Bzovíckej, Lachovej, Pečnianskej, Vyšehradskej a dve na Budatínskej ulici.   

Deväť ihrísk plánuje samospráva revitalizovať do začiatku školského roka. Informovala o tom 
petržalská hovorkyňa Michaela Platznerová s tým, že na obnovu a revitalizáciu detských ihrísk a 
športovísk pre staršiu mládež vyčlenilo zastupiteľstvo na tento rok štvrť milióna eur.   

Pomáhajú dobrovoľníci   

Petržalka sa v súčasnosti stará o 49 revitalizovaných a oplotených detských ihrísk, ktoré spĺňajú 
všetky požadované hygienické a bezpečnostné normy.   

Pracovníci Miestneho podniku verejnoprospešných služieb v tomto roku už vymenili piesok vo 
všetkých pieskoviskách, areály ihrísk vyčistili a pokosili, skontrolovali tiež hracie prvky, oplotenie a 
lavičky. Momentálne pracovníci montujú nové oplotenie na detskom ihrisku na Lachovej ulici.   

Veľkým prínosom pre Petržalku sú podľa Platznerovej aj dobrovoľnícke aktivity jej obyvateľov aj 
firiem. Ako uviedla hovorkyňa, malú komunitu si vytvorili napríklad obyvatelia Bradáčovej, ktorí sa 
starajú o športovisko a priľahlé detské ihrisko.   

Ďalším príkladom je dobrovoľnícka akcia zamestnancov firmy Swiss Re, ktorá v minulom roku 
vyčistila a zveľadila parčík na Hrobákovej ulici.   

Plaváreň a športová hala   

V tomto roku si žiaci na Tupolevovej ulici v spolupráci s ID Space Teamom skrášlili okolie školy v 
rámci projektu Neleň pre zeleň.   

"Petržalka dlhodobo investuje do vytvárania podmienok pre športové aktivity najmä našich 
najmenších. Po hokejovom štadióne pribudne tento rok verejná plaváreň a verím, že sa nám podarí 
dať Petržalke aj krytú športovú halu," dodal starosta Petržalky Vladimír Bajan.   

Ako povedala Platznerová, ak Petržalčania zistia, že hrací prvok na detskom ihrisku je poškodený, 

piesok znečistený alebo vandali poškodili mobiliár, môžu to nahlásiť na Zelenú linku Miestneho 

podniku verejnoprospešných služieb na telefónne číslo 02/ 63 820 158. 


