
Informácia o niektorých bodoch programu zasadnutí MZ dňa 10.12.2013 

 

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014 s výhľadom do roku 

2016 
MZ v bode 5 schválilo uznesenie č. 424 v znení stanoviska komisie. Okrem toho v rámci 

uvedeného uznesenia ešte  

- požiadalo starostu pravidelne štvrťročne informovať miestne zastupiteľstvo o vykonaných 

rozpočtových opatreniach počas roka 2014 

- a uložilo riaditeľom miestnych podnikov a konateľovi Bytového podniku Petržalka, s.r.o. 

polročne informovať miestne zastupiteľstvo o činnosti podniku. 

 

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 
MZ v bode 3 schválilo uznesenie č. 422 v znení stanoviska komisie.  

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka  

o dočasnom parkovaní 
Poslanci MZ dostali materiál  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel 

ako informačný materiál, ktorý nebol na zasadnutí MZ prerokovávaný.  

V bode 7 potom MZ uznesením č. 426 schválilo stanovisko MČ k návrhu VZN hl. m. 

Bratislavy o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových 

vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej 

zaplatenia.  

Toto stanovisko bolo predmetom rokovania KKMŠ na zasadnutí dňa 10.6.2013 (bod 5). 

Komisia zobrala stanovisko mestskej časti na vedomie.  

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. ......../2013 zo dňa ............ 2013, ktorým 

sa mení VZN č. 1/2012 zo dňa 17. 4. 2012 v znení VZN č. 4/2013 zo dňa 23. apríla 2013 

o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka 
Materiál bol stiahnutý z rokovania, jeho upravená verzia bude predložená na nasledujúce 

zasadnutie MZ.  

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 1/2008, ktorým s upravujú  niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 
MZ v bode 6 schválilo uznesenie č. 425 v znení stanoviska komisie.  

 

Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 1/2001 o čistote a poriadku v znení VZN č. 5/2002 a VZN 

č. 4/2004 

V bode 8 MZ schválilo uznesenie č. 427, ktorým 

a) vyhovuje 

protestu prokurátora proti VZN v časti, ktorá sa týka ustanovení § 2, § 10 ods. 1, 2 

b) nevyhovuje 

protestu prokurátora proti VZN v časti, ktorá sa týka ustanovení § 7 ods. 1, ods. 2, 

c) čiastočne vyhovuje 

protestu prokurátora proti VZN v časti, ktorá sa týka ustanovení § 7 ods. 3 a § 8 ods. 3 



d) žiada prednostu 

predložiť na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

v zmysle platnej právnej úpravy, a v ktorom budú zapracované pripomienky prokurátora. 

Protest prokurátora č. Pd 25/2013 zo dňa 21.11.2013 KKMŠ na svojom minulom zasadnutí 

dňa 25.11.2013 neprerokovávala.  

Znenie sporných ustanovení citovaného VZN je v prílohe tejto správy aj s vyznačeným 

problematickým textom.  

 

Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky pre 

Basketbalový klub Petržalka, Vranovská 4, 851 02 Bratislava, IČO: 31755810 
MZ v bode 12 schválilo uznesenie č. 431 v znení stanoviska komisie.  

 

Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky pre 

Archenland, občianske združenie, Brečtanová 4, 831 01 Bratislava, IČO: 42257743 
MZ v bode 13 schválilo uznesenie č. 432 v znení stanoviska komisie.  

 

Projekt: Športové hokejové triedy pri Základnej škole Dudova 2, Bratislava 
Poslanci MZ dostali materiál  

Projekt: Športové hokejové triedy pri Základnej škole Dudova 2, Bratislava 

ako informačný materiál, ktorý nebol na zasadnutí MZ prerokovávaný.  

 

Informačné materiály zo zasadnutia KKMŠ 
 

Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov v objekte  ZŠ Budatínska61, 851 06 

Bratislava pre Miestny športový klub ISKRA Petržalka, o.z., Údernícka 20, 851 01 

Bratislava, IČO: 00 686 743 

MZ v bode 18 schválilo uznesenie č. 437 v znení ako o tom boli členovia KKMŠ 

informovaní.  

 

Návrh na opätovný prenájom pozemkov parc.č. 4877/12 a parc.č. 4883 v areáli ZŠ 

Nobelovo nám.6, 851 01 Bratislava pre TŠP - tenisovú školu Petržalka, Nobelovo nám.6, 

851 01 Bratislava, IČO: 42131405 

Vzhľadom na protesty obyvateľov z okolia športového areálu prijalo MZ v bode 10 uznesenie 

č. 429 v odlišnom znení ako o tom boli informovaní členovia KKMŠ. Schválené uznesenie je 

nasledovné:  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schvaľuje 

prenájom pozemkov parc. č. 4877/12 o výmere 4.009 m2 a parc. č. 4883, o výmere 94 m2 

v areáli Základnej školy Nobelovo námestie 6, 851 01 Bratislava ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, pre TŠP - tenisovú školu Petržalka, Nobelovo nám.6, 851 01 

Bratislava, IČO: 42 131 405, za účelom výkonu športovej činnosti zameranej na výučbu 

tenisu detí, mládeže a širokej športovej verejnosti Petržalky, na dobu 5 rokov od 01.01.2014 

do 31.12.2018, za cenu 0,17 €/m2 za rok, čo pri celkovej výmere 4.103 m2 prenajímanej 

plochy predstavuje čiastku 697,51 €/rok, za podmienok, že nájomca: 

1. opraví oplotenie na oddychovej zóne a nechá vyrobiť a osadiť veľkú bránu, ktorou budú 

môcť vchádzať do oddychovej zóny kosiace mechanizmy, a to najneskôr do októbra 2014; 



2. vysadí 10 kusov nových stromov, ktoré si vyberie osoba poverená prenajímateľom od 

dodávateľa nájomcu, a to do jedného roka odo dňa kolaudácie stavby postavenej na 

prenajímaných pozemkoch; 

3. každú jar daruje prenajímateľovi 1.000 kg antuky na bežeckú dráhu a doskočisko, 

a zabezpečí pomoc pri jej rozmiestnení; 

4. vybuduje oplotenie mini-ihriska s bránkami zo strany pieskoviska; 

5. osadí bránku v existujúcom oplotení ZŠ z areálu ZŠ na priľahlé basketbalové ihrisko pri 

športovej hale Gercenova pričom ZŠ, ako správca prenajímaných pozemkov, zabezpečí 

povolenie stavebného úradu na vybudovanie bránky nájomcom v existujúcom oplotení 

ZŠ, a to najneskôr do konca roka 2015; 

6. poskytne bezodplatne svoje tenisové kurty postavené na prenajímaných pozemkoch 

žiakom ZŠ v rozsahu 10 hodín týždenne (8 hodín v čase vyučovania telesnej výchovy 

a 2 hodiny po vyučovaní na krúžkovú činnosť) a zamestnancom ZŠ v rozsahu 2 hodiny 

týždenne po vyučovaní, všetko v pevne stanovenom čase podľa dohody medzi nájomcom 

a prenajímateľom; 

7. vybuduje sklad pre letné uskladnenie haly; 

8. obnoví zatekajúcu strechu klubovne; 

9. omietne a vymaľuje strojovňu; 

10. sa zaväzuje upozorniť rodičov a návštevníkov TŠP, aby dodržiavali dopravné značenia 

a dopravnú vyhlášku (tzn. neparkovali pred budovou školy ani v areáli školy, 

a neblokovali prístupové cesty ku škole ani do areálu ZŠ); 

11. sa zaväzuje, že nevybuduje žiadne ďalšie osvetlenie tenisových kurtov v areáli ZŠ; 

12. sa zaväzuje upozorniť všetkých hráčov ako aj zamestnancov TŠP, aby nepoužívali v areáli 

ZŠ vulgarizmy; 

13. zabezpečí veterné zábrany, aby zamedzil striekaniu vody pri polievaní kurtov na chodník 

pri parkovisku (na plote kurtu č. 2); 

14. sa zaväzuje dodržiavať prevádzkovú dobu od 07:00 do 22:00 (v tomto čase už musí byť 

v areáli tma), a to s postupným utlmovaním prevádzky od 21:00; 

15. je povinný zabezpečiť, aby ľudia žijúci v okolitých bytových domoch neboli obťažovaní 

dymom, hlukom, prachom, plynmi, parami, pachmi a svetlom z prevádzky zariadenia. 

Do zmluvy bude doplnená podmienka: 

„Každoročne zabezpečiť kontrolu dohodnutých podmienok v spolupráci s občanmi“. 

Platby za služby a energie si nájomca hradí sám. 

Príjem z prenájmu pozemkov bude príjmom zriaďovateľa. 

Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť. 

 

Návrh na opätovný prenájom častí pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova 4, 851 04 Bratislava 

pre FC Petržalka 1898, a.s., M.C.Sklodowskej 1, 851 02 Bratislava, IČO: 4546972 

MZ v bode 22 schválilo uznesenie č. 441 v znení ako o tom boli členovia KKMŠ 

informovaní.  

 

Vyhodnotenie Prioritných cieľov za rok 2013 

V bode 4 prijalo MZ uznesenie č. 423, ktorým zobralo na vedomie uvedený materiál. 

Vzhľadom nato, že členovia KKMŠ dostali na minulom zasadnutí o materiáli len ústnu 

informáciu, sú prílohou tejto správy tie časti materiálu Odpočet strategického dokumentu 

„Prioritné ciele mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2011 – 2014“, ktoré sa dotýkajú 

oblasti pôsobenia komisie.  

 



Finančné oddelenie v zmysle uznesenia č. 275, časť 3 MZ zo dňa 18.12.2012 predložilo 

poslancom informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach v treťom štvrťroku 2013, 

medzi ktorými sú aj nasledovné:  

- v rámci prvku 6.4.2 – Rozvoj športu sa realizoval presun z bežných výdavkov na 

kapitálové výdavky vo výške 13 354 € z dôvodu poskytnutia finančnej čiastky 

občianskemu združeniu Ulita na výstavbu futbalového ihriska v lokalite Kopčany 

- presun kapitálových výdavkov v sume 580 € z prvku 6.4.2 – Rozvoj športu na prvok 9.3 –

Obnova a údržba majetku z dôvodu zabezpečenia výdavkov na pripojenie distribučnej 

siete pre výstavbu plavárne v Petržalke 

- úprava rozpočtu sa realizovala v zmysle uznesenia MZ 342 zo dňa 25. júna 2013, ktorou 

sa realizoval presun prostriedkov v sume 5 000 € na prvok 6.4.2 - Rozvoj športu z dôvodu 

vkladu finančných prostriedkov k založeniu obchodnej spoločnosti s názvom Športové 

zariadenia Petržalky za účelom realizácie projektu plavárne mestskej časti 

 

V. Kovár 

 



Príloha 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2001 o čistote 

a poriadku v znení VZN č. 5/2002 a VZN č. 4/2004 

(výňatky relevantné k protestu prokurátora č. Pd 25/2013 zo dňa 21. 11. 2013) 

 

VYHOVIEŤ PROTESTU:  

 

§2: Základné pojmy  
Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú všetky miesta určené na verejné 

užívanie, najmä ulice, námestia, parky, cesty, chodníky, parkoviská, nábrežie, mosty, 

priechody, podchody, nadchody, schody, zeleň, a jej príslušné doplnkové zariadenia, 

trhoviská, detské ihriská, terasy domov, prístupové a zásobovacie rampy a podobne. 

 

§10: Sankcie  
1) Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie o čistote a poriadku, dopúšťa sa priestupku 

proti verejnému poriadku, za ktorý možno uložiť pokutu do 33,19 EUR (1.000,- Sk) 
8)

, za 

porušenie §5 ods.3 tohto nariadenia možno uložiť pokutu do 165,97 EUR (5.000,- Sk)), 
9)

, 

v blokovom konaní možno uložiť pokutu do 16,59 EUR (500,- Sk).
10)

  

2) Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, môže starosta uložiť pokutu do 6638,78 

EUR (200.000,- Sk).
11)

  

 
8. Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, §47 a §48  

9. Zákon SNR č. 372/1990 Zb., §47 ods. 1 písm. h)  

10. Zákon SNR č. 372/1990 Zb., § 84  

11. Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave §28, ods. 1 písm. a)  

 

Prokurátor napadol uvedené výšky pokút, ktoré prekračujú zákonné možnosti sankcií.  

 

NEVYHOVIEŤ PROTESTU:  

 

§7: Čistenie chodníkov  
1) Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v 

zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov 

odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli 

znečistením, poľadovicou alebo snehom.  

2) Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti v radovej zástavbe je povinný čistiť chodník 

v úseku hraničiacom s nehnuteľnosťou, v prípade samostatne stojacich nehnuteľností čistiť 

chodníky po obvode nehnuteľnosti, a to aj v prípadoch, že chodníky sú od nehnuteľnosti 

oddelené pruhom pozemku slúžiacemu iným, ako komunikačným účelom a prístupové 

chodníky vedúce od nehnuteľnosti k obvodovým chodníkom alebo chodníkom pozdĺž 

vozovky. Ďalej prístupové chodníky vedúce od obvodových chodníkov alebo chodníkov 

pozdĺž vozovky ku vozovke a pozdĺžne spojnice obvodových chodníkov až do vzdialenosti 20 

metrov od nich. V prípade, že takto vymedzené úseky chodníkov sú pre dve susediace 

nehnuteľnosti spoločné, povinnosť čistiť spoločný úsek sa delí na polovicu. Za chodníky sa 

pre tento účel považujú aj schody, lávky, rampy, podchody, terasy a pod., ktoré spadajú do 

vyššie uvedeného vymedzenia. 

 

ČIASTOČNE VYHOVIEŤ:  

 

§7: Čistenie chodníkov  



3) Chodník je nutné čistiť po celej šírke, ak jeho delenie od vozovky alebo komunikácie je 

zreteľne výškovo alebo vodorovne označené. Na terasách a na miestach, kde chodník 

vyznačený nie je, udržiava sa v čistote pruh najmenej o šírke 1,5 m priliehajúci k 

nehnuteľnosti zo strany vstupu do domu. 

 

§8: Čistenie verejných priestranstiev v zimnom období 
3) Chodník je nutné zbavovať snehu a námrazy v celej šírke, ak jeho delenie od vozovky 

alebo komunikácie je zreteľne výškovo alebo vodorovne označené. Na terasách a na miestach, 

kde chodník vyznačený nie je, odstraňuje sa sneh a námraza najmenej v šírke 1,5 m 

priliehajúcej k nehnuteľnosti zo strany vstupu do domu. Pri tvorení poľadovice je možné 

použiť aj chemický posyp (okrem chloridu sodného) podľa posúdenia službukonajúceho 

dispečera zimnej služby. 

 



Príloha 2 

 

Odpočet strategického dokumentu 

„PRIORITNÉ CIELE MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA 

NA ROKY 2011 – 2014“ 
(výňatky týkajúce sa oblasti kultúry, športu a mládeže) 

 

REKONŠTRUKCIE A OPRAVY 
 

Prioritný cieľ: 

 v rámci projektu ISRMO zrekonštruovať objekt bývalého divadla LUDUS. 

Plnenie: 

V rámci projektu ISRMO nastali v procese jeho príprav viaceré zmeny pravidiel, ktorých 

„autorom“ bolo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Okrem toho, že od roku 

2009 boli výzvy na predkladanie žiadostí ISRMO ministerstvom opakovane rušené, vznikali 

zmeny aj v procese hodnotenia žiadostí, v kritériách výberu, v rozšírení oprávnených 

žiadateľov či pridaním nových podmienok ako napr. zabezpečenie projektovej dokumentácie 

s právoplatným stavebným povolením. Vzhľadom k tomuto neustálemu rušeniu výziev 

a vyhlasovaniu nových so vždy inými pravidlami, sa MČ Bratislava-Petržalka logicky 

skracoval termín na samotnú realizáciu projektu ISRMO, ktorá bola stanovený do 30.6.2015. 

Neúspešné ukončenie projektu do daného termínu by hlavne po finančnej stránke negatívne 

ovplyvnilo mestskú časť. Z obavy, aby proces odovzdania a hodnotenia ISRMO nebol 

ministerstvom opätovne zmenený, sa objekt bývalého divadla Ludus v rámci ISRMO 

zrekonštruovať nepodarilo. Vedenie mestskej časti hľadalo náhradné riešenie a Mestské 

zastupiteľstvo odsúhlasilo 24. 09. 2013 prenájom bývalého divadla Ludus súkromnému 

podnikateľovi, ktorý by do 1 roka od právoplatnosti stavebného povolenia mal zo 

zdevastovaných priestorov vytvoriť bowlingové centrum, pričom výška investície dosiahne 

1 milión 300 tisíc eur. 

 

Prioritný cieľ: 

 pripraviť a realizovať rekonštrukciu Domu kultúry Zrkadlový háj. 

Plnenie: 

Referát štrukturálnych fondov na základe výzvy z Ministerstva financií SR sa snažil získať 

finančné prostriedky na projekt s názvom Odstránenie havarijného stavu elektrických 

rozvodov a opravu centrálnej časti osvetlenia v Dome kultúry Zrkadlový háj. Projekt bol však 

na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie zamietnutý. Mestská časť zrealizovala 

nasledovné kroky v roku 2013: 

a) Výmena okien – cca za 150. 000 € 

- v októbri 2013 zrealizovaná súťaž na výmenu okien, 

- výber bol ukončený v polovici novembra, 

- realizácia december 2013, január 2014. 

b) Oprava elektroinštalácie na prízemí – cca 25.000 € 

- v októbri 2013 zrealizovaný prieskum trhu, 

- realizácia akcie november - december 2013. 

c) Vybudovanie stropu v interiéri budovy DK ZH na zriadenie multifunkčného 

priestoru pre kultúrne a spoločenské aktivity - cca 20.000 € 

- v polovici novembra bude zrealizovaný prieskum trhu, 

- realizácia akcie spoločne s výmenou okien prebehne v decembri 2013 - januári 2014. 

 

 



KULTÚRA, ŠPORT A ODDYCH 

Prioritný cieľ: 

 zriadiť komunitné centrum v priestoroch bývalého divadla LUDUS po jeho 

rekonštrukcii. 

Plnenie: 

Mestská časť pristúpila na náhradné riešenie na zriadenie komunitného centra, ktoré hľadala 

v spolupráci s Radou mládeže bratislavského kraja (RMBK). O jeho zriadení uvažovala 

v Dome kultúry Lúky na Vígľašskej ul. č. 1., ktoré však stroskotalo pre pasivitu Rady 

mládeže bratislavského kraja. Mestská časť preto plánuje v spolupráci s občianskymi 

združeniami, ktoré aktívne pracujú s deťmi a mládežou (Kaspian, Ulita a ďalšími), ktorých 

sídlo je na území Petržalky, pripraviť náhradné riešenie na zriadenie komunitného centra pre 

mládež v iných priestoroch, perspektívne v priestoroch klubu Slniečko na Furdekovej ulici.  

 

Prioritný cieľ : 

 revitalizovať okolie Chorvátskeho ramena. 

Plnenie : 

V septembri 2013 bola vytýčená a vyznačená bežecká trať pozdĺž Chorvátskeho ramena od 

Antolskej po Rusovskú cestu v celkovej dĺžke 8 km. Okolie Chorvátskeho ramena pravidelne 

čistíme počas rôznych dobrovoľníckych akcií. Aktívnym občanom pomáhame poskytnutím 

nie len technického vybavenia pri čistení, ale aj zlikvidovaním vyzbieraného odpadu. Pri 

čistote a poriadku spolupracujeme so správcom ramena Slovenským vodohospodárskym 

podnikom (SVP). Pravidelne so SVP vykonávame kontrolné obhliadky celého toku ramena, 

ktoré sú zamerané nielen na ochranu flóry a fauny ramena, ale aj na kontrolu jeho technického 

stavu. 

 

Prioritný cieľ: 

 spolupodieľať sa na vybudovaní futbalového štadióna na Sklodowskej ulici. 

Plnenie : 

Mestská časť na základe zmluvy poskytla príspevok na výstavbu tribúny pre FC 1898. 

Investíciu zrealizoval zmluvný partner, pričom mestská časť prevzala tribúnu preberacím 

protokolom. 

 

Prioritný cieľ: 

 v spolupráci s mestom a príp. súkromnými investormi vybudovať plaváreň 

a viacúčelovú športovú halu. 

Plnenie: 

Miestne zastupiteľstvo schválilo ešte v apríli 2012 zámer výstavby plavárne, vypracovanie 

projektovej dokumentácie pre účely územného rozhodnutia a stavebného povolenia, 

nadobudnutie vzťahu k pozemku. V júni 2013 miestne zastupiteľstvo schválilo založenie 

obchodnej spoločnosti formou spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom 

Športové zariadenia Petržalky, spol. s r.o. za účelom realizácie projektu plavárne a za účelom 

správy a využívania športovísk v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Na tom istom 

zastupiteľstve bola schválená majetková účasť vo výške 2 500 000,- EUR formou vkladu do 

kapitálového fondu spoločnosti a orgány spoločnosti. 

 

Prioritný cieľ: 

 podporovať súťaživosť žiakov prostredníctvom podpory športových podujatí. 

Plnenie: 



V priebehu roka 2013, s cieľom rozvíjať a podporovať nadanie a talent detí a žiakov MŠ a ZŠ 

v oblasti športu od najmladšieho veku, boli pripravené a realizované nové podujatia pre detí 

materských škôl a žiakov I. stupňa ZŠ. 

Pre deti z 22 MŠ z Petržalky, Rusoviec, Jaroviec a Čunova bolo zorganizované, v spolupráci 

so všetkými materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí Bratislava-

Petržalka, Rusovce, Čunova a Jarovce, nové športové podujatia pod názvom Detská športová 

olympiáda, ktorej sa zúčastnilo viac ako 200 aktívnych malých športovcov. Žiaci mladšieho 

školského veku z 11 ZŠ sa aktívne zapojili do prvýkrát organizovaného Olympijského 

festivalu nádejí Petržalka 2013 a zmerali si svoje sily v atletike, vybíjanej, plávaní 

a cyklokrose. Na príprave a realizácii tohto podujatia spolupracovali Slovenský olympijský 

výbor, ZŠ Budatínska, Turnianska a Holíčska, o,. z. Budúcnosť nádejí, BSK, Bratislavský 

atletický zväz a ďalší spoluorganizátori. Podujatia sa zúčastnilo takmer 200 aktívnych 

športovcov žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ. Mestská časť Bratislava-Petržalka je jedinou v rámci 

Bratislavy, ktorá v rámci šírenia olympijských myšlienok takéto podujatie organizuje. 

Podobná situácia je aj v prípade Detskej športovej olympiády pre deti MŠ. 

V roku 2013 pokračoval 4. ročník dlhodobého projektu Petržalka v pohybe pre žiakov 

I. stupňa ZŠ. 

Pre žiakov II. stupňa ZŠ sa od 17. mája do 14.júna realizovala tradičná futbalovú súťaž 

družstiev petržalských škôl v kategórii žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ, žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ 

a žiačky 5. – 9. ročníka s názvom PENALTA, Minipenalta a Lady Penalta 2013, ďalej Uličný 

basketbalový turnaj pre žiakov petržalských ZŠ a Uličný turnaj vo futbale pre mládež. 

Cieľom všetkých týchto športových podujatí bola podpora všestranného pohybového 

a športového rozvoja detí MŠ, žiakov ZŠ a mládeže 

 

Prioritný cieľ: 

 dobudovať sieť pobočiek Miestnej knižnice s cieľom plošne pokryť celú Petržalku. 

Plnenie: 

V septembri 2013 bola za účasti starostu otvorená nová pobočka MKP (Miestnej knižnice 

Petržalka) pre deti a mládež v priestoroch ZŠ Dudova 2. Pobočka slúži deťom a mládeži vo 

veku do 15, je situovaná na prvom poschodí budovy školy. Pobočka slúži deťom a mládeži 

danej lokality a je zároveň pripravená spolupracovať s pedagógmi základných a materských 

škôl pri príprave a realizácii učebných plánov, mimoškolského vzdelávania, trávenia voľného 

času, literárnych autorských stretnutí, malých príležitostných alebo sprievodných výstav, 

súťaží a pod. 

V júni 2013 nadviazala Miestna knižnica Petržalka spoluprácu s Filozofickou fakultou UK 

(FiF UK) v Bratislave v oblasti kultúry a vzdelávania. Spolupráca je potvrdená dohodou 

o spolupráci a jej výsledkom je spoločný projekt MKP a FiF UK pod názvom „Taká bola 

Petržalka“, predstavujúci päťročný cyklus výstav o histórii Petržalky. Každá z výstav je 

otváraná vždy začiatkom roka v spoločenských priestoroch pobočky Prokofievova 5. 

Dokumentácia a materiály z výstav sú majetkom MKP a môžu slúžiť potrebám vzdelávania 

na základných školách našej mestskej časti. 

V roku 2014 plánujeme pokračovať v rozširovaní pobočiek miestnej knižnice. Nová pobočka 

by mala pokryť lokalitu Petržalka – Lúky VII a jej umiestnenie sa plánuje v objekte ZŠ 

Turnianska na 1. poschodí so samostatným vstupom. 

 

Prioritný cieľ: 

 zatraktívniť podujatia ponúkané KZP (Kultúrne zariadenia Petržalky) o nové typy 

a druhy pre viaceré cieľové skupiny. 

Plnenie: 



V roku 2013, aj napriek nižšiemu finančnému rozpočtu na podujatia, KZP splnili plánovaný 

počet podujatí 554, no zároveň sa podarilo prekročiť plánovaný počet návštevníkov. 

a) Najvýznamnejšie tradičné projekty mestskej časti sú každoročne obohatené o nové 

atraktívnejšie podujatia a aktivity: 

- Dni Petržalky so sprievodnými podujatiami - ako novinka bola realizovaná výstava 

v DK ZH k 40. výročiu položenia základného kameňa výstavby sídliska Petržalka, 

ktorá bola sprievodným podujatím projektu Dní Petržalky, 

- Vianočná Petržalka - od roku 2012 spojená s Vianočnými trhmi a s kultúrnym 

programom. 

b) Filmové predstavenia: 

Kino v Dome kultúry Zrkadlový háj patrí medzi najlacnejšie v Bratislave. V roku 2013 

boli zrealizované viaceré filmové projekty: 

- večery s novým slovenským kinom, 

- filmy, ktoré boli nominované EFA na európsky film, 

- Projekt 100 – putovná prehliadka starších filmových titulov zo zlatého fondu svetovej 

kinematografie v kombinácii s filmovými novinkami, 

- Envirofilm 2013 – premietanie filmov v rámci medzinárodného festivalu, 

- Febiofest – medzinárodný festival filmu, televízie a videa, 

- Festival slobody. 

c) Divadelné predstavenia: 

Z iniciatívy vedenia mestskej časti sa začiatkom roku 2013 začali rokovania o spolupráci 

so známou umeleckou dvojicou Svetozár Malachovský & René Štúr. Od septembra 

2013 bola v DKZH (Dom kultúry Zrkadlový háj) zriadená stála divadelná scéna tejto 

hereckej dvojice a 3. októbra 2013 sa uskutočnilo ich prvé divadelné predstavenie 

s prepracovanou hrou OOOPS! Workshop na „domácej scéne“. Predstavenie bolo 

beznádejne vypredané a stretlo sa s obrovským záujmom obyvateľov nielen Petržalky ale 

aj z ostatných mestských častí a blízkeho okolia Bratislavy. Tieto predstavenia sa budú 

realizovať minimálne 1x mesačne, v prípade veľkého záujmu aj viackrát. 

d) Výchovno-vzdelávacie programy: 

Nový projekt Petržalské reflexie je zameraný na prezentáciu amatérskej umeleckej 

tvorivosti mládeže, umožní začínajúcim mladým literátom, hudobníkom a výtvarníkom 

vzájomnú konfrontáciu a motiváciu k ďalšiemu rozvíjaniu ich kreativity. Spojením 

s autorským čítaním a prezentovaním tvorby renomovaných slovenských umelcov sa 

poskytne mladým tvorcom možnosť konzultácie a tvorivého hľadania. Projekt bol úspešný 

v rámci Dotačného systému Ministerstva kultúry a na projekt boli poskytnuté z tohto 

fondu finančné prostriedky. 

e) Hudobné programy: 

- Po počiatočnom neúspechu cyklu prezentácie hudobných skupín v oblasti country 

hudby pod názvom Pálenčáreň, ktorého cieľom bolo predstaviť návštevníkom 

slovenské hudobné skupiny z tohto hudobného žánru, KZP tento projekt prehodnotil 

a pripravil v novej koncepcii a od septembra 2013 začal s novým cyklom. Na 

1. koncerte, účinkovala známa česká bluegrassová hudobná skupina COP. V rámci 

programového cyklu budú uvedené 3 koncerty (jeseň, zima, jar) najznámejších 

hudobných skupín z daného žánru zo Slovenskej a Českej republiky. Projekt je 

pripravený tak, že medzi koncertmi profesionálnych skupín, bude daný priestor 1x za 

mesiac amatérskym hudobným skupinám s vlastnou tvorbou z oblasti country, folk 

a trampskej piesne. 

- Nový projekt Petržalská baretka 2013 – KZP pripravili a zrealizovali 1. ročník 

celoslovenského súťažného festivalu humornej hudobnej tvorby v spolupráci 

s Národným osvetovým centrom a hudobnou skupinou Lojzo. Cieľom podujatia je 



podporiť slovenské skupiny a jednotlivcov v tejto hudobnej oblasti a vytvoriť tradičné 

celoslovenské podujatie so spomienkou na tvorbu lídra skupiny LOJZO Mariana 

Kochanského. 

- Ďalším novým projektom v roku 2013 je „Petržalská svadba“. Ide o zvykoslovné 

pásmo, ktorého cieľom je hľadanie identity sídliska a jeho občanov, aby slovo domov 

nebola len fráza bez výplne. Na projekte spolupracujú seniori a bol podporený 

dotáciou z Ministerstva kultúry SR. 

f) Detské podujatia: 

- Bonbónové nedele - od roku 2012 pripravujeme v rámci Kultúrneho leta v spolupráci 

s hotelom Bonbón divadelné predstavenia pre deti na Draždiaku. 

Od roku 2013 sme rozšírili akcie pre deti aj na sobotu o výtvarno-tvorivé dielne pre 

deti od 4 rokov inšpirované umením land art. 

- Rozprávkové leporelo – cyklus rozprávkových predstavení pre malého diváka, 

spojený s výtvarno-tvorivou dielňou, ktorého výsledkom jen zhotovenie detského 

leporela z videných predstavení a možnosťou zmeny deja rozprávky. Cieľom projektu 

je pôsobenie na detského diváka v oblasti citovej, morálnej, estetickej, rozvíjania 

fantázie, kreativity a interaktívnym spôsobom sa zapájať do deja rozprávky, stať sa jej 

spolutvorcom. Podujatie bolo podporené dotáciou z Ministerstva kultúry SR. 

- To čo nás spája – tvorivé dielne mentálne postihnutých detí s deťmi z Petržalských 

základných škôl, spojené s výstavou. Projekt podporený dotáciou z Ministerstva 

kultúry SR. 

 

Prioritný cieľ: 

 zvýšiť kvalitu prostredia na Veľkom Draždiaku. 

Plnenie: 

V septembri 2013 bola vytýčená a vyznačená bežecká trať pozdĺž Chorvátskeho ramena od 

Antolskej po Rusovskú cestu v celkovej dĺžke 8 km. 

Pozemky okolo jazera, ktoré sú v správe alebo vlastníctve mestskej časti, sú pravidelne 

čistené a udržiavané, vrátane vysýpania osadených smetných košov, v letnej sezóne je 

starostlivosť intenzívnejšia. Na jeseň tohto roku sa o kompletné vyčistenie brehov postarali 

dobrovoľníci. Mestská časť upozorňuje aj ďalších vlastníkov pozemkov v okolí V. Draždiaka, 

aby si svoje nehnuteľnosti udržiavali v poriadku. 

 

Prioritný cieľ: 

 požiadať o prostriedky z Operačného programu Bratislavský kraj na revitalizáciu 

vnútroblokov a lokálnych cyklotrás. 

Plnenie: 

Mestská časť Bratislava-Petržalka v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Rusovce 

dobudovala v roku 2013 v rámci projektu Servus Pontis cyklotrasu na Kopčianskej ulici. Za 

rok 2013 bolo na základe požiadaviek aktívnych obyvateľov zrekonštruovaných 18 

predzáhradiek a do sídliska vysadených 128 ks odrastených stromov, všetko bolo hradené 

z vlastného rozpočtu, stromy boli osadené aj v areáloch ZŠ a MŠ. 

Spoločnosť Swiss Re vo vlastnej réžii, s vlastnými pracovníkmi a za vlastné financie 

zrevitalizovala parčík na Hrobákovej ulici ako dar mestskej časti. 

 

FUNGOVANIE SAMOSPRÁVY 

 

Prioritný cieľ: 

 aktívne sa podieľať na spolupráci mestských častí Zadunajska prostredníctvom 

spoločných projektov. 



Plnenie: 

Mestská časť Bratislava-Petržalka spolupracovala v rokoch 2011 až 2013 s mestskou časťou 

Rusovce na projekte Servus Pontis. MČ Bratislava-Rusovce bola hlavným partnerom 

projektu. Realizácia projektu bola rozdelená na dve etapy. Realizácia I. etapy začala ešte 

v roku 2011, v rámci ktorej sa zrealizovali práce na úseku Kopčianska ulica, v časti od 

viaduktu po odbočku na spoločnosť Sipox. Nakoľko v roku 2011 nebol riešený úsek od 

železničnej stanice po viadukt a tiež od odbočky na Sipox po štátnu hranicu, vznikla potreba 

II. etapy realizácie projektu. Cieľom realizácie II. etapy, bolo dokončiť prepojenie cyklotrasy 

na štátnu hranicu s Rakúskom. Okrem dobudovania cyklistickej trasy ďalším výstupom 

projektu bolo vytvoriť oddychové zóny s umiestnením prvkov miestneho mobiliáru, 

informačných tabúľ, lavičiek, odpadových košov a tiež stojísk na bicykle a osadenie 

prístrešku. Dobudovanie cyklotrasy Servus Pontis bolo ukončené kolaudáciou v júni 2013. 

Spolupráca v kultúrnej oblasti sa sústredila predovšetkým na prípravu a realizáciu 

Zadunajského majálesu, ktorý sa každoročne uskutočňuje v parku v Rusovciach. Podujatie má 

dlhodobú tradíciu a stretáva sa s veľkým záujmom u verejnosti Ide o tradičné spoločné 

podujatie mestských častí Zadunajska určené pre širokú verejnosť s cieľom zachovávania 

a šírenia ľudových tradícií a upevňovanie vzájomných partnerských vzťahov jednotlivých 

samospráv a ich občanov. Hlavným organizátorom podujatia bola už tradične mestská časť 

Bratislava-Rusovce, spoluorganizátormi všetky ostatné zadunajské mestské časti. Mestská 

časť Bratislava-Petržalka sa na realizácii podujatia podieľa aj finančne a ďalej poskytnutím 

bezplatných služieb, poskytnutím technického zariadenia a zabezpečením účinkujúcich napr. 

vystúpenie folklórneho súboru Ekonóm. 

Žiaci ZŠ v Rusovciach sa pravidelne zúčastňujú aj na podujatiach a projektoch, ktoré 

organizuje mestská časť Bratislava-Petržalka. Za všetky možno spomenúť projekt Petržalka 

v pohybe, Olympijský festival nádejí 2013, ale aj akcie, ktoré organizujú materské školy napr. 

Detská športová olympiáda. 

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že pri riešení a zabezpečovaní úloh v oblasti školstva sa 

rozvíja aj spolupráca mestskou časťou Čunovo, ktorá síce nemá vlastnú ZŠ a preto patrí do 

školského obvodu ZŠ s MŠ v Rusovciach S cieľom byť nápomocný aj tejto mestskej časti pri 

zabezpečovaní predprimárneho vzdelávania, je na porady riaditeliek MŠ pravidelne pozývaná 

zástupkyňa MŠ z Čunova a podľa požiadaviek sa týchto stretnutí zúčastňuje aj riaditeľka MŠ 

z Jaroviec. 

Spolupráca zadunajských mestských častí Petržalka, Rusovce, Jarovce a Čunovo sa veľmi 

aktívne rozvíjala v oblasti športu s osobitným zreteľom na žiakov ZŠ a deti MŠ. Ďalším 

z tradičných projektov, v rámci ktorého spolupracujú zadunajské mestské častí Petržalka 

a Rusovce je Penalta. V roku 2013 prebehol už 26. ročník Penalty, 17. ročník MiniPenalty 

a 2. ročník LadyPenalty. Je to dlhodobá súťaž, ktorá sa pravidelne realizuje v mesiacoch máj - 

jún, vrcholí v rámci športových podujatí Dní Petržalka. Do tohto projektu sa aktívne zapája aj 

ZŠ s MŠ Vývojová z MČ Rusovce a sporadicky aj ZŠ z Jaroviec. 

 

 

 


