
PHSR MČ Bratislava-Petržalka na roky 2016-2023  

Zápis z pracovného stretnutia dňa 25. 11. 2015 na Miestnom úrade Mestskej časti  
Bratislava-Petržalka 

Dňa 25. 11. 2015 sa konal workshop s pracovnými skupinami socioekonomických 
partnerov MČ Bratislava-Petržalka. Účelom stretnutia bolo oboznámiť partnerov so  
zozbieranými  projektovými zámermi, filtrácia nerealizovateľných projektov a prioritizácia 
projektov pre akčný plán na roky 2016-2018.  

Projektové zámery boli odprezentované v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1. Po úvodnej 
prezentácii sa socioekonomickí partneri rozdelili do 4 pracovných skupín na základe svojej 
odbornosti a záujmu:  

• Hospodárska oblasť 
• Sociálna oblasť I. – školstvo a šport 
• Sociálna oblasť II. – sociálne služby a kultúra 
• Environmentálna oblasť 

 
V rámci pracovných skupín boli projektové zámery detailnejšie prediskutované z pohľadu 

uskutočniteľnosti ich realizácie. (aktuálnosť projektu, legislatívne obmedzenia, kompetencie 
MČ a pod.) Dôvody, prečo konkrétne projektové zámery nebudú zaradené do projektového 
zásobníka sú uvedené v prílohe. V rámci diskusie boli zároveň navrhované nové projektové 
zámery, predstavujúce realizovateľnú alternatívu k projektom, ktoré boli vyradené zo 
zásobníka.  

 
Následná diskusia o prioritizácii projektov sa zaoberala len tými projektovými zámermi, 

ktoré boli označené ako realizovateľné. Jednotlivým členom pracovných skupín boli rozdané 
body (počet bodov sa rovná n/3; kde n je celkový počet projektov prezentovaný pracovnej 
skupine). Každý projektový zámer mohol získať maximálne 1 bod od každého 
socioekonomického partnera, pričom socioekonomickí partneri mohli, ale nemuseli, rozdeliť 
všetky svoje body. Obmedzeným počtom bodov sme simulovali obmedzené finančné zdroje 
na realizáciu projektov.  

 
Po diskusii a prioritizácii v pracovných skupinách boli parciálne výsledky prezentované 

spoločne všetkým zúčastneným socioekonomickým partnerom. Zároveň boli všetkým 
socioekonomickým partnerom rozdané ďalšie 3 body. Tieto body mohli prideliť projektovým 
zámerom v ostatných troch pracovných skupinách, v ktorých neboli socioekonomickí partneri 
prítomní. Každý socioekonomický partner mohol dať 1 bod jednému projektu v každej zo 
zvyšných oblastí. Týmto spôsobom sa mohol vyjadriť väčší počet partnerov k jednotlivým 
oblastiam a ich prioritným projektom.  

 
V prílohe sú k realizovateľným projektom priradené aj celkové body, ktoré im boli 

pridelené a ktoré predstavujú ich mieru priority pre realizáciu.   

Jednotlivé projektové zámery budú následne zoradené podľa miery priority, ktorá im bola 
pridelená. Tieto projekty budú priradené k podielu kapitálových výdavkov z návrhu rozpočtu 
MČ Bratislava-Petržalka na roky 2016 až 2018. Týmto spôsobom bude navrhnutý akčný plán 
na roky 2016-2018.  
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Príloha č. 1 

Priorit
ná  

oblas ť 
Špecifický cie ľ Opatrenie Názov projektu Realizovate ľnos ť Poznámka Prioritizácia - 

počet bodov 

Hospo
dárska 
oblas ť 

1.1. Rozvoj 
dopravnej 

infraštruktúry 

1.1.1.  Rekonštrukcia 
miestnych komunikácií 

3. triedy 

Obstaranie projektovej 
dokumentácie riešenia križovatky 
Lenardova/Rusovská cesta 

NIE 
Nerealizovateľné, komunikácia v majetku hl. 
mesta SR, Bratislava 

- 

Výstavba novej p ríjazdovej 
komunikácie Kutlíkova - chatová 
osada Malý Draždiak 

NIE 
Plánovaná realizácia hl. mestom SR, Bratislava 
- vyčlenené fin. prostriedky v rozpočte mesta. 

- 

1.1.2. Rozvoj 
nemotorovej dopravy 

Výstavba cyklotrasy  

ÁNO 
Na základe vypracovanej Štúdie rozvoja 
cyyklodopravy v MČ Bratislava-Petržalka. 

8 

Cyklisti v oboch smeroch  

ÁNO 

Projekt v súčasnosti nie je priorita, je potrebný 
názor Policajného zboru SR k organizácii 
premávky dopravným značením. 

- 
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Stojan na bicykle pred každou 
školou. 

ÁNO 

Čiastočné kompetencie len na materské a 
základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
MČ. Potrebná spolupráca s VÚC, resp. 
vysokými školami. 

2 

Koncep čný dokument rozvoja 
peších komunikácií 

ÁNO 
Projekt doplnený na základe diskusie 
pracovnej skupiny.  

2 

Vybudovanie chodníkov popri 
Chorvátskom ramene 

PREFORMULOVANÉ 

Projekt bol pretransformovaný na projekt s 
názvom "BUDOVANIE A REKONŠTRUKCIA 
PEŠÍCH KOMUNIKÁCIÍ", ktorý bude bližšie 
špecifikovaný na základe vypracovaného 
koncepčného dokumentu 

- 

1.1.3. Rozvoj 
parkovacej politiky 

Regulácia parkovania  

ÁNO 

Projekt doplnený na základe diskusie 
pracovnej skupiny. Prvou aktivitou v oblasti 
rozvoja parkovacej politiky by malo byť jasné 
definovanie a oddelenie parkovacích plôch od 
tých, kde je parkovanie zakázané.  

4 

Zvyšovanie po čtu parkovacích 
miest v M Č 

ÁNO 

Na základe regulácie parkovania pristúpiť k 
systematickej intenzifikácii parkovísk a 
budovaniu novej infraštruktúry 

2 



PHSR MČ Bratislava-Petržalka 2016-2023 

Parkovanie na R öntgenovej ulici 

PREFORMULOVANÉ 

Projekty parkovacej politiky budú riešené na 
základe spracovanej Štúdie rozvoja parkovacej 
politiky a regulácie parkovania. Technická 
špecifikácia jednotlivých parkovísk bude 
súčasťou prípravy konkrétneho projektu. V 
súčasnosti nie je možné definovať použitý 
materiál a technologické postupy 
rekonštrukcie.  

1 

Parkovanie na Jasovskej ulici  

- 

Parkovacia zóna Turnianska - 
Krásnohorská 

Vyriešenie vjazdu vozidiel na 
Kop čianskej ulici 

1.2. Revitalizácia 
verejných 

priestranstiev 

1.2.1. Revitalizácia 
verejných priestranstiev 

Rekonštrukcia/urbanizácia 
Nobelovho námestia 

ÁNO 

Bližšia špecifikácia rekonštrukcie námestia 
bude súčasťou prípravy projektu na realizáciu. 
Dôraz bude kladený na zachovanie všetkých 
funkcií, ktoré v súčasnosti námestie poskytuje.  

2 
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Revitalizácia Námestia R epubliky  

ÁNO 

Bližšia špecifikácia rekonštrukcie námestia 
bude súčasťou prípravy projektu na realizáciu. 
Dôraz bude kladený na zachovanie všetkých 
funkcií, ktoré v súčasnosti námestie poskytuje.  

4 

Popolušk a zo sídliska - revitalizácia 
nám. pri ZŠ Budatínska 

PREFORMULOVANÉ 
Revitalizácia vnútrobloku a prístupovej cesty k 
ZŠ Budatínska. 

2 

Odvodnenie chodnika pri 
Gymnaziu Mercury 

PREFORMULOVANÉ 

Rekonštrukcia chodníkov spadá do bežnej 
agendy MČ Bratislava-Petržalka, krytej 
bežnými výdavkami MČ.  

- 

Odstránenie stánku Šintavská  

NIE  

Stánok je v súkromnom vlastníctve a nachádza 
sa na pozemku hl. mesta SR, Bratislava. MČ 
Bratislava-Petržalka nemá kompetencie na 
odstránenie stánku. 

- 

Odstránenie maringotky Jasovská -
Vígľašská 

NIE  

Maringotka je súkromným vlastníctvom a 
nachádza sa na pozemku hl. mesta SR, 
Bratislava. MČ Bratislava-Petržalka nemá 
kompetencie na odstránenie stánku. 

- 
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Obnova mestského mobiliáru - ul. 
Bzovícka, Žehrianska, 
Krásnohorská 

PREFORMULOVANÉ 

Projekt bol preformulovaný na aktivitu s 
názvom "Obnova mestského mobiliáru v MČ 
Bratislava-Petržalka". Aktivita je  súčasťou 
bežnej agendy MČ, krytej bežnými výdavkami.  

- 

Lavičky na Poloreckého ulici  

Lavičky v Kop čanoch  

Spracovanie ÚPD zóny Námestia 
hrani čiarov, Bosáková, Janíkov 
dvor 

PREFORMULOVANÉ 

Oddelenie územného rozvoja a dopravy MÚ 
MČ Bratislava-Petržalka má v rámci bežnej 
agendy plánované spracovanie ÚPD zóny. 
Konkrétna zóna bude ešte špecifikovaná.  

1 
Spracovanie ÚPD zóny VII - VIII 
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1.2.2.  Riešenie 
majetkovo-právnych 

vzťahov a rekonštrukcia 
terás bytových domov 

Vysporiadanie a leg alizácia 
existujúcich terás 

PREFORMULOVANÉ 

Vysporiadanie vlastníckych vzťahov je súčasťou 
bežnej agendy MČ Bratislava-Petržalka, je 
základným predpokladom pre revitalizáciu 
terás bytových domov. 

- 

1.3. Rozvoj 
modernej 

samosprávy 

1.3.1.  Skvalitnenie 
poskytovania služieb 

Miestneho úradu 
obyvateľom a 

podnikateľským 
subjektom  

Vytvorenie klientského centra  

ÁNO   

- 

Vytvorenie dátového modelu 
životných situácií "Potrebujem 
vybavi ť", postupov pre vybavenie 
požiadaviek ob čanov 

ÁNO   

- 

1.3.2. Zefektívnenie 
interného riadenia a 
rozvoj zamestnancov 

Miestneho úradu 

Zvýšenie kvality strategického 
riadenia miestneho úradu 

ÁNO   

- 

Vytvorenie kompeten čných 
modelov zamestnancov mestskej 
časti a zavedenie systému 
hodnotenia (zru čnosti, vedomosti, 
kvalifika čné požiadavky, postoje) 

PREFORMULOVANÉ 

Parciálne projekty, ktoré budú súčasťou 
projektu "Zvýšenie kvality strategického 
riadenia miestneho úradu MČ Bratislava-
Petržalka". 

- 
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Projekt optimalizácie procesov  

PREFORMULOVANÉ 

- 

Sociál
na 

oblas ť 

2.1. Rozvoj 
infraštruktúry 
sociálnych 

služieb 

2.1.1.  Podpora zotrvania 
klientov v prirodzenom 

prostredí a rozvoj 
terénnych sociálnych 

služieb  

Zriadenie denného stacionára pre 
seniorov 

ÁNO   

- 

Sociálny taxík pre seniorov a ŤZP 

PREFORMULOVANÉ 

Realizácia v prípade deklarovaného záujmu u 
obyvateľov. Názov sociálny taxík je zavádzajúci 
- evokuje že sa jedná o bezplatnú službu 

1 

2.1.2.  Rozvoj 
ambulantných sociálnych 

služieb a pobytových 
sociálnych služieb 

a zariadení 

Externalizácia sociálnej 
starostlivosti u dependentov a 
codependentov 

ÁNO   

3 

Nízkoprahové denné centrum pre 
ľudí bez domova 

NIE 

Agenda sociálnej starostlivosti o ľudí bez 
domova je v kompetencii hl. mesta SR, 
Bratislava. 

2 
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Vybudovanie nového Strediska 
sociálnych služieb 

ÁNO   

3 

Rekonštrukcia SSS Vavilovova 18. 

ÁNO 
Rekonštrukcia súčasného Strediska sociálnych 
služieb. 

3 

Rekonštrukcia DOS Medve ďova   

ÁNO 
Rekonštrukcia domu s opatrovateľskou 
službou.  

2 

2.2. Rozvoj 
školskej 

infraštruktúry  

2.2.1.  Zvýšenie kapacity a 
skvalitnenie priestorov a 
výchovno-vzdelávacieho 

procesu v materských 
školách 

Vybudovanie MŠ na Vyšehradskej 
ulici 

ÁNO Projekt je v štádiu realizácie. 

5 

Montessori trieda - MŠ Turnianska  

NIE 

Montessori pomôcky nie sú schválené 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 
športu SR ako oficiálne učebné pomôcky.  

- 
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Bezbariérové školstvo  

ÁNO 

Vytvorenie podmienok pre prijatie žiakov  so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
na všetkých MŠ a ZŠ zriadených MČ Bratislava-
Petržalka.  

4 

2.2.2.  Skvalitnenie 
technického stavu a 

výchovno-vzdelávacieho 
procesu na základných 

školách 

Petržalská super škola  

ÁNO 
Pokračovanie v tradícii organizovania 
prednášok.  

2 

Externé hodnotenie kvality školy 
podporujúce sebahodnotiace 
procesy a rozvoj školy 

ÁNO Pokračovanie v už prebiehajúcej aktivite. 

1 

Tanec v duši  

PREFORMULOVANÉ 
Pokračovanie v projekte zapájania školských 
klubov detí a organizovania vystúpení. 

- 

Detské zastupite ľstvo M Č Petržalka  

ÁNO   

2 
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Naučiť lepšie -odmeni ť viac  

ÁNO Program na zvýšenie motivácie pedagógov. 

2 

2.2.3.  Rekonštrukcia 
technologického 

vybavenia jedální ZŠ a MŠ  

Rekonštrukcia kuchyne školskej 
jedálne ZŠ Holí čska 

PREFORMULOVANÉ 

Aktuálne sa pripravuje komplexný projekt s 
názvom: "Obnova veľkokuchynských zariadení 
MŠ a ZŠ" zameraný na všetky školské 
zariadenia zriadené MČ Bratislava-Petržalka 

3 

2.2.4.  Rekonštrukcia 
vonkajších areálov MŠ a 

ZŠ 

Začni sa hýba ť- budova Znievska 
26 

NIE Budova nie je majetkom MČ (ale BSK). 

- 

Futbalové ihrisko pre deti z MŠ 
Turnianska 

PREFORMULOVANÉ 
Rekonštrukcia ihriska,  bez prístupu verejnosti 
na ihrisko v zmysle platnej legislatívy. 

- 

2.3. Rozvoj 
infraštruktúry pre 

športové a 
voľnočasové 

vyžitie 

2.3.1.  Revitalizácia 
existujúcej a budovanie 

novej športovej 
infraštruktúry a 

organizácia  podujatí 

Športový park JAMA  

ÁNO   

- 
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Futbalové ihrisko pri Teenplace 
Žehrianska 

ÁNO   

- 

Out-doorová posil ňovňa pre 
seniorov 

ÁNO 
Lokalizácia posilňovne bude špecifikovaná pri 
príprave projektu. 

4 

Olympijský festival nádejí Petržalka  

ÁNO   

2 

Petržalská školská hokejbalová liga  

ÁNO   

- 

2.3.2.  Revitalizácia 
detských ihrísk   

Revitalizácia detského ihriska 
Starhradská-Tematínska 

ÁNO   

- 
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Na ihrisko, do knižnice - 
rekonštrukcia ihriska na ul. 
Vavilovova 

ÁNO   

1 

Detské prvky na hranie - ul. 
Kop čianska 

ÁNO   

2 

Nové prvky pre handicapované deti 
na ihriskách 

ÁNO 
Projekt osadenia prvkov na detských ihriskách, 
vhodných aj pre deti s telesným postihnutím.  

4 

Osveta vo varení  

ÁNO 

Projekt vzdelávania a výmeny skúseností pre 
zamestnancov školských kuchýň, pedagógov a 
rodičov.  

2 

2.4. Rozvoj 
kultúrnej 

infraštruktúry  

2.4.1.  Rekonštrukcia 
technického stavu a 

vybavenia kultúrnych 
zariadení  

Rekonštrukcia fasády a zateplenie 
DK Zrkadlový háj 

ÁNO 
Rekonštrukcia DK Zrkadlový háj je prioritou MČ 
Bratislava-Petržalka. 

3 
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Rekonštrukcia interiéru DK 
Zrkadlový háj 

ÁNO   

2 

Proj ektová štúdia na rekonštrukciu 
DK Lúky 

PREFORMULOVANÉ 
Spojenie 2 parciálnych krokov jedného 
projektu rekonštrukcie DK Lúky. 

6 
Komplexná rekonštrukcia DK Lúky  

Rekonštrukcia CCC Centra  

ÁNO 
V blízkej dobe nie je rekonštrukcia CCC Centra 
akútna. 

1 

Projekt modernizácie zvukovej a 
svetelnej techniky oboch DK 

PREFORMULOVANÉ 
Aktivita bude súčasťou projektov rekonštrukcie 
DK Zrkadlový háj a DK Lúky.  

- 
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Výmena mobiliáru v oboch DK  

PREFORMULOVANÉ 
Aktivita bude súčasťou projektov rekonštrukcie 
DK Zrkadlový háj a DK Lúky.  

1 

2.4.2.  Organizácia a 
zvyšovanie kvality 

podujatí 

Petržalský bunker - klubov ňa 
mladých 

ÁNO   

2 

Enviro
nment
álna 

oblas ť 

3.1. Zvýšenie 
kvality životného 

prostredia a 
adaptácie na 

globálne 
klimatické zmeny  

3.1.1.  Revitalizácia 
zelených plôch a rozvoj 
ich funkčného využitia 

Generel verejnej zelene na území 
MČ 

ÁNO 

Spracovanie koncepčného dokumentu 
popisujúceho stav verejnej zelene a jej budúci 
rozvoj je prioritou MČ Bratislava-Petržalka a 
zároveň prvý logický krok pre realizáciu ďalších 
environmentálnych projektov. 

7 

Petržalka bez betónu  

PREFORMULOVANÉ 

Projekt bude realizovaný na základe 
spracovania dokumentu Generelu verejnej 
zelene, ako obnova a revitalizácia zelených 
plôch. Projekt sa bude týkať iba územia v 
správe MČ Bratislava-Petržalka.  

1 

Výsadba krikov po výrube stromov  

PREFORMULOVANÉ 
Aktivita je realizovaná aj v súčasnosti v rámci 
bežnej agendy MČ.  

- 
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Rekreačná zóna Ve ľký Draž diak  

ÁNO 

Základným predpokladom pre realizáciu 
projektu je vysporiadanie pozemkov v okolí 
jazera Veľký Draždiak.  

3 

Revitalizácia zelenej plochy na 
Betliarskej ulici 

PREFORMULOVANÉ 

Revitalizácia plôch verejnej zelene v celej MČ 
Bratislava-Petržalka na základe Generelu 
verejnej zelene 

- 

Projekt Marsilius  

PREFORMULOVANÉ 

Projekt inštalovania drobných prvkov umenia a 
inej infraštruktúry a mobiliáru je možné 
realizovať pomocou dotačného mechanizmu 
MČ Bratislava-Petržalka. Malé projekty nie je 
vhodné uvádzať do zásobníka.  

- 

Komunitná záhrada v areáli ZŠ 
Turnianska 

PREFORMULOVANÉ 

Je možná podpora budovania komunitných 
záhrad na území MČ Bratislava-Petržalka. 
Aktuálne sa realizuje projekt budovania 
predzáhradok na sídliskách.  

- 

3.1.2.  Zmierňovanie 
dopadov klimatických 
zmien a adaptácia na 

nové podmienky 

Zelené terasy  

ÁNO Revitalizácia majetkovo vysporiadaných terás. 

1 
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Zazelenenie vnútroblokov na 
Šustekovej ulici  

ÁNO Podľa dokumentu Generelu verejnej zelene.  

3 

Obnova systému rozvodu 
zavlažovania zelene petržalského 
sídliska 

ÁNO Sfunkčnenie existujúcej infraštruktúry. 

5 

Vybudovanie protihlukovej steny  
Budatínska - Vyšehradská 

NIE 
Nie je v kompetencii MČ Bratislava-Petržalka, 
ale ŽSR a Diaľničnej spoločnosti. 

1 

Zazelenenie betónových múrov a 
plotov 

PREFORMULOVANÉ 

Na základe dokumentu Generel verejnej 
zelene, výsadba popínavých rastlín na 
vhodných plochách v rámci bežnej agendy MČ.  

4 

3.1.3.  Rozvoj 
infraštruktúry pre 
chovateľov psov 

Psí park s vo ľným výbehom  

ÁNO 

Projekt sa realizuje. Aktuálne  sa v MČ 
Bratislava-Petržalka pripravuje vybudovanie 
druhého  oploteného cvičiska pre psov, s 
projektom sa plánuje pokračovať aj v 
budúcnosti. 

- 
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Pláž pre psov  

NIE 
Na území MČ Bratislava-Petržalka je platné 
VZN o zákaze kúpania psov.  

- 

Psí cintorí n 

ÁNO 
Riešenie v spolupráci s hl. mestom SR, 
Bratislava 

1 

3.2. Rozvoj 
technickej 

infraštruktúry 

3.2.1.  Rozvoj 
infraštruktúry 
odpadového 
hospodárstva   

Info rmačná kampa ň pre obyvate ľov 
o triedení odpadu 

ÁNO 

Informačná kampaň pre obyvateľov MČ o 
zmenách vyplývajúcich zo Zákona o odpadoch 
č. 79/2015  Z. z. 

2 

Infraštruk túra kontajnerových 
stojísk 

PREFORMULOVANÉ 

Navrhovateľom a stavebníkom zároveň môže 
byť len vlastník, resp. spoluvlastníci hlavnej 
stavby (bytovej alebo nebytovej budovy), ku 
ktorej plní kontajnerové stojisko doplnkovú  
funkciu. MČ má vytvorený dotačný 
mechanizmus na účel budovania 
kontajnerových stojísk. 

- 

Separácia odpadu na ZŠ 
Turnianska 

NIE 
Všetky ZŠ na území MČ Bratislava-Petržalka v 
súčasnosti separujú.  

- 
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Odpadkové koše na sídlisku a koše 
na psie exkrementy v Kop čanoch 

PREFORMULOVANÉ 

Osádzanie odpadkových košov a košov na 
exkrementy je bežná agenda MČ. V prípade 
potreby osadenie ďalších košov je potrebné 
komunikovať s MČ.  

- 

3.2.2. Rozvoj 
infraštruktúry 
energetického 
hospodárstva a 

obnoviteľných zdrojov 

Inštalovanie termoreg ulačných 
ventilov na radiátoroch MŠ a ZŠ 

ÁNO 

Inštalácia zariadení vo všetkých MŠ a ZŠ v 
zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-
Petržalka 

4 

 


