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Návrh uznesenia : 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
s c h v a ľ u j e 
 
Prioritné ciele mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 – 2018. 
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Dôvodová správa 
 
Materiál Prioritné ciele mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 – 2018 sa predkladá 
so zámerom nájsť dohodu na základných cieľoch samosprávy mestskej časti, ktoré budú 
spoločné pre miestne zastupiteľstvo v tomto volebnom období. 
Prioritné ciele mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 – 2018 v predkladanom znení 
sú výsledkom dohody poslaneckých klubov, zastúpených v miestnom zastupiteľstve . 
 
Je to otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať aj v priebehu volebného obdobia. 
 
Jednotlivé priority a ciele sú zaradené podľa oblastí komunálnej politiky. 
 
Materiál bol prerokovaný a schválený v Miestnej rade 28. 4. 2015. 
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Prioritné ciele mestskej časti Bratislava-Petržalka  
na roky 2015 – 2018 

 
Školstvo:Školstvo:Školstvo:Školstvo:    

• pokračovať v rozširovaní kapacít materských škôl a realizovať rekonštrukciu objektu MŠ 

Vyšehradská,  

• naštartovať revitalizáciu školských telocviční , dvorov a pripraviť systém ich režimovania 

v zmysle sprístupnenia športovísk na ZŠ verejnosti, 

• pokračovať v rekonštrukciách objektov základných a materských škôl so zameraním sa 

na oprava hygienických zariadení na ZŠ a MŠ a ďalšie nevyhnutné opravy iných školských 

zariadení,  

• pokračovať vo výmene osvetlenia na materských školách v zmysle koncepcie úspory 

energií a zdravia detí vrátane montáže termoregulačných ventilov na radiátoroch, 

• pripraviť a začať realizovať rekonštrukcie kuchýň, ich zariadenia a jedální na základných 

školách, 

• v spolupráci so zainteresovanými a kompetentnými subjektmi motivovať a podporiť 

aktivity pedagógov a škôl v oblasti inovácií a zvyšovania kvality škôl, materských škôl a 

školských zariadení v mestskej časti Bratislava – Petržalka, 

• pokračovať vo finančnej podpore učiteľov, v podobe podpory ich vzdelávania a 

koncoročného odmeňovania a  zvýšení  kvality vzdelávania, 

• vybudovanie nových predškolských zariadení, detských jaslí a vytvorenie triedy v MŠ pre 

zdravotne oslabené deti,  

• zaoberať sa otázkou chýbajúcich školských asistentov na ZŠ pre integrované deti s ŤZP, 

napr. formou využitia absolventskej praxe v danej oblasti.  

    

Kultúra, šport a oddych:Kultúra, šport a oddych:Kultúra, šport a oddych:Kultúra, šport a oddych:    

• intenzívnejšia údržba existujúcich detských ihrísk vrátane osadenie nových hracích 

prvkov a budovanie nových detských ihrísk v chýbajúcich lokalitách, s dôrazom na 

vnútro-sídliskové zóny, 

• umiestnenie strojov na cvičenie pre mládež a seniorov, 

• spustenie prevádzky plavárne a zastrešenie koncepčnej činnosti športu a detských ihrísk 

a jej implementácie v rámci Športových zariadení Petržalka s.r.o.,   

• podpora dobudovania skateboardového bazéna na Nám. Republiky, 

• rekonštrukcia prírodnej bežeckej dráhy okolo jazier Malého a Veľkého Draždiaka  

a rozvoja jeho rekreačného potenciálu , 

• pokračovať v budovaní vnútro - sídliskových oddychových zón, 

• podpora aktivít súvisiacich s rozšírením športových aktivít medzi mládežou, 

• v spolupráci s mestom, resp. súkromnými investormi pripraviť, resp. vybudovať 

viacúčelovú športovú halu,  

• zveľaďovanie a obnovovanie pamiatok, pamätihodností a histórie Petržalky, 

• podpora vydávania publikácií, stretnutí, seminárov a kultúrnych podujatí spojených 

s históriou Petržalky, 
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• spolupráca s cirkvami, náboženskými spoločnosťami a občianskymi združeniami na 

spoločných kultúrnych projektoch, resp. podpora ich kultúrnych projektov, 

• spolupráca s organizáciami Slovákov žijúcich v zahraničí s cieľom propagácie ich 

kultúrneho dedičstva, najmä pri prezentácii ich literárnych diel so zámerom vytvorenia 

osobitnej časti v niektorej z pobočiek mestskej knižnice v Petržalke. 

    

Doprava aDoprava aDoprava aDoprava a    parkovanie:parkovanie:parkovanie:parkovanie:    

• pokračovať v rozširovaní kapacít parkovania v podobe zjednosmerňovania ulíc, 

vytvárania nových parkovacích miest, preklasifikácie nevyužívaných miest, 

• dokončenie a spustenie modelu parkovacej politiky (tzv. rezidenčné parkovanie) na 

území mestskej časti Bratislava-Petržalka so zabezpečením kompatibility s budúcim 

systémom celomestskej parkovacej politiky,  

• podpora výstavby parkovacích domov po prerokovaní obyvateľov dotknutých takouto 

výstavbou, 

• rekonštrukcie celých úsekov ciest a chodníkov, 

• podpora budovania zelených parkovísk za finančnej spoluúčasti obyvateľov domových 

samospráv, 

• na nebezpečných križovatkách zabezpečiť v spolupráci s hlavným mestom lepšie 

značenie prechodov (bielym osvetlením alebo reflexnými pozemnými svietidlami), 

• spolupodieľať sa na budovaní cyklotrás a trás pre pešiu turistiku, 

• spolupracovať s útvarom hlavnej dopravnej inžinierky mesta na zdieľaní informácií o 

dopravných projektoch a projektoch parkovacej politiky. 

    

Rekonštrukcie aRekonštrukcie aRekonštrukcie aRekonštrukcie a    opravy:opravy:opravy:opravy:    

• pokračovať, s ohľadom na majetko-právne vzťahy, v rekonštrukcií pochôdzkových terás, 

schodísk,  

• v súčinnosti s hlavným mestom spustiť presadzovať opravy poškodených chodníkov a 

realizáciu bezbariérových riešení v rámci infraštruktúry (križovatky, terasy, chodníky, 

verejné osvetlenie),  

• pokračovať v revitalizáciách námestí a verejných plôch, 

• dokončiť rekonštrukciu Kaplnky v lesíku pri Dostihovej dráhe, doriešiť vlastnícky vzťah k 

pozemku a samotnej stavbe, 

• dokončiť rekonštrukciu Domu kultúry Zrkadlový háj a pripraviť dlhodobo udržateľné 

riešenie  pre Dom kultúry Lúky. 

    

Sociálne veci:Sociálne veci:Sociálne veci:Sociálne veci:    

• udržať súčasný nadštandardný rozsah poskytovania sociálnych služieb, 

• podporiť vznik denného stacionára, resp. ďalších zariadení pre seniorov ako aj detí 

s ZŤP,    

• zriadiť prepravnú službu pre seniorov a ZŤP (sociálny taxík), 
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• modernizácia zariadenia klubov dôchodcov a denných centier, konkrétne modernizácia 

Klubu seniorov na Haanovej ulici, 

• aktívne sa podieľať na dobudovávaní Domova tretieho veku na Polereckého ul. v 

spolupráci s mestom, 

• zvážiť efektívnejší výber nájomného prostredníctvom progresívnejších metód, 

• vypracovať koncepciu nájomného bývania vrátane zavedenia informatizácie procesu 

prideľovania takýchto bytov s cieľom transparentnosti procesu, 

• spolupracovať s mestom pri zavádzaní opatrení na obmedzenie, resp. zákaz 

prevádzkovania vybraných hazardných hier na území mesta a mestských častí.  

    

Územný rozvoj:Územný rozvoj:Územný rozvoj:Územný rozvoj:    

• pri posudzovaní investičných zámerov v stabilizovanom území ponechať súčasné 

funkčné využite a pripustiť len takú mieru zásahov ako sú nadstavby, dostavby, 

prístavby domov, úpravy a dovybavenie vnútroblokových priestorov, pri výstavbe nových 

objektov pripustiť len také, ktoré zvýšia nielen kvalitu existujúcej zástavby územia, ale 

predovšetkým prevádzkovú kvalitu územia – objekty garážových domov, športu 

telovýchovy, kultúrno-spoločenských objektov, domovov sociálnych služieb, materských 

a základných škôl, 

• pri posudzovaní investičných zámerov v rozvojovom území preferovať výstavbu 

objektov, ktoré prinesú do územia vyššiu kvalitu obytného prostredia, atraktivitu, 

zamestnanosť, mestskosť prostredia Petržalky, 

• pre vybrané územia zabezpečiť územné plány zón v súlade s možnosťami mestskej 

časti, 

• spolupracovať s útvarom hlavnej architektky na participácií Petržalčanov na zadaní 

urbanistickej štúdie Centrálna os Petržalky, 

• v spolupráci s hlavným mestom zabezpečiť v Územnom pláne čo najrýchlejšie vyradenie 

ropovodu z verejnoprospešných stavieb. 

 

 

Životné prostredie:Životné prostredie:Životné prostredie:Životné prostredie:    

• zachovať v maximálnej možnej miere jestvujúce plochy verejnej zelene, zveľaďovať ich v 

rámci možností rozpočtu mestskej časti, 

• zlepšiť a sprofesionalizovať starostlivosť o zeleň, poriadok a čistotu na verejných 

priestranstvách, komunikáciách, detských ihriskách, parkoviskách, 

• pokračovať v osádzaní smetných košov, lavičiek, košov na psie exkrementy, 

• pokračovať v realizácii výbehov pre psy,  

• podpora sídliskových predzáhradiek a projektov na skvalitnenie  prostredia vo 

vnútroblokoch, 

• využiť možnosti fondov EÚ na  opatrenia proti dopadom klimatických zmien - zelené 

parkoviská, aleje, zadržiavanie vody v meste, parky, výsadba  rastlín bez nutnosti 

kosenia a starostlivosti o výsadbu, podpora stavieb so zelenými stenami a strechami, 

energetické pasy stavby, 
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• v spolupráci s ochranárskymi združeniami podporovať pri schvaľovaní zatepľovania 

budov ochranu hniezdísk žijúcich vtákov,                           

• podporovať ekologické a nezávadné opatrenia proti premnoženiu komárov,  

• v spolupráci s mestom podporovať budovanie odhlučňovacích stien, znížiť hlučnosť na  

jestvujúcich prevádzkach v blízkosti rekreačných areálov a obytných budov, 

• budovanie alejí z náhradnej výsadby, budovanie kvetových záhonov a zelene nenáročnej 

na starostlivosť. 

    

Bezpečnosť aBezpečnosť aBezpečnosť aBezpečnosť a    poriadok:poriadok:poriadok:poriadok:    

• v spolupráci s mestom vybudovať  osvetlenie  chodníka pre chodcov cez Polereckého ul., 

Pankúchovu až k Saleziánom Dona Bosca, 

• pripraviť realizáciu osvetlenia všetkých zrevitalizovaných námestí a verejných plôch 

v podobe ekologických  alternatívnych zdrojov (solárne osvetlenia, led osvetlenia a pod.), 

• podporovať rozširovanie kamerového systému napojeného na Mestskú políciu 

a navýšenie počtu členov mestskej polície vrátane ich ohodnotenia v spolupráci 

s hlavným mestom, 

• v spolupráci s hlavným mestom na križovatke Bosákova vybudovať dočasný bezpečný 

prechod pre chodcov a cyklistov. 

    

Fungovanie samosprávy:Fungovanie samosprávy:Fungovanie samosprávy:Fungovanie samosprávy:    

• prehodnotiť aktuálny Štatút hl. m. SR Bratislavy a súčasné prerozdelenie kompetencií a 

finančných tokov medzi mestom a mestskými časťami, 

• vytvoriť a zaviesť nový prvok participatívneho rozpočtu mestskej časti v podobe 

zapojenia verejnosti do grantového systému,   

• včasné zverejňovanie investičných zámerov na stránke mestskej časti Bratislava-

Petržalka, 

• dotvorenie transparentného a spravodlivého dotačného mechanizmu pre aktivity 

v prospech MČ a jej občanov,  

• kvalitná propagácia mestskej časti prostredníctvom mediálnych a iných partnerov 

vybratých v transparentnom procese vrátane vytvorenie a efektívneho fungovania 

mediálnej rady, 

• vypracovať opatrenia na motiváciu obyvateľov presídliť sa do Petržalky, nahlásiť si trvalý 

pobyt v Petržalke, resp. vrátiť sa zo zahraničia na Slovensko (do Petržalky) a uviesť tieto 

opatrenia do praxe, 

• aktualizovať koncepciu medzinárodnej spolupráce mestskej časti s mestami, resp. 

mestskými časťami v zahraničí, najmä z krajín, s ktorými sa dá spolupracovať na 

otázkach záujmu Petržalky (napr. zelené projekty, kreatívny priemysel, cyklotrasy a pod.) 

a z krajín, kde má silné zastúpenie slovenská krajanská komunita vrátane spolupráce 

s občianskymi združeniami na Slovensku a spolkami priateľstva v tomto smere. 
 


