Odpočet Prioritných cieľov mestskej časti Bratislava-Petržalka 2015 - 2018
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Predkladateľ:
Ján Bučan
1. zástupca starostu

Dôvodová správa
V súlade s uznesením č. 58 zo dňa 5. mája 2015, ktorým bol schválený materiál
Prioritné ciele mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 – 2018 a v súlade s uznesením
č. 90 zo dňa 23. júna 2015, ktorým bol schválený materiál Návrh na vypracovanie informácie
o plnení prioritných cieľov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 – 2018 a jej
predkladanie na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka bol
vypracovaný a predložený materiál Odpočet Prioritných cieľov mestskej časti BratislavaPetržalka 2015 - 2018 za obdobie jún 2016 – máj 2017.
Vzhľadom na to, že materiál Prioritné ciele mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 –
2018 bol tvorený poslaneckými klubmi a v niektorých svojich častiach obsahuje aj výlučne
poslanecké priority, boli oslovené aj jednotlivé poslanecké pracovné skupiny pre zaslanie
vstupov k plneniu priorít. Predkladaný materiál Vyhodnotenie prioritných cieľov mestskej
časti Bratislava-Petržalka za roky 2015 – 2018 teda vychádza z podkladov dodaných zo strany
jednotlivých oddelení Miestneho úradu Bratislava-Petržalka ako aj vstupov od pracovných
skupín zložených z poslancov miestneho zastupiteľstva.
Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
zobrať na vedomie
Odpočet Prioritných cieľov mestskej časti Bratislava-Petržalka 2015 - 2018 za obdobie jún
2016 – máj 2017.
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Vyhodnotenie prioritných cieľov mestskej časti
Bratislava-Petržalka na roky 2015 – 2018
za obdobie jún 2016 - máj 2017
ŠKOLSTVO:
Prioritný cieľ:
 pokračovať v rozširovaní kapacít materských škôl a realizovať rekonštrukciu objektu
MŠ Vyšehradská,
Plnenie:
 Prebieha rekonštrukcia objektu, dokončené sú búracie práce, pôvodná stavba je
vyčistená. Blok C je pripravený na osadenie výplní otvorov, zateplenie a vonkajšie
omietky. V bloku B je dokončený teplovod a v celej stavbe sú nové rozvody
kanalizácie. Zrekonštruovaná je vodovodná prípojka.
Prioritný cieľ:
 naštartovať revitalizáciu školských telocviční , dvorov a pripraviť systém ich
režimovania v zmysle sprístupnenia športovísk na ZŠ verejnosti,
Plnenie:
 V roku 2016 sme požiadali o dotáciu rekonštrukcie a vybavenie telocvične na ZŠ
Dudova, ZŠ Budatínska, ZŠ Gessayova a ZŠ Holíčska, poskytnutá bola dotácia vo
výške 81 300 € .
Prioritný cieľ:
 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,
Plnenie:
 V roku 2016 boli v oblasti zlepšenia bezpečnostných podmienok vykonané
rekonštrukcie striech v ZŠ Turnianska a ZŠ Pankúchova, rekonštrukcia hlavného
schodiska v ZŠ Nobelovo námestie, rekonštrukcia vstupov z terasy do objektu MŠ
Haanova a rekonštrukcia nosnej konštrukcie strojovne bazéna v ZŠ Pankúchova.
Výmena okien bola realizovaná v MŠ Tupolevova, vybudovanie požiarneho schodiska
sa uskutočnilo v MŠ Gessayova. V oblasti zlepšenia hygienických podmienok boli v
roku 2016 vykonané rekonštrukcie hygienických zariadení v MŠ Haanova, MŠ
Lachova, MŠ Bulíkova, MŠ Bzovícka, MŠ Ševčenkova. V ZŠ Černyševského boli
rekonštruované hygienické zariadenia pri telocvični, v MŠ Budatínska bola
uskutočnená rekonštrukcia kanalizácie zo skladu zemiakov. V roku 2016 boli
rekonštrukcie budov ZŠ a MŠ vykonané celkovo za 661 683,70 €.
Prioritný cieľ:
 pokračovať vo výmene osvetlenia na materských školách v zmysle koncepcie úspory
energií a zdravia detí vrátane montáže termoregulačných ventilov na radiátoroch,
Plnenie:
 Výmena osvetlenia bola zrealizovaná v MŠ Turnianska, MŠ Strečnianska a MŠ
Bzovícka. Montáž termostatických ventilov bola realizovaná v MŠ Turnianska.
Prioritný cieľ:
 pripraviť a začať realizovať rekonštrukcie kuchýň, ich zariadenia a jedální na
základných školách,
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Plnenie:
 V 9/2016 bola ukončená rekonštrukcia školskej kuchyne na ZŠ Budatínska, vrátane
obnovy veľkokuchynských zariadení. V súčasnosti sa pripravuje rekonštrukcia
školskej kuchyne na ZŠ Lachova, vrátane obnovy veľkokuchynských zariadení.
Prioritný cieľ:
 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,
Plnenie:
 1.Pre pedagogických zamestnancov materských škôl realizované:
a) seminár pre riaditeľky MŠ – lektorka Dr. Hajdúková, PhD. MŠVVaŠ SR –
„Riadenie materskej školy“
b) OŠaŠ organizovalo pravidelné porady s riaditeľkami MŠ a osobitne workshopy pre
začínajúce riaditeľky MŠ a podľa záujmu pre ostatné riaditeľky MŠ v oblasti riadenia
MŠ - prepojenia legislatívy s praxou,
c)stretnutie predsedov metodických združení MŠ s cieľom výmeny skúseností a dobrej
praxe
d)v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom Ševčenkova a s ProSolutions s. r.
o. realizované kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ aj v MŠ
Pifflova, MŠ Strečnianska, MŠ Turnianska,
e) na podporu inovácií zvyšovania kvality vzdelávania v materských školách
realizované podujatia s účasťou všetkých MŠ:
- Modrý deň – organizátor MŠ Iľjušinova,
- Literárna prehliadka – organizátor MŠ Turnianska,
- LEGO dielne – organizátor MŠ Búlikova,
- Farebný svet – organizátor MŠ Lietavská.
- Týchto aktivít sa zúčastňujú aj ostatné MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti.
- S mimoriadnym ohlasom sa stretáva podujatie Modrý deň organizované MŠ
Iľjušinova a venované otázkam vzdelávania detí s autizmom a organizované pri
príležitosti Svetového dňa autizmu. Podujatia sa v roku 2016 zúčastnilo 127 detí aj z
ostatných MŠ.
 2. Pre pedagogických zamestnancov ZŠ s cieľom kvality výchovno-vzdelávacieho
procesu sa v roku 2016 zapojili všetky ZŠ do projektu Externé hodnotenie kvality
školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy. Na zvýšenie motivácie
učiteľov a podporu aktivít základných škôl v zvyšovaní kvality výchovnovzdelávacieho procesu OŠaŠ zorganizovalo odborné semináre zamerané na otázky
Sebahodnotenia ako procesu získavania objektívnych informácií o škole so zameraním
na doménu „Procesy na úrovni triedy“. Lektorkou seminárov bola spoluautorka tohto
celoslovenského projektu PaedDr. Mária Uhereková. V rámci školení, ktorých sa
zúčastnili riaditelia ZŠ a členovia projektových tímov im boli odporúčané rôzne
metódy a formy sebahodnotenia, upozornené boli na prípravnú fázu, dôsledné
stanovenie domén, oblastí, indikátorov, cieľov, postupov a pravidiel a zostaveniu a
vedeniu realizačných tímov na školách. a vedenie tímu.
 3.Spoločné projekty mestskej časti:
a) Petržalská super škola: V spolupráci so Slovenskou akadémiou vied pokračoval v
roku 2016 4. a 5. ročník projektu Petržalská super škola, Cieľ projektu –
sprostredkovanie najnovších vedeckých poznatkov prednáškami kvalifikovaných
odborníkov zo SAV podarilo úspešne naplniť prednáškami v Dome Kultúry Zrkadlový
4

háj pre žiakov 6. A 8. Ročníka a priamo v ZŠ prednáškami pre žiakov 9. ročníka. V
roku 2016 sa ich zúčastnilo 2340 žiakov so svojimi pedagógmi, pre ktorých boli
prednášky metodickou aj odbornou podporou pri vyučovaní jednotlivých predmetov.
b) Tanec v duši - celoročný projekt organizovaný pre žiakov školských klubov detí. V
roku 2016 realizovaný 4 a 5. ročník. Cieľom je prezentovať činnosť školských klubov
detí pri ZŠ v tanečnej oblasti. Záverečnej tanečnej prehliadky v priestoroch DK
Zrkadlový háj sa zúčastnilo z 11 ŠKD pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti Bratislava-Petržalka a ZŠ s MŠ Rusovce s počtom viac ako 140 detí za účasti ich
zákonných zástupcov. Týmto mestská časť súčasne podporuje činnosť ŠKD a
prezentuje jej výsledky pred širokou rodičovskou verejnosťou a stretáva sa s
mimoriadne pozitívnym ohlasom u rodičovskej verejnosti. Pre úplnosť uvádzame, že
na záverečnej prehliadke v máji 2017 vystúpili ako hostia Samuel Tomeček, súbor
latino tancov a hosť zo SĽUK-u.
 4. Projekty základných škôl
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci
orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP) vyhlásilo v
decembri 2016 Výzvu na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc,
odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Projektmi na „Budovanie a
zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných
učební rôzneho druhu v 11 základných školách mestskej časti Bratislava-Petržalka
plánuje
mestská časť zrealizovať obstaranie jazykových učební na výučbu
slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby
vyrastajúce v inom jazykovom prostredí, vynovenie školských knižníc vrátane
priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, obstaranie prírodovedných
učební, obstaranie polytechnických učební, obstaranie IKT učební. Všetkých 11 ZŠ v
rámci výzvy reagovalo podľa svojich špecifických potrieb a zapojilo sa do
vypracovania projektov, všetko za aktívnej spolupráce oddelenia projektového
riadenia.
 5.Ďalšie aktivity ZŠ a mestskej časti
OŠaŠ v spolupráci so ZŠ organizuje a finančne sa podieľa na ďalších aktivitách, ktoré
motivujú pedagógov a podporujú ich v oblasti inovácií a zvyšovania kvality výchovnovzdelávacieho procesu.
a) ZŠ Tupolevova už tradične organizuje súťaž Novodobo so Shakespearom, v ktorej žiaci
prezentovali svoje vedomosti a zručnosti v speve, poézii a próze v ANJ,
b) ZŠ Tupolevova zorganizovala dlhodobú súťaž v rámci Bratislavského kraja pod
názvom História magistra vitae, na tému „Radosti a starosti vladárov“. Zúčastnilo sa 13
škôl ktoré prezentovali 147 projektov.
c) ZŠ Lachova pripravila už tradične pre žiakov I. stupňa súťaž Malá olympiáda v ANJ,
ktorej sa zúčastnili dvojčlenné družstvá z 11 základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka. Žiaci súťažili v šiestich disciplínach, v ktorých sa
dôraz kládol na čítanie s porozumením, gramatika, slovná zásoba, počúvanie s
porozumením, komunikácia a rôzne tematické okruhy, ako rodina, zvieratá, jedlo, časti
tela, oblečenie, počasie.
Všetky tieto aktivity významnou
mierou motivujú a podporujú učiteľov a
vychovávateľov v ZŠ a MŠ k zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v
školách.
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Prioritný cieľ:
 pokračovať vo finančnej podpore učiteľov, v podobe podpory ich vzdelávania a
koncoročného odmeňovania a zvýšení kvality vzdelávania,
Plnenie:
 1.Mestská časť Bratislava-Petržalka podporila inovatívne aktivity pedagógov ZŠ v
oblasti zvyšovania kvality vzdelávania rôznymi formami finančného odmeňovania.
Jednou z foriem je odmeňovanie učiteľov zapojených do výzvy mestskej časti Naučiť
lepšie – odmeniť viac. V roku 2016 sa do výzvy so svojimi projektmi zapojilo spolu
29 pedagógov I. a II. stupňa ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.. Účelom
výzvy je motivovať učiteľov ZŠ k zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu
prostredníctvom zavádzania inovačných metód a foriem práce do výchovnovzdelávacieho procesu.
 2.Na podporu tvorivej edukačnej práce pedagógov škôl sa každoročne, za mimoriadne
výsledky v pedagogickej činnosti, oceňujú pedagógovia ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti v marci pri príležitosti Dňa učiteľov a v novembri pri
príležitosti Svetového dňa učiteľovi. Starosta mestskej časti pri príležitostí týchto
výročí morálne aj finančne oceňuje pedagógov ZŠ a MŠ za mimoriadne výsledky
dosiahnuté v pedagogickej činnosti. V roku 2016 bolo pri príležitosti Dňa učiteľov a
Svetového dňa učiteľov ocenených 14 učiteľov ZŠ a MŠ. Ocenenie pri príležitosti
Svetového dňa učiteľov bolo spojené s finančnou odmenou z rozpočtu mestskej časti.
Prioritný cieľ:
 vybudovanie nových predškolských zariadení, detských jaslí a vytvorenie triedy v MŠ
pre zdravotne oslabené deti,
Plnenie:
 Na základe výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na poskytnutie
dotácie na zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ bol podaný projekt na poskytnutie
dotácie na vybudovanie 4 triednej MŠ v nebytových priestoroch v prístavbe ZŠ
Turnianska 10.
Prioritný cieľ:
 zaoberať sa otázkou chýbajúcich školských asistentov na ZŠ pre integrované deti s
ŤZP, napr. formou využitia absolventskej praxe v danej oblasti.
Plnenie:
 Mestská časť Bratislava-Petržalka na kalendárny rok 2016 požadovala z MŠVVaŠ SR
 13 asistentov učiteľa pre žiakov spĺňajúcich podmienky pre pridelenie asistenta
učiteľa. Finančné prostriedky boli pridelené len pre 3 asistentov učiteľa pre žiakov s
aspergerovým syndrómov v ZŠ Prokofievova.
 2.Potreba pre školský rok 2017/2018 – požiadavka predložená na Odbor školstva
Okresného úradu Bratislava 30.5.2017 – počet resp. prepočítaný počet AU – 20,7 - v
jednotlivých ZŠ je závislý od druhu zdravotného znevýhodnenia žiakov. Počet AU pre
zriaďovateľov a ZŠ schvaľuje MŠVVaŠ SR. Na schválený počet AU budú
poskytované nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Asistenta
učiteľa si následne budú zabezpečovať jednotlivé ZŠ, pričom pri ich výbere musia
rešpektovať požiadavku na vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pedagogického
zamerania.
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Kultúra, šport a oddych:
Prioritný cieľ:
 intenzívnejšia údržba existujúcich detských ihrísk vrátane osadenie nových hracích
prvkov a budovanie nových detských ihrísk v chýbajúcich lokalitách, s dôrazom na
vnútro-sídliskové zóny,
Plnenie:
 V roku 2016 bolo vybudované nové detské ihrisko na Znievskej ulici.
Prioritný cieľ:
 umiestnenie strojov na cvičenie pre mládež a seniorov,
Plnenie:
 Bola osadená nová streetworkaoutová zostava (špecializácia na crosssfit) pri
Chorvátskom ramene.
Prioritný cieľ:
 spustenie prevádzky plavárne a zastrešenie koncepčnej činnosti športu a detských
ihrísk a jej implementácie v rámci Športových zariadení Petržalka s.r.o.,
Plnenie:
 Po úspešnom skolaudovaní Petržalskej plavárne bola pre verejnosť spustená ostrá
prevádzka 5.9.2016. Za týchto niekoľko mesiacov do konca roku 2016 zaznamenala
plaváreň cca 45500 vstupov a prenajala dráhy pre viaceré kluby.
 Koncepčná činnosť v oblasti športu a detských ihrísk bola zahájená začatím procesu
vytipovania ihrísk a objektov, ktoré výhľadovo prejdú pod záštitu Športových
zariadení Petržalky, s.r.o., v priebehu roku 2017.
Prioritný cieľ:
 rekonštrukcia prírodnej bežeckej dráhy okolo jazier Malého a Veľkého Draždiaka
a rozvoja jeho rekreačného potenciálu,
Plnenie:
 Prírodná bežecká dráha bola vytýčená v roku 2014 a v roku 2015 označená tabuľami a
smerovkami. MČ tento rok osádza lavičky a koše pri Veľkom Draždiaku.
Prioritný cieľ:
 pokračovať v budovaní vnútro - sídliskových oddychových zón,
Plnenie:
 Výstavba športového parku Jama na Vyšehradskej ul.:
o s dodávateľom boli dohodnuté a špecifikované konkrétne herné/cvičebné
prvky a povrch,
o dodávateľovi bolo odovzdané stavenisko a boli zahájene stavebné práce,
o zo strany dodávateľskej firmy boli herné prvky ako aj povrch objednaný
u subdodávateľov,
o predpokladaný termín ukončenia stavebných prác a odovzdanie areálu do
užívania verejnosti by mal byť v priebehu jesene 2017.
Prioritný cieľ:
 podpora aktivít súvisiacich s rozšírením športových aktivít medzi mládežou,
Plnenie:
 Mestská časť každý rok organizuje športové súťaže a aktivity na rozvoj športovania
obyvateľov, najmä mládeže Petržalky. V roku 2016 zorganizovala tieto športové
podujatia: Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka, Petržalskú
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školskú hokejbalovú Ligu, Tenisový turnaj žiakov ZŠ do 10 rokov, Penaltu.
Minipenaltu, Ladypenaltu Petržalský uličný basketbal, Beh okolo Draždiakov pre
žiakov a stredoškolskú mládež a obyvateľov MČ, tenisový turnaj Pro-Set, Run Fest
Petržalka – bežeckú maratónsku súťaž pre obyvateľov mestskej časti. Pri ich
organizácii spolupracovala s o.z. Zober loptu nie drogy, Tenisovou školou Petržalka,
o.z. Run for Fun, MŠKI Petržalka, so ZŠ Budatínska Turnianska, Tupolevova,
Holíčska, s o. z. Vivus, ORCA, Budúcnosť nádejí, BSC Bratislava PS Doggie
výcviková škola, atď. V roku 2016 sa do týchto súťaží aktívne zapojilo viac ako 2300
športovcov všetkých vekových kategórií.
Prioritný cieľ:
 zveľaďovanie a obnovovanie pamiatok, pamätihodností a histórie Petržalky,
Plnenie:
 MČ realizuje súpis pamiatok a pamätihodností za účelom zistenia ich stavu, mnohé
nemajú majiteľa a nikto o ne nejaví záujem, mnohé sú veľmi poškodené, k mnohým
nemáme žiadny vlastnícky vzťah
Prioritný cieľ:
 podpora vydávania publikácií, stretnutí, seminárov a kultúrnych podujatí spojených
s históriou Petržalky,
Plnenie:
 Významným projektom Miestnej knižnice Petržalka je cyklus výstav Taká bola
Petržalka, ktorý v roku 2016 vstúpil do svojho štvrtého ročníka. V roku 2016 výstava
mala názov „Petržalka v rokoch 1973-1989“. Vernisáž výstavy bola 4.2.2016 a
výstava trvala do 15.4.2016. Na výstave sme mapovali históriu Petržalky v danom
období. Množstvo zozbieraného materiálu nás viedlo k rozhodnutiu spracovať toto
obdobie histórie Petržalky do dvoch samostatných častí s realizáciou v rokoch 2016 a
2017. Súčasťou výstavy bolo päť sprievodných podujatí, ktoré sa stretli s veľkým
úspechom, ale aj 65 lektorovaných prednášok pre žiakov, študentov a dospelých a aj
seniorov, ktoré pripravili viedli naši knihovníci – piati lektori pod odborných
metodickým vedením. Na podujatiach sa zúčastnilo spolu 1346 návštevníkov.
 Sprievodnými podujatiami k výstave boli:
o komentovaná prednáška Ľuboša Kačírka k výstave „Petržalka v rokoch 19731989“ (5.3.2016)
o prednáška Petra Martinka „Rýchlodráha v Petržalke“ (3.3.2016)
o prednáška Martina Kleibla „Umelecké diela Petržalky“ (6.4.2016)
o prednáška Mariána Gulu z Ústavu pamäti národa „Petržalka za železnou oponou v
rokoch 1973-1989“ (11.4.2016)
o prednáška Oskara Lehotského „Typológia petržalských panelákov“ (14.4.2016)
Prioritný cieľ:
 spolupráca s cirkvami, náboženskými spoločnosťami a občianskymi združeniami na
spoločných kultúrnych projektoch, resp. podpora ich kultúrnych projektov,
Plnenie:
 S občianskymi združeniami spolupracujeme na viacerých projektoch. Cirkevné
organizácie neprejavujú záujem o spoluprácu s nami.
Prioritný cieľ:
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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.
Plnenie:
 Mestská časť podporila prostredníctvom poskytnutia dotácií v oblasti kultúry 13
žiadostí v celkovej sume 26 130,- €.
Doprava a parkovanie:
Prioritný cieľ:
 pokračovať v rozširovaní kapacít parkovania v podobe zjednosmerňovania ulíc,
vytvárania nových parkovacích miest, preklasifikácie nevyužívaných miest,
Plnenie:
 V roku 2016 bolo vybudované nové parkovisko na Markovej ulici a pripravené dve
projektové dokumentácie na nové parkoviska – na Ševčenkovej ulici a Furdekovej
ulici.
 Bola zabezpečená údržba vyhradeného parkovania ZŤP – zmeny, vodorovné značenie,
údržba v počte 86 a nových vyhradených parkovaní v počte 106.
 Vyhradené parkovanie platené – zmeny, vodorovné značenie v počte 315. Okrem toho
boli realizované nové vyhradené parkovania v počte 152. Celková hodnota realizácie
vyhradeného parkovania predstavuje čiastku 43 533,18 €.
 Zjednosmernenie nebolo realizované, nakoľko nebol predložený návrh. V spolupráci s
OPR sa pripravujú projekty na realizáciu v roku 2017.
Prioritný cieľ:
 dokončenie a spustenie modelu parkovacej politiky (tzv. rezidenčné parkovanie) na
území mestskej časti Bratislava-Petržalka so zabezpečením kompatibility s budúcim
systémom celomestskej parkovacej politiky,
Plnenie:
 Zavedenie parkovacej politiky na území mestskej časti je podmienené prijatím
potrebných záväzných dokumentov na úrovni hlavného mesta SR Bratislavy a to
Štatútu hlavného mesta a Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní.
 V decembri 2016 hlavné mesto SR Bratislava prijalo Všeobecne záväzné nariadenie o
dočasnom parkovaní motorových vozidiel, ktoré nadobudlo účinnosť 1.marca 2017. V
súčasnosti je potrebné prijať dodatok Štatútu, ktorým hlavné mesto zverí všetky
miestne komunikácie do správy mestských častí. Doteraz nebol Štatút prijatý
mestským zastupiteľstvom.
Prioritný cieľ:
 podpora výstavby parkovacích domov po prerokovaní obyvateľov dotknutých takouto
výstavbou,
Plnenie:
 Mestská časť posudzovala nasledovné investičné zámery:
o Rok 2014 - Garážový dom Röntgenova, ku ktorému bolo vydané súhlasné stanovisko
mestskej časti. Po verejnom prerokovaní a na základe petície obyvateľov proti
garážovému domu sa v súčasnosti pripravuje iba pozemné parkovisko so 77 státiami.
o Rok 2015 - Garážový dom Vavilovova, ku ktorému bolo vydané súhlasné stanovisko
mestskej časti. Investor doložil aj petíciu obyvateľov za výstavbu garážového domu.
o Rok 2016 - Garážový dom Digital Park Einsteinova, ku ktorému mestská časť vydala
súhlasné stanovisko.
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o Rok 2016 - Garážový dom Lachova, ku ktorému vydala mestská časť súhlasné
stanovisko.
Prioritný cieľ:
 rekonštrukcie celých úsekov ciest a chodníkov,
Plnenie:
 V roku 2016 boli realizované opravy komunikácií a chodníkov v rozsahu 4630 m2 v
celkovej hodnote 365 877,73 €.
Prioritný cieľ:
 spolupodieľať sa na budovaní cyklotrás a trás pre pešiu turistiku,
Plnenie:
 Pripravuje sa realizácie cyklotrasy Starohájska, ktorú buduje mesto a mestská časť je
povoľujúcim orgánom.
Prioritný cieľ:
 spolupracovať s útvarom hlavnej dopravnej inžinierky mesta na zdieľaní informácií o
dopravných projektoch a projektoch parkovacej politiky.
Plnenie:
 V rokoch 2014,2015 a 2016 sa mestská časť podieľala na príprave a realizácii I. etapy
NS MHD električky.
Rekonštrukcie a opravy:
Prioritný cieľ:
 pokračovať, s ohľadom na majetko-právne vzťahy, v rekonštrukcií pochôdzkových
terás, schodísk,
Plnenie:
 Počas roka 2016 boli vykonané drobné opravy terás alebo schodísk vedúcich k
terasám v lokalitách – Holíčska 27, Rovniankova 12, Osuského 1,1A; Osuského 3,3A,
Rovniankova 4, zvodu garáže Osuského 3A, Znievska 15, Beňadická 15, oprava
podesty schodísk na Osuského 1-3A, dažďových zvodov na Rovniankovej 12,14 a
veľká oprava terasy na Rovniankovej 2,4 v hodnote 61 246,72 €. Z dôvodu
nepriaznivých poveternostných podmienok oprava terasy na Rovniankovej 2,4, ktorá
sa robí v spolupráci s bytovým družstvom pokračuje aj v roku 2017.
Prioritný cieľ:
 pokračovať v revitalizáciách námestí a verejných plôch,
Plnenie:
 V rámci stretnutí pracovnej skupiny pripravuje MČ práce na projekte revitalizácie
vnútrobloku na Šustekovej ulici
Prioritný cieľ:
 dokončiť rekonštrukciu Domu kultúry Zrkadlový háj a pripraviť dlhodobo udržateľné
riešenie pre Dom kultúry Lúky.
Plnenie:
 V roku 2016 MČ zabezpečila verejné obstarávanie na rekonštrukciu fasády a časti
interiéru DK Lúky (realizácia začala na jar 2017).
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Sociálne veci:
Prioritný cieľ:
 udržať súčasný nadštandardný rozsah poskytovania sociálnych služieb,
Plnenie:
 V súvislosti s touto prioritou bol vypracovaný Stavebný zámer na nadstavbu a
rekonštrukciu budovy na Vavilovovej ul. č. 18 a schválený mestským zastupiteľstvom
MČ Bratislava- Petržalka dňa 3.5.2016. Prijatím Vyhlášky č. 210/2016 Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. mája 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o
požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty
nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia bolo konštatované, že prestavbou a
nadstavbou zariadenia na Vavilovovej ul. č. 18 sa nedosiahne požadovaný efekt.
 Stredisko sociálnych služieb pokračuje v dobudovaní rekreačno- športového areálu v
ZOS na Mlynarovičovej ul. č. 23, bola opravená ďalšia terasa so schodiskom, na
ktorej bolo urobené oplotenie z nádob na výsadbu zelene v hodnote 2 383,54 Eur.
Brigádnickými aktivitami spolu s dobrovoľníkmi bola urobená sadová a kvetinová
úprava záhrady.
 V ZOS na Mlynarovičovej bola prevedená oprava a zateplenie medziokenných
otvorov v hodnote 2 750,00Eur z dôvodu zatekania do miestností klientov pri silných
dažďoch.
 Pre zabezpečenie bezpečnosti klientov a z dôvodu prevencie pred požiarom, v ZOS na
Mlynarovičovej, bol do všetkých izieb klientov a priestorov, kde je vysoké riziko
požiaru (kuchynka, sklady prádla, žehliareň, práčovňa), nainštalovaný elektrický
zabezpečovací systém s detektorom dymu a vysokej teploty v hodnote 3 224,69 Eur.
 Pre skvalitnenie pobytu ležiacich klientov v ZOS na Mlynarovičovej ul. bolo do 6
izieb zakúpených 6 televíznych prijímačov v hodnote 1 185,60 Eur. Do 10 izieb
klientov bolo zakúpených 10 nových skríň s nadstavcami na umiestnenie osobného
ošatenia klientov, do spoločenskej miestnosti boli zakúpené nové stoličky, spolu v
hodnote 3 858,80Eur.
 Prostredníctvom MČ Bratislava-Petržalka v decembri 2016 bola spracovaná žiadosť o
dotáciu na auto opatrovateľskej služby s termoizolačnou výplňou len na rozvoz stravy
do domácnosti klientov a nákupov potravín pre ZOS.
Prioritný cieľ:
 podporiť vznik denného stacionára, resp. ďalších zariadení pre seniorov ako aj detí
s ZŤP,
Plnenie:
 implementácii sociálnej služby mestská časť uvažuje v stavebnom zámere objektu na
Hrobákovej ul. č. 3 – 5.
Prioritný cieľ:
 zriadiť prepravnú službu pre seniorov a ZŤP (sociálny taxík),
Plnenie:
 Poslanci vyčlenili na tento účel financie v rozpočte na rok 2017, kedy plánuje mestská
časť zriadiť prepravnú službu, na júnové MZ budú predložené príslušné dokumenty.
Prioritný cieľ:
 modernizácia zariadenia klubov dôchodcov
modernizácia Klubu seniorov na Haanovej ulici,

a

denných

centier,

konkrétne
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Plnenie:
 V roku 2016 sa v zmysle priorít Komunitného plánu modernizovali ďalšie denné
centrá:
a) Denné centrum M. Medveďovej ul. č. 21 - výmena pôvodného interiéru vo výške 2
824,80 Eur. Zoznam zakúpeného nábytku: 4 ks/čalúnené kresla, 5 ks/ pracovných
stolov, 1 ks/ skriňa šatníková, 5 ks /skrinky polovysoké, 1ks/ konferenčný stolík, 20
ks/čalúnených stoličiek.
b) Denné centrum Vyšehradská ul. č. 35 - 8 000,00 Eur, z toho na nákup nového
nábytku (11 pracovných stolov, 3 kusy skrine vysoké, 1 skriňa polovysoká) 2023,20
Eur, ďalej na opravu priestorov denného centra za účelom kvality a humanizácie
sociálnych služieb vo výške 5475,52 Eur (oprava dlažby a obkladov, výmena sanity,
výmena dvier, vymaľovanie priestorov, oprava sadrokartónových stropov, náter
zárubní), čo je spolu 7498,72 Eur.
Prioritný cieľ:
 zvážiť efektívnejší výber nájomného prostredníctvom progresívnejších metód,
Plnenie:
 Súčasťou každej nájomnej zmluvy k bytu je notárska zápisnica použiteľná ako
exekučný titul a splatená zábezpeka vo výške 3-násobku (byty v bytovom dome na ul.
M. Medveďovej 21 1-násobok) nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu v
súlade so Zásadami hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Prioritný cieľ:
 vypracovať koncepciu nájomného bývania vrátane zavedenia informatizácie procesu
prideľovania takýchto bytov s cieľom transparentnosti procesu,
Plnenie:
 Pri informatizácii postupujeme v rámci pripravovanej elektronizácie služieb
samosprávy. Pri prenajímaní obecných bytov postupujeme v súlade so Zásadami
hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Informácie o prenajatých
bytoch ako aj počte žiadostí o nájom bytu sú pravidelne zverejňované na stránke
mestskej časti.
 Materiál koncepcia nájomného bývania bude predmetom rokovania sociálnej a bytovej
komisie 12. 06. 2017.
Prioritný cieľ:
 spolupracovať s mestom pri zavádzaní opatrení na obmedzenie, resp. zákaz
prevádzkovania vybraných hazardných hier na území mesta a mestských častí.
Plnenie:
 Starosta, poslanci miestneho zastupiteľstva ako aj pracovníci miestneho úradu
spolupracovali pri zbieraní podpisov pod petíciu v danej veci.
Územný rozvoj:
Prioritný cieľ:
 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,
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Plnenie:
 Pri posudzovaní takýchto investičných zámerov odd.ÚRaD priebežne sleduje a
posudzuje adekvátnu mieru zásahov do územia a primeranú mieru zásahov k
existujúcej zástavbe.
Prioritný cieľ:
 pri posudzovaní investičných zámerov v rozvojovom území preferovať výstavbu
objektov, ktoré prinesú do územia vyššiu kvalitu obytného prostredia, atraktivitu,
zamestnanosť, mestskosť prostredia Petržalky,
Plnenie:
 Pri posudzovaní investičných zámerov musí oddelenie ÚRaD vychádzať z platného
územného plánu hlavného mesta, ktorý definuje jednotlivé funkčné plochy a ich
možnosť regulácie. Súčasným trendom v objeme výstavby je dominujúca funkcia
bývania. Avšak mestská časť prijala v roku 2016 VZN o miestnom poplatku za rozvoj,
ktorý je účinný od 1.apríla 2017 a ktorým stanovuje miestny poplatok za rozvoj pre
stavebníkov za m² novej výstavby v území. Na základe takto získaných finančných
prostriedkov bude mať mestská časť možnosť stavať aj objekty, ktoré prinesú do
územia vyššiu kvalitu prostredia.
Prioritný cieľ:
 pre vybrané územia zabezpečiť územné plány zón v súlade s možnosťami mestskej
časti,
Plnenie:
 Od roku 2015 iniciuje mestská časť poslanecký zbor k prijatiu uznesenia na začatie
obstarávanie územného plánu zóny. K dnešnému dňu sa zatiaľ nepodarilo takéto
uznesenie prijať. V rámci rozpočtu sa každoročne vyčleňujú aj finančné prostriedky.
Prioritný cieľ:
 spolupracovať s útvarom hlavnej architektky na participácií Petržalčanov na zadaní
urbanistickej štúdie Centrálna os Petržalky,
Plnenie:
 Spolupráca na zadaní UŠ Centrálna os Petržalky sa začala až v máji 2017, kedy sa
uskutočnili 3 pracovné stretnutia s obstarávateľom, projektantom a dotknutými
orgánmi na pôde útvaru hlavnej architektky.
Životné prostredie:
Prioritný cieľ:
 zachovať v maximálnej možnej miere jestvujúce plochy verejnej zelene, zveľaďovať ich
v rámci možností rozpočtu mestskej časti,
Plnenie:
 Mestská časť Bratislava – Petržalka venuje naďalej zvýšenú starostlivosť námestiam,
parkom, záhonom ruží a trvaliek v Sade Janka Kráľa a upraveným vnútroblokom v
sídlisku. V pravidelných mesačných intervaloch je vykonávané odburiňovanie
záhonov, strihanie kríkov a odkvitnutých kvetenstiev, doplňovanie mulčovacej kôry a
pod.
 V súčasnosti sú v štádiu prípravy návrhy revitalizácie predzáhradiek v rámci akcie
Petržalské predzáhradky. Postupne realizujeme predzáhradky v lokalitách, kde si
obyvatelia požiadali o ich úpravu. S prácami sa bude pokračovať v jesennom období,
ktoré je vhodným termínom na výsadbu drevín.
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 V rámci udržiavania zelených plôch boli realizované dosadby kríkov a trvaliek do
jestvujúcich záhonov na Vlasteneckom a Ovsišťskom námestí, vo vnútrobloku
Švabinského – Ševčenkova, Budatínska 45-51, Jungmanova, Ambroseho a v Sade
Janka Kráľa.
 V letnom období 2016 a v predjarnom období 2017 prebiehala príprava podkladov na
výsadbu odrastených stromov v sídlisku, ktorá bola zameraná najmä na realizáciu
náhradných výsadieb za výruby. Pripravili sme aj výsadbu nových stromoradí pozdĺž
chodníkov vo vytypovaných lokalitách. Počas jesenných výsadieb bolo v rôznych
lokalitách MČ Petržalka vysadených celkom 62 ks odrastených stromov.
 Realizované boli revitalizácie vnútroblokov a parkové úpravy na Černyševského ulici
23-39, na plocha zelene pred ZŠ Gessayova a nového záhona na Markovej 5.
 V súvislosti s prejazďovaním trávnatých plôch bolo na ochranu zelene v II. polroku
2016 osadených 84 ks zábran na uliciach: Romanova, Ovsišské Námestie,
Mlynarovičova, Pečnianska, Hálova, Farského, Smolenická-Brančská, Budatínska,
Žehrianska, Markova, Kapicova.
Prioritný cieľ:
 zlepšiť a sprofesionalizovať starostlivosť o zeleň, poriadok a čistotu na verejných
priestranstvách, komunikáciách, detských ihriskách, parkoviskách,
Plnenie:
 V druhom polroku 2016 sa MP VPS zameriaval najmä na kosby trávnatých plôch v
celej mestskej časti Petržalka /celkovo v roku 2016 bolo realizovaných 5 kosieb
sídliskovej zelene, zelene v S.J.Kráľa, Tyršovo nábrežie, a 3 kosby v Lužných lesoch/,
zabezpečoval drevín. Realizoval odstránenie ruderálneho porastu v lokalite Veľký
Draždiak.. Podnik realizoval údržbu zelene, kríkov a drevín na revitalizovaných
námestiach, vo vnútroblokoch a zabezpečil 4 kosby trávnatých plôch okolo nového
objektu plavárne Na základe požiadaviek zriaďovateľa podnik zabezpečil likvidáciu
nahromadeného odpadu po bezdomovcoch v lokalitách Holíčska, Jankolova,
Beňadická ulica. Čistenie cyklotrasy okolo plotu Incheby od Mosta SNP nad rámec
harmonogramom stanovenej frekvencie, výmenu poškodených poklopov na
dažďových vpustiach na komunikáciách III. a IV. triedy. V roku 2017 sa podnik riadi
spracovaným harmonogramom prác zahŕňajúci najmä čistenie plôch verejnej zelene
od nečistôt organického a anorganického pôvodu, orezy kríkov a kríkových skupín,
výruby drevín, ale aj prípravou techniky na zabezpečenie očakávaných kosieb /údržba
krovinorezov, kosačiek, hrabačiek/. Na lepšiu organizáciu práce–rozvoz zamestnancov
a techniky podnik obstaral z vlastných finančných prostriedkov motorové vozidlo
FORD Tranzit ako náhradu za opotrebované vozidlo, ktoré už nebolo prevádzky
schopné.
Prioritný cieľ:
 pokračovať v osádzaní smetných košov, lavičiek, košov na psie exkrementy,
Plnenie:
 V roku 2016 podnik zabezpečil realizáciu „Projektu osadenia nových lavičiek a
smetných košov“ v mestskej časti Petržalka na základe požiadaviek obyvateľov
prostredníctvom poslancov mč a tiež na základe vlastnej kontrolnej činnosti oddelenia
ŽP. Podnik realizoval osadenie 75 ks lavičiek a 74 ks smetných košov na komunálny
odpad. Koncom roka 2016 podnik VPS realizoval nákup a osadenie lavičiek, na ktoré
mu zriaďovateľ poskytol transfer vo výške 9 000,-Podnik obstaral materiál na 74 ks
lavičiek – drevo a kovové nohy. Poveternostné podmienky umožnili realizovať
montáž a osadenie lavičiek až na jar 2017.
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 Spolu bolo vyzbieraných žiadostí na osadenie mobiliáru na 59 lokalitách. Celkom bolo
v I. etape osadených 139 lavičiek a 58 ks smetných košov.
 Koše na psie exkrementy sú priebežne osádzané podľa požiadaviek občanov.
 Chovatelia, ktorí majú v mestskej časti Petržalka prihlásených psov, majú možnosť si
prevziať na miestnom úrade zásobu vreciek na psie exkrementy. V roku 2016 sa počet
vreciek v rolke zvýšil z 250 ks na 350 ks. V rámci snahy zabezpečiť chovateľom čo
najvhodnejšie podmienky na dodržiavanie platných predpisov bolo celkom v
hodnotenom období rozdaných 1 010 roliek.
Prioritný cieľ:
 pokračovať v realizácii výbehov pre psy,
Plnenie:
 V roku 2017 bola ukončená a odovzdaná výstavba nového oploteného výbehu na
Vyšehradskej ulici.
Prioritný cieľ:
 podpora sídliskových predzáhradiek a projektov na skvalitnenie prostredia vo
vnútroblokoch,
Plnenie:
 V rámci akcie Petržalské predzáhradky boli v I. polroku 2016 pripravené návrhy
revitalizácií predzáhradiek, ktoré boli v jesennom období postupne realizované v tých
lokalitách, kde si obyvatelia požiadali o ich úpravu. V II. polroku 2016 bolo celkom
vysadených 14 nových predzáhradiek v lokalitách Ševčenkova 26-28, Ševčenkova 79, Ševčenkova 15, Gwerkovej 1-9, Budatínska 31, Starhradská 2-4, Lachova 28,
Jasovská 41, Jasovská 45, Markova 9, Mamateyova 9, Tupolevova 2, Tupolevova 22 a
Černyševského 21.
 V týchto lokalitách boli vysadené živé ploty, nové záhony kríkov a trvaliek, štrkové
plochy s kameňmi a trvalkami a na niektorých miestach boli založené nové trávniky.
 V lokalitách Lietavská 3 a Budatínska 9-15 bol doplnený rastlinný materiál, štrk alebo
kôra do predzáhradiek, realizovaných pred dvomi rokmi.
Prioritný cieľ:
 v spolupráci s ochranárskymi združeniami podporovať pri schvaľovaní zatepľovania
budov ochranu hniezdísk žijúcich vtákov,
Plnenie:
 Stavebný úrad v stavebnom konaní skúma aj túto skutočnosť a žiada vyjadrenia
dotknutých orgánov, najmä Okresného úradu ŽP, ktorý spolupracuje aj
s ochranárskymi združeniami. Podmienky dotknutého orgánu prenáša následne
stavebný úrad do stavebného povolenia.
Prioritný cieľ:
 budovanie alejí z náhradnej výsadby, budovanie kvetových záhonov a zelene
nenáročnej na starostlivosť.
Plnenie:
 V rámci náhradnej výsadby boli vysadené stromoradia v areáli ZŠ Holíčska, na
Vígľašskej (jama) a na Jiráskovej ulici.
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Bezpečnosť a poriadok:
Prioritný cieľ:
 v spolupráci s hlavným mestom na križovatke Jantárová – Rusovská cesta vybudovať
dočasný bezpečný prechod pre chodcov a cyklistov.
Plnenie:
 Hlavné mesto zrealizovalo predmetný prechod pre chodcov aj za podpory mestskej
časti.
Fungovanie samosprávy:
Prioritný cieľ:
 prehodnotiť aktuálny Štatút hl. m. SR Bratislavy a súčasné prerozdelenie kompetencií
a finančných tokov medzi mestom a mestskými časťami,
Plnenie:
 Aj na základe iniciatívy a zaangažovanosti starostu spolu s Regionálnym združením
mč Bratislavy sa podarilo upraviť výšku solidarity tzv. veľkých mestských častí
s malými sa pre malé mestské časti z doterajších 3 % na konečnú výšku 1 950 000,eur (uznesenie mestského zastupiteľstva č. 689/2016 s účinnosťou od 8.12. 2016.)
Prioritný cieľ:
 vytvoriť a zaviesť nový prvok participatívneho rozpočtu mestskej časti v podobe
zapojenia verejnosti do grantového systému,
Plnenie:
 Participatívny rozpočet v podobe, v akej ho realizovala mestská časť v sokoch 2013 –
2015bol niektorými poslancami vyhodnotený ako nedostatočný, preto sa predsedovia
klubov v novembri 2015 dohodli, že mestská časť zatiaľ nebude pripravovať
participatívny rozpočet, p. Pätoprstá predloží návrh materiálu, ktorý bude schvaľovať
MZ, k postupu pri zostavovaní participatívneho rozpočtu. Materiál doposiaľ nebol
predložený.
 Grantový systém je riešený v rámci novely VZN o poskytovaní finančných dotácií
z rozpočtu mestskej časti, zatiaľ nebol realizovaný.
Prioritný cieľ:
 včasné zverejňovanie investičných zámerov na stránke mestskej časti BratislavaPetržalka,
Plnenie:
 Mestská časť zverejňuje investičné zámery na svojej stránke vždy v momente, keď sú
predmetom rokovania OPS a následne komisie UPVaD a to v rubrike Komisie ako aj
na domovskej stránke v rubrike Územné a stavebné konania, Investičné zámery.
Prioritný cieľ:
 dotvorenie transparentného a spravodlivého dotačného mechanizmu pre aktivity
v prospech MČ a jej občanov,
Plnenie:
 V roku 2015 zastupiteľstvo v gescii zástupcu starostu M. Radosu pripravilo novelu
VZN o poskytovaní finančných dotácií, po vyhodnotení uplynulého obdobia je
predpoklad úpravy prijatých pravidiel v najbližšom období.
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Prioritný cieľ:
 kvalitná propagácia mestskej časti prostredníctvom mediálnych a iných partnerov
vybratých v transparentnom procese vrátane vytvorenie a efektívneho fungovania
mediálnej rady,
Plnenie:
 Mediálni partneri boli vybratí prostredníctvom verejného obstarávania v roku 2015:
 Petržalské noviny
 v roku 2016 vyšlo 22 čísiel/24 strán
 svoje stabilné miesto majú informácie zo života mestskej časti, z činnosti miestneho
úradu, miestneho zastupiteľstva a poslanecké aktivity
 City TV (TV Bratislava)
 v roku 2016 bolo Petržalke venovaných: 52 relácií/rok s názvom Petržalských 13
(reportáže, diskusie so zaujímavými hosťami), 4 relácie/rok s názvom Petržalské
spektrum (priestor pre poslancov, ktorí sa vyjadrujú k aktuálnym témam).
 Mediálna rada má 9 členov, kreovaná bola zastupiteľstvom v roku 2015. V roku 2016
sa stretla štyrikrát, vyhodnotila obsahové štruktúry mediálnych partnerov a efektivitu
propagácie mestskej časti, nabádala poslancov, aby viac využívali priestor v PN,
schválila obsahovú štruktúru na obdobie január – jún 2017.
Prioritný cieľ:
 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.
Plnenie:
 MČ spolupracuje s mestskou časťou Praha 5 (lead partner projektu) a ostatnými
partnermi – mestská časť Újbuda Budapešť, mesto Trogir Chorvátsko a mestská časť
Savski Venac Srbsko v rámci projektu „Sport 4 citizens“. Predmetom projektu je
podpora organizácie športových podujatí, podpora propagácie a spoločné vytvorenie
materiálu pre samosprávy o propagácií športu.
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