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Návrh uznesenia  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

vyhodnotenie Prioritných cieľov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 – 2018 za 

II. polrok 2017 
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Prioritné ciele mestskej časti Bratislava-Petržalka  

na roky 2015 – 2018 

 

Vyhodnotenie za II. polrok 2017 

 

Školstvo: 

 pokračovať v rozširovaní kapacít materských škôl a realizovať rekonštrukciu objektu MŠ 

Vyšehradská,  

- objekt MŠ Vyšehradská 17 zrekonštruovaný, kolaudácia objektu prebieha od decembra 

2017, revitalizácia areálu, zabezpečená strážna služba, pripravená dokumentácia k žiadosti 

na MŠVVaŠ SR o pokračovanie v prerušenom správnom konaní po dodaní správy z 

kolaudácie predloženie na ministerstvo -  marec 2018  - zvýšenie kapacít MŠ o cca 150 miest, 

prevádzka MŠ od 1.9.2018 

 

 naštartovať revitalizáciu školských telocviční , dvorov a pripraviť systém ich režimovania 

v zmysle sprístupnenia športovísk na ZŠ verejnosti, 

- v roku 2017 boli z dotácie zrekonštruované priestory šatní pri telocvičniach na ZŠ 

Gessayova a ZŠ Budatínska.  

- v 2. polovici roku bola začatá rekonštrukcia bežeckého oválu v areáli ZŠ Nobelovo nám. 6. 

Rekonštrukcia pozostávala z výmeny povrchu oválu za moderný bežecký povrch. Ovál bude 

prístupný verejnosti. V roku 2017 bola dokončená revitalizácia areálu v ZŠ Pankúchova, kde 

bola umiestená  nová streetworkoutová  zostava a exteriérové  stolnotenisové stoly. 

 

 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,  

 

P. č. Názov ZŠ/MŠ Druh rekonštrukcie 

1 MŠ Bzovícka prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ 

2 MŠ Holíčska 50 hygienické zariadenia,  výmena rozvodov vody a kanalizácie, obklady, dlažby, 

sanita 3 MŠ Röntgenová hygienické zariadenia, výmena rozvodov vody a kanalizácie, obklady, dlažby, 

sanita 4 MŠ Turnianska hygienické zariadenia,  výmena rozvodov vody a kanalizácie, obklady, dlažby, 

sanita,  5 ZŠ Budatínska šatne pri TV, výmena rozvodov vody a kanalizácie, obklady, dlažby, sanita 

6 ZŠ Gessayova šatne pri TV, výmena rozvodov vody a kanalizácie, obklady, dlažby, sanita 

7 ZŠ Dudova hygienické zariadenia,  v pavilóne B1 – havarijný stav 

8 ZŠ Budatínska strechy pavilónu B3 

9 ZŠ 

Černyševského 
strechy pavilónu B4 

10 MŠ Gessayova hygienické zariadenia, výmena rozvodov vody a kanalizácie, obklady, dlažby, 

sanita 11 MŠ Strečianska hygienické zariadenia, výmena rozvodov vody a kanalizácie, obklady, dlažby, 

sanita 12 MŠ Šustekova hygienické zariadenia, výmena rozvodov vody a kanalizácie, obklady, dlažby, 

sanita 13 ZŠ Holíčska fasáda hlavného vstupu a odpadov z odborných učební 

14 ZŠ Turnianska V 12/2017 začala rekonštrukcia strojovne bazéna, predpoklad ukončenia je 

31.3.2018  

 

 



4 

 

 pokračovať vo výmene osvetlenia na materských školách v zmysle koncepcie úspory 

energií a zdravia detí vrátane montáže termoregulačných ventilov na radiátoroch, 

 

P. č. Názov ZŠ/MŠ Druh rekonštrukcie 

1. MŠ Pifflova výmena osvetlenia 

2. MŠ Bohrova výmena osvetlenia 

3. MŠ Haanova výmena osvetlenia 

 

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

školách, 

 

P. č.  Názov  ŠJ/ZŠ, MŠ Druh rekonštrukcie 

1 ŠJ MŠ Ševčenkova  vzduchotechnika v školskej kuchyne 

2 ŠJ ZŠ Lachova rekonštrukcia  školskej kuchyne vrátane elektroinštalácie 

3 ŠJ ZŠ Lachova vybavenie školskej kuchyne, konvektomat, sporáky, kotol, panvica, 

umývačka riadu 4 ŠJ ZŠ Budatínska rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej kuchyne 

5 ŠJ MŠ Bradáčova vybavenie kuchyne, dvojtrúba 

6 ŠJ MŠ Röntgenova vybavenie kuchyne, dvojtrúba 

7 ŠJ MŠ Bzovícka vybavenie kuchyne, dvojtrúba, varná stolička 

8 ŠJ MŠ Ševčenkova vybavenie kuchyne, konvektomat 

9 ŠJ ZŠ Holíčska vybavenie kuchyne, konvektomat, umývačka riadu, digestor 

 

 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, 

- externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy : 

- seminár zameraný na jednu z ťažiskových domén sebahodnotenia školy na doménu  

„Procesy na úrovni triedy“. Lektorkou seminára bola už tradične spoluautorka tohto 

celoslovenského projektu PaedDr. Mária Uhereková. Seminár sa uskutočnil 23.11.2017 za 

účasti 40 pedagógov  (riaditelia, členovia projektových tímov, triedni učitelia) zo ZŠ  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí Petržalka a Rusovce. Seminár sa stretol 

s mimoriadne pozitívnym ohlasom u účastníkov.  

 

- Petržalská super škola : 

Podpísaním Memoranda o spolupráci medzi mestskou časťou a Slovenskou akadémiou 

vied bol slávnostne otvorený jubilejný 5. ročník tohto jedinečného projektu. Od septembra 

do decembra boli uskutočnené 3 prednášky v DK ZH pre žiakov 6. až 8. ročníka: 

P. 

č. 
termín názov prednášky prednášajúci  ročník 

Počet účastníkov 

žiakov pedagógov 

1. 11.10. Ako sme pristáli na planéte 
Ing. Ján Baláž 

PhD. 
6. 419 23 

2. 15.11. 

Slovenskí prírodovedci 

v stratenom svete – výskum 

stolových hôr vo Venezuele 

Doc. RNDr. 

Tomáš Berka, 

PhD 

7. 351 22 

3. 13.12. Umelá inteligencia a hry Matej Moravčík 8. 318 20 

Spolu 3 prednášky   1088 65 
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Prednášajúci boli renomovaní odborníci zo SAV. Všetky prednášky boli veľmi pozitívne 

hodnotené ako žiakmi tak aj pedagógmi. Texty prednášok boli následne dané k dispozícii 

všetkým ZŠ na ďalšie využitie vo vzdelávacom procese. Okrem sprístupňovania nových 

vedeckých poznatkov žiakom II. stupňa,  prednášky významným spôsobom obohacujú 

a motivujú pedagógov k ďalšiemu obohacovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho 

neustálemu skvalitňovaniu 

- projekty základných škôl : 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán 

pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP) vyhlásilo ešte 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.  

Oddelenie projektového riadenia v spolupráci s OŠaŠ a so všetkými 11 ZŠ vypracovalo 

a v stanovenom termíne predložila na riadiaci orgán 11 projektov na „Budovanie a 

zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných  učební 

rôzneho druhu,   

jazykové učebne 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. V II. 

polroku 2017 sa projekty v spolupráci so ZŠ dopracovávali na základe požiadaviek 

riadiaceho orgánu o niektoré formálne doplnenia a v stanovenom termíne boli doplnené 

a predložené na riadiaci orgán. V II. polroku boli projekty posúdené po formálnej stránke, 

na základe toho 1 projekt bol vylúčený  (nevysporiadané pozemky pod školou ZŠ 

Turnianska) ostatných 10 projektov bolo na odbornom posúdení, ktoré do termínu 

vypracovania odpočtu nebolo ešte ukončené.  

 

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

koncoročného odmeňovania a  zvýšení  kvality vzdelávania, 

- Naučiť lepšie odmeniť viac:  

Mestská časť 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, ktorý v II. 

polroku 2017 vstúpil do svojho 3. ročníka. Účelom výzvy je motivovať učiteľov ZŠ k 

zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu prostredníctvom zavádzania inovačných metód 

a foriem práce do výchovno-vzdelávacieho procesu.  

V II. polroku sa do výzvy zapojilo 18 pedagogických zamestnancov zo ZŠ Budatínska (1),  

ZŠ Černyševského (2), ZŠ Dudova (1), ZŠ Gessayova (1) ZŠ Holíčska ( 2) ZŠ Lachova (2),  

ZŠ Pankúchova (2), ZŠ Prokofievova (1), ZŠ Tupolevova (4). Pre úplnosť uvádzame, že 

v roku 2017 sa celkovo do výzvy zapojilo 29 pedagógov   - I. polrok 11, II. polrok 18 PZ)   

- Medzinárodný deň učiteľov:  

S cieľom podporovať a propagovať tvorivú edukačnú prácu pedagogických zamestnancov 

škôl a školských zariadení starosta mestskej časti aj v II. polroku 2017 pri príležitosti 

Medzinárodného dňa učiteľov ocenil 7 pedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti za mimoriadne výsledky dosiahnuté 

v pedagogickej činnosti. Ocenenie je spojené s finančnou odmenou 1000 EUR, ktorú 

poskytla mestská časť zo svojho rozpočtu.  

- podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov  škôl : 

pre pedagogických zamestnancov  základných a materských škôl  s cieľom podporovať ich 

ďalšie vzdelávanie v kontexte so zvyšovaním kvality výchovy a vzdelávania organizuje 
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mestská časť rôzne semináre, (viď. aj odpočet priority pod č. 4), ďalšiemu vzdelávaniu 

v oblasti aktuálnej legislatívy sa pravidelne vytvára priestor na poradách riaditeľov ZŠ 

a MŠ. Riaditelia realizujú ďalšie vzdelávanie v jednotlivých školách v súlade s plánmi 

kontinuálneho vzdelávania a tým vytvárajú priestor pre všetkých pedagogických 

i odborných zamestnancov škôl k ďalšiemu vzdelávaniu a zvyšovaniu ich odbornosti. Pre 

riaditeľky MŠ OŠaŠ v II. polroku 2017 zorganizovalo:  

1. seminár pre riaditeľky MŠ –„Riadenie materskej školy“  lektorka Dr. Hajdúková,  

PhD hlavný štátny radca pre predprimárne vzdelávanie MŠVVaŠ SR, 

2. workshopy pre začínajúce riaditeľky MŠ a podľa záujmu aj pre ostatné riaditeľky MŠ 

v oblasti riadenia MŠ - prepojenia legislatívy s aplikačnou praxou, 

3. pracovné stretnutia predsedov metodických združení MŠ s cieľom výmeny skúseností 

a dobrej praxe, 

4. v  spolupráci Metodicko-pedagogickým centrom Ševčenkova a  s ProSolutions s. r. o. 

realizované kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ aj v  MŠ 

Pifflova, MŠ Strečnianska, MŠ Turnianska, 

 

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

zdravotne oslabené deti,  

- prístavba ZŠ Turnianska 10 - schválený projekt – na základe výzvy Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – nenávratný finančný príspevok zvýšenie kapacít 

infraštruktúry MŠ – rekonštrukcia nebytových priestorov ZŠ Turnianska za účelom zvýšenia 

kapacít MŠ - výška finančného príspevku 363 883,- EUR, 

- rekonštrukciou vznikne 4 triedna MŠ  

- MŠ Bzovícka - prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ – zvýšenie kapacity MŠ – realizácia 

v II. polroku 2017 

 

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

napr. formou využitia absolventskej praxe v danej oblasti.  

- Mestská časť na kalendárny rok 2017 opakovane požadovala z MŠVVaŠ SR asistentov 

učiteľa (AU) v prepočítanom počte 20,7 pre žiakov spĺňajúcich podmienky pre pridelenie AU. 

Požadovaná potreba AU súvisela s druhom zdravotného znevýhodnenia žiakov. Finančné 

prostriedky boli pridelené len pre 3 asistentov učiteľa pre žiakov s aspergerovým syndrómov 

v ZŠ Prokofievova.  

- na základe tejto požiadavky boli pre mestskú časť pridelené finančné prostriedky na 8, 5 

asistentov učiteľa (AU) od januára 2018 nasledovne: ZŠ Dudova 2 a ZŠ Tupolevova po  0,5 

AU, ZŠ Holíčska, ZŠ Lachova, ZŠ Nobelovo nám. po 1 AU, ZŠ Turnianska – 1,5 AU a ZŠ 

Prokofievova 3 AU.  

- Na schválený počet sú prideľované nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR.  

 

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, 

- o vnútrosídliskovej zóne na Pankúchovej ulici bola v roku 2017 zrekonštruovaná časť 

verejného priestranstva, pozostatky detského ihriska boli vymenené za nové moderné cvičiace 

prvky, ďalej boli zrekonštruované betónové prvky, chodníky a vysadená  nová zeleň. – v roku 

2017 bolo zrekonštruované detské ihrisko v parku  medzi ulicami 

Vyšehradská/Šášovská/Vigľašská. Rekonštrukciou vzniklo nové moderné ihrisko s názvom 

Športový areál Jama. 
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 umiestnenie strojov na cvičenie pre mládež a seniorov, 

- v roku 2017 bola osadená nová streetworkoutová zostava v areáli ZŠ Pankúchova , v 

sídlisku na Prokofievovej ulici,   

- nová zostava na cvičenie aj s fitnes prvkami je aj súčasťou nového športového areálu JAMA 

- nové prvky na cvičenie boli osadené aj v rámci rekonštrukcie verejného priestranstva na 

Pankúchovej ulici.   

- do sídliska boli osadené fitnes prvky pre obyvateľov na Budatínskej ulici. 

 

 spustenie prevádzky plavárne a zastrešenie koncepčnej činnosti športu a detských ihrísk 

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

Petržalská plaváreň aj v II. polroku 2017 poskytovala okrem tradičných služieb plávania v 

25m bazéne, oddychu a masáže v relaxačnom bazéne, saunového sveta a vodnej kĺzačky aj 

plavecké kurzy pre petržalské materské škôlky  (Happy Kids, Plavecká akadémia Žralok – 

tieto 2 organizácie to pre MŠ organizujú), tréningy potápania (Academia Aquatica), tréningy 

triatlonistov (Triax), plutvové plávanie (Plavecká akadémia Žralok), cvičenie na plávajúcich 

podložkách floatfit (Aquatic), cvičenie budúcich mamičiek (Miracle studio), Olympijský 

festival nádejí, Plavecká súťaž seniorov, Lady´s day na plavárni – krása, pohyb, relax a 

vitalita pre ženy na plavárni – v spolupráci s Beauty Studio Ivana Christova, v spolupráci s 

Fun rádio – vianočnú súťaž o permanentky na r. 2018, v spolupráci s Auto Palace – vianočná 

súťaž o zaujímavé ceny (auto na víkend + permanentky na r. 2018) 

V roku 2017 navštívilo Petržalskú plaváreň 196 216 osôb. Prevádzku zabezpečovalo 23 

zamestnancov. 

 

 podpora dobudovania skateboardového bazéna na Nám. Republiky, 

Doposiaľ nájomca o. z. Kaspian neavizoval budovanie skateboardového bazéna. V II. polroku 

2017 sa sústredili na opravu a nátery stávajúcich atrakcií Skateparku. 

 

 rekonštrukcia prírodnej bežeckej dráhy okolo jazier Malého a Veľkého Draždiaka  

a rozvoja jeho rekreačného potenciálu , 

- obnova značenia realizovaná v roku 2016 

 

 pokračovať v budovaní vnútro - sídliskových oddychových zón, 

- oddychové zóny boli realizované v rámci akcie Petržalské predzáhradky. V II. polroku 2017 

bolo kompletne vysadených 12 nových predzáhradiek v lokalitách Černyševského 21, 

Tematínska 6, Röntgenova 12, Vígľašská 15, Holíčska 17-19,  Fedinova 3-5, Jasovská 37, 

Budatínska 41, Znievska 42, Sklodowskej 3-11, Gwerkovej 3-5 a Jasovská 5-7. 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 troch lokalitách – 

Lietavská 3, Budatínska 9-15 a Krásnohorská 10  bol do jestvujúcich predzáhradiek doplnený 

rastlinný materiál a substráty. V ďalších  troch lokalitách - Švabinského 5, Fedinova 5 a 

Mamateyova 9 bol občanom poskytnutý rastlinný materiál, ktorý si následne sami vysadili. 

 

 podpora aktivít súvisiacich s rozšírením športových aktivít medzi mládežou, 

- vznik celomestského behu v MČ – Run Fest Petržalka 2017, účasť viac ako 600 bežcov a 

divákov 

- podpora vybudovania Bike Parku pre organizovanie Freestyle Mountains Bike súťaže  

- podpora  projektu Gepardíny pre deti od 3 – 10 rokov v petržalských MŠ a ZŠ, 

- podpora celoslovenského projektu Bavme deti športom, gestor SAZ, 
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- organizácia 12 hodinovej plaveckej štafety Petržalka na plavárni, 8. ročníka projektu 

Petržalka v pohybe, 4. ročníka Petržalskej školskej hokejbalovej ligy pre žiakov ZŠ, už 30 

rokov organizujeme futbalovú ligu – projekt Penalta, Olympijský festival nádejí Petržalka 

- spoluorganizujeme 9. ročník súťaže Petržalský uličný basket, tenisový turnaj žiakov ZŠ na 

ZŠ Nobelovo nám. 

- v II. polroku bolo na podporu športu z rozpočtu mestskej časti poskytnutých formou malých 

dotácií takmer 4 000 €. 

 

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

viacúčelovú športovú halu,  

 zveľaďovanie a obnovovanie pamiatok, pamätihodností a histórie Petržalky, 

- mestská časť vypracovala súpis pamiatok a pamätihodností na území Petržalky (názov, 

autor, umiestnenie, stav, fotodokumentácia). Pamätihodnosti v zozname sme pre potreby 

ďalšej práce s ním rozdelili na tri základné skupiny (Poškodenie pamätihodnosti – estetické, 

Poškodenie pamätihodnosti – rozsiahle, Poškodenie pamätihodnosti – akútny stav). 

 

 podpora vydávania publikácií, stretnutí, seminárov a kultúrnych podujatí spojených 

s históriou Petržalky, 

 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. 

- k  aktivitám propagácie Slovákov v zahraničí prebehlo pracovné stretnutie o možnosti 

získania zahraničných kníh do nášho fondu od konkrétnych inštitúcií. MKP je pripravená 

otvoriť na pobočke odbornej a populárno-náučnej literatúry sekciu literatúry zahraničných 

Slovákov. 

 

Doprava a parkovanie: 

 pokračovať v rozširovaní kapacít parkovania v podobe zjednosmerňovania ulíc, 

vytvárania nových parkovacích miest, preklasifikácie nevyužívaných miest, 

- v rámci priority bolo realizované zjednosmernenie na Haanovej 16-18 a 40-46 v celkovej 

výmere 12,9 m2, v hodnote 1 539,30 €.  

- údržba vyhradeného parkovania ZŤP – zmeny, vodorovné značenie, údržbu v počte 55 a 

nových vyhradených parkovaní v počte 61   

 - vyhradené parkovanie platené – zmeny, vodorovné značenie v počte 217. Okrem toho boli 

realizované nové vyhradené parkovania v počte 29. 

Celková hodnota realizácie vyhradeného parkovania predstavuje čiastku 29 077,18 €. 

 

 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, 

Mestská časť posudzovala nasledovné investičné zámery: 

- garážový dom Röntgenova, ku ktorému bolo vydané súhlasné stanovisko mestskej časti. Po 

verejnom prerokovaní a na základe petície obyvateľov proti garážovému domu sa pripravilo 
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územné rozhodnutie pre pozemné parkovisko so 77 státiami. V súčasnosti je stavba v procese 

stavebného povolenia. 

- garážový dom Vavilovova, ku ktorému bolo vydané súhlasné stanovisko mestskej časti. 

Investor doložil aj petíciu obyvateľov za výstavbu garážového domu. 

V súčasnosti je investičný zámer v procese územného konania. 

- garážový dom Digital Park Einsteinova, ku ktorému mestská časť vydala súhlasné 

stanovisko. V súčasnosti je investičný zámer v procese realizácie. 

- garážový dom Lachova, ku ktorému vydala mestská časť súhlasné stanovisko. 

V súčasnosti je investičný zámer v procese územného konania. 

 

 rekonštrukcie celých úsekov ciest a chodníkov, 

- v druhom polroku 2017 boli realizované opravy komunikácií a chodníkov v rozsahu 2266,58 

m2 v celkovej hodnote 221 204,66 €. 

- boli realizované rekonštrukcie komunikácií, chodníkov a parkovísk v celkovej výmere 

7443,50 m2 v hodnote 593 256,94 € 

- v roku 2017 boli vybudované nové chodníky na Iljušinovej ulici, Janárovej pri CHR, 

Vyšehradskej a Jankolovej ulici. 

 

 podpora budovania zelených parkovísk za finančnej spoluúčasti obyvateľov domových 

samospráv, 

- aj za pričinenia mestskej časti bude parkovisko na Rontgenovej prispôsobené tak, aby 

vzrastlé stromy boli zachované  

- v súčasnosti prebieha realizácia parkoviska pri bývalom tzv. modrom dome zo 

zatrávňovacích dlaždíc 

 

 na nebezpečných križovatkách zabezpečiť v spolupráci s hlavným mestom lepšie značenie 

prechodov (bielym osvetlením alebo reflexnými pozemnými svietidlami), 

- križovatka Pajštúnska Jiráskova je zabezpečená osvetlením a bezbariérovými prechodmi, 

detto Rusovská Hálova 

 

 spolupodieľať sa na budovaní cyklotrás a trás pre pešiu turistiku, 

- pripravuje sa realizácia cyklotrasy Starohájska, ktorú buduje mesto a mestská časť je 

povoľujúcim orgánom. Investičný zámer má vydané stavebné povolenie. 

 

 spolupracovať s útvarom hlavnej dopravnej inžinierky mesta na zdieľaní informácií o 

dopravných projektoch a projektoch parkovacej politiky. 

Poznámka: útvar hlavnej dopravnej inžinierky na meste bol zrušený. Projektovú prípravu 

električky má v kompetencii Oddelenie stratégií a projektov na magistráte hlavného mesta. 

- v rokoch 2014, 2015 a 2016 sa mestská časť podieľala na príprave a realizácii I. etapy 

NS MHD električky. 

- v roku 2017 sa mestská časť podieľa aj na príprave II.etapy NS MHD električky. V 

súčasnosti sa pripravuje dokumentácia pre územné rozhodnutie pre II.etapu. 

 

Rekonštrukcie a opravy: 

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

schodísk,  

- počas roka 2017 boli vykonané drobné opravy terás alebo schodísk vedúcich k terasám v 

lokalitách – Jugmannova 20, Znievska 15, Beňadiská 9,  Topoľčianska 22, Znievska 15, 
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Jasovská 2, Fedinova 6-8. V 1. polroku 2017 bola ukončená veľká oprava terasy  na 

Rovniankovej 2,4  a v spolupráci s Bytovým družstvom Petržalka bola opravená terasa na 

Fedinovej ulici 6-8 

 

 v súčinnosti s hlavným mestom spustiť presadzovať opravy poškodených chodníkov a 

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

verejné osvetlenie),  

- realizovaná je napríklad križovatka Rusovská-Hálova, chodník na Šintavskej vrátane 

bezbariérových riešení 

 

 pokračovať v revitalizáciách námestí a verejných plôch, 

- v letnom období 2017 prebiehala príprava podkladov na výsadbu odrastených stromov v 

sídlisku, ktorá bola zameraná najmä na realizáciu náhradných výsadieb za výruby drevín v 

k.ú. Petržalka. Pripravili sme aj výsadbu nových stromoradí pozdĺž vytypovaných 

komunikácií. Počas jesenných výsadieb bolo v rôznych lokalitách MČ Petržalka vysadených 

91 ks odrastených stromov, z toho 26 ks bolo vysadených do novovzniknutých alejí popri 

chodníkoch v lokalitách Rontgenova 4, Holíčska dvor pri ZŠ, Šintavská 6 a Lachova 9-13. 

- pripravili sa podklady na revitalizáciu verejných priestranstiev na ulicia Topolčianska 

a Tematínska 

 

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

pozemku a samotnej stavbe, 

- predmetný pozemok je vo vlastníctve mesta, samotný objekt ešte preverujeme a hľadáme 

cesty ako vlastnícke vzťahy vysporiadať, 

- počas veternej kalamity bolo poškodené oplotenie kaplnky, ktoré sa nachádza po jej celom 

obvode. Po upozornení mestskou políciou s podozrením na možné poškodenie kaplnky 

bezdomovcami sme dali plot urýchlene opraviť  

 

 dokončiť rekonštrukciu Domu kultúry Zrkadlový háj a pripraviť dlhodobo udržateľné 

riešenie  pre Dom kultúry Lúky. 

- v roku 2017 bola ukončená rekonštrukcia časti fasády na DK Lúky a rekonštrukcia 

niektorých vnútorných priestorov za účelom vzniku miestnosti Info pointu, Inkubátoru, úprava 

chodby za účelom zatraktívnenie priestoru pre vznik kaviarne a rekonštrukcia priestorov 

určených pre detské centrum. 

 

Sociálne veci: 

 udržať súčasný nadštandardný rozsah poskytovania sociálnych služieb, 

- Stredisko sociálnych služieb pokračuje v dobudovaní rekreačno- športového areálu  v ZOS 

na Mlynarovičovej ul. č. 23,  boli upravené a spevnené ďalšie časti záhrady, zostrihanie 

kríkov a to brigádnickými činnosťami. Prostredníctvom VPS bol zabezpečený ozdravujúci rez 

veľkých stromov. 

Stavebné úpravy v objekte „ Stredisko soc. služieb“ na Vavilovovej ul. č. 18 : 

- z dôvodu havarijného stavu zatekajúcej strechy  sa zabezpečila oprava a izolácia strechy na  

časti budovy následne boli vykonané stavebné úpravy na 2  hygienických zariadeniach v ZOS 

z dôvodu havarijného stavu zatekajúceho sprchového kúta, ktorý bol ako jediný bezbariérový  

pre 20 klientov v hodnote  2 491,00 Eur. 
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- v zariadení opatrovateľskej služby   z dôvodu  čiastočne rozpadnutej kuchynskej linky  bola 

zakúpená kuchynská zostava v hodnote 1 514,77 Eur a následne  vymaľovanie priestorov 

kuchyne a jedálne,  ako aj časť prvého podlažia budovy v hodnote  2 350,00 Eur. 

- na terase sa silným nárazovým vetrom  zlomila markíza,  ktorá chránila klientov pred 

slnkom a dažďom, oprava nebola možná a z toho dôvodu sme dali nainštalovať a zabudovať 

novú markízu v hodnote 1 526,00 Eur. 

- v ZOS boli odstránené nedostatky, ktoré vyplývali z  Rozhodnutia  Regionálneho UVZ  

Bratislava hlavné mesto.  ( zabudovanie umývadla do sesterskej miestnosti s predpísaným 

obkladom stien v hodnote 650,00 Eur). 

- do spoločenskej miestnosti a jedálne v objekte Vavilovova  boli zakúpené nové stoličky, 

chladnička a mikrovlnná rúra pre klientov spolu v hodnote 802,30 Eur.   

- do priestorov DpRaD boli kúpené nové komody a 2 váľandy v hodnote 760,20 Eur. 

Objekt „Stredisko soc. služieb“ na Mlynarovičovej ul. č. 23 / ZOS 

- pre skvalitnenie pobytu ležiacich klientov v ZOS na Mlynarovičovej bolo do 5 izieb 

zakúpených 5 televíznych prijímačov  v hodnote 1 095,00 Eur. Ďalej bolo zakúpených 8 

nových skríň  s nadstavcami na  umiestnenie osobného ošatenia klientov, 2 nové jedálenské 

stoly, chladnička a  mikrovlnná rúra pre  klientov v hodnote 3 204,20Eur. 

- servírovacie vozíky 2 ks, vozíky na posteľné prádlo 2 ks a plachty Hamiss v hodnote  4 

280,60 Eur pre obidve prevádzky ZOS. 

 

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

- zriadenie tejto sociálnej služby je podmienené získaním vhodných priestorov. Stavebný 

zámer Hrobákova – prerokovaný dňa 28.2.2017, kde ho  MZ zobralo na vedomie. 

 

 zriadiť prepravnú službu pre seniorov a ZŤP (sociálny taxík), 

- prepravná služba bola  zriadená od 01.10.2017.  MČ obstarala auto na prepravnú službu 

Seat Alhambra v hodnote 28 912,00 Eur s úpravou pre občanov ŤZP s otočnou stoličkou a 

žeriavom pre zdvíhanie vozíka.    

 

 modernizácia zariadenia klubov dôchodcov a denných centier, konkrétne modernizácia 

Klubu seniorov na Haanovej ulici, 

- za obdobie  jún – december 2017 sme modernizovali posledné Denné centrum na 

Strečnianskej ul. č. 18 a tým sme splnili aj hygienické a bezpečnostné normy. Z rozpočtu MČ 

bolo na celkovú rekonštrukciu a obnovu denného centra vynaložených finančných 

prostriedkov vo výške 8 821,68 Eur. 

 

 zvážiť efektívnejší výber nájomného prostredníctvom progresívnejších metód, 

- 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, 

 

 vypracovať koncepciu nájomného bývania vrátane zavedenia informatizácie procesu 

prideľovania takýchto bytov s cieľom transparentnosti procesu, 

- pri informatizácii postupujeme v rámci pripravovanej elektronizácie služieb samosprávy. 

Pri prenajímaní obecných bytov postupujeme v súlade so Zásadami hospodárenia s bytmi v 

mestskej časti. Informácie o prenajatých bytoch ako aj počte žiadostí o nájom bytu sú 

pravidelne zverejňované  na stránke mestskej časti.  

- materiál koncepcia nájomného bývania bol prerokovaný na sociálnej a bytovej komisii 12. 

06. 2017. Členovia komisie k materiálu nemali žiadne návrhy. Nájomné bývanie  odporúčajú  
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riešiť doterajším spôsobom v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s bytmi v mestskej 

časti.   

 

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

prevádzkovania vybraných hazardných hier na území mesta a mestských častí.  

- zodpovední pracovníci miestneho úradu vykonávali zvýšenú kontrolnú činnosť vo veci 

dodržiavania prevádzkovej doby s cieľom eliminovať možné rušenia verejného poriadku v 

okolí herní. 

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 takýchto investičných zámerov oddelenie ÚRaD priebežne sleduje a 

posudzuje adekvátnu mieru zásahov do územia a primeranú mieru zásahov k existujúcej 

zástavbe. 

 

 pri posudzovaní investičných zámerov v rozvojovom území preferovať výstavbu 

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

zamestnanosť, mestskosť prostredia Petržalky, 

- 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.  

- Mestská časť prijala v roku 2017 VZN o miestnom poplatku za rozvoj, ktoré je účinné od 

1.apríla 2017 a ktorým sa stanovuje miestny poplatok za rozvoj pre stavebníkov za m² 

podlahovej plochy nadzemnej časti stavby v území. Na základe takto získaných finančných 

prostriedkov mestská časť má možnosť stavať aj objekty, ktoré prinesú do územia vyššiu 

kvalitu prostredia. 

 

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

- v septembri 2017 mestská časť v rámci etapy prípravných prác začala obstarávanie 

územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny „Sad Janka Kráľa“. 

- v decembri 2017 mestská časť začala prípravné práce na obstarávaní  územnoplánovacej 

dokumentácie „Územný plán zóny „Kapitulský dvor“. 

 

 spolupracovať s útvarom hlavnej architektky na participácií Petržalčanov na zadaní 

urbanistickej štúdie Centrálna os Petržalky, 

- spolupráca na zadaní urbanistickej štúdie Centrálna os Petržalky pokračovala aj v druhom 

polroku 2017, kedy sa uskutočnili viaceré pracovné stretnutia s obstarávateľom, projektantom 

i zástupcami verejnosti na pôde útvaru hlavnej architektky. V decembri 2017 sa ešte 

pracovalo na návrhu zadania pre riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky. 

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

ropovodu z verejnoprospešných stavieb. 

 

 



13 

 

Životné prostredie: 

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

rámci možností rozpočtu mestskej časti, 

- mestská časť venuje zvýšenú starostlivosť tvorbe, údržbe a ochrane plôch verejnej zelene na 

námestiach, v parkoch, v Sade Janka Kráľa (záhony ruží a trvaliek) a v upravených 

vnútroblokoch v sídlisku. Počas II. polroka 2017 bolo v pravidelných mesačných intervaloch 

vykonávané odburiňovanie záhonov, strihanie kríkov a odkvitnutých kvetenstiev, doplňovanie 

mulčovacej kôry a pod. Údržba bola zabezpečovaná prostredníctvom Miestneho podniku 

verejnoprospešných služieb Petržalka. 

 

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

priestranstvách, komunikáciách, detských ihriskách, parkoviskách, 

- Miestny podnik VPS sa  v II.polroku 2017 zameral hlavne na kosby a jesenné vyhrabávanie 

trávnatých plôch v celej mestskej časti Petržalka. Celkovo bolo do konca roka 2017 

zrealizovaných - 5 kosieb trávnikov v sídlisku, z toho posledná kosba bola čiastková (40% z 

celkovej výmery), 5 kosieb v Sade Janka Kráľa, 3 kosby v Lužných lesoch, 7 kosieb dočasnej 

zelene a v areáloch MŠ, ZŠ a kosenie na detských ihriskách.  

- v súlade s narastajúcimi požiadavkami zo strany zriaďovateľa a občanov mestskej časti, 

podnik realizoval celoplošné orezy kríkov a kríkových skupín v lokalitách Ševčenkova 

parkovisko, Panónska cesta, Vlastenecké námestie a výruby stromov v lokalitách Medveďova 

1, Mamateyova 14, Gwerkovej 23 a 21. Nad rámec bežných prác podnik zabezpečoval práce 

ako orezy drevín a práce súvisiace s odstraňovaním následkov veternej kalamity. Ďalej bola 

realizovaná obnova 36 ks lavičiek na Nobelovom a Mánesovom námestí a oprava existujúcich 

lavičiek a smetných košov v lokalitách Chorvátskeho ramena, na Pankúchovej, Markovej a 

Zadunajskej ulici. V lokalite Bulíkova bol odstránených 32 ks betónových podstavcov – 

pozostatky betónových konštrukcií nepoužiteľných lavičiek. Tiež bola realizovaná likvidácia 

nahromadeného odpadu po bezdomovcoch v lokalitách Gessayova, Víglašská a Prokofievova 

ulica.  

- v súvislosti s prejazďovaním trávnatých plôch bolo na ochranu zelene v II. polroku 2017 

zhotovených a umiestnených 141 ks dopravných zábran na uliciach: Romanova, Blagoevova, 

Ševčenkova,  Markova, Vlastenencké nám., Beňadická, Pečnianska, Kopčianska, Gwerkovej, 

Medveďovej, Bradáčova, Tupolevova, Kopčianska, Röntgenova, Mammateyova. 

 

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

- obnova a osádzanie nových lavičiek a smetných košov je zabezpečovaná prostredníctvom 

Miestneho  podniku VPS, ktorý  v II.polroku 2017  pokračoval v osádzaní nových lavičiek 

podľa požiadaviek zriaďovateľa a občanom mestskej časti Petržalka. Celkovo v roku 2017 

bolo osadených 74 ks nových lavičiek a 10 ks smetných košov v lokalitách Ševčenkova, 

Vavilovova, Prokofievova, Holíčska, Veľký Draždiak, Gessayova. 

- koše na psie exkrementy boli priebežne osádzané podľa požiadaviek občanov a to na 

uliciach: Vilova 19, Furdekova 4-6, Budatínska 59, Šintavská 22, Betliarska 9, Rovniankova 

5-15, Hrobákova 20. 

 

 pokračovať v realizácii výbehov pre psy,  

 - v roku 2017 bol vybudovaný nový oplotený výbeh psov na Vyšehradskej ulici. 

 podpora sídliskových predzáhradiek a projektov na skvalitnenie  prostredia vo 

vnútroblokoch, 

- počas II. polroka 2017 boli v rámci akcie Petržalské predzáhradky realizované revitalizácie 

predzáhradiek v lokalitách, kde si obyvatelia požiadali o ich úpravu. V uvedenom období bolo 
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kompletne vysadených 12 nových predzáhradiek v lokalitách Černyševského 21, Tematínska 

6, Röntgenova 12, Vígľašská 15, Holíčska 17-19,  Fedinova 3-5, Jasovská 37, Budatínska 41, 

Znievska 42, Sklodowskej 3-11, Gwerkovej 3-5 a Jasovská 5-7. 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 troch lokalitách – Lietavská 3, Budatínska 

9-15 a Krásnohorská 10  bol do jestvujúcich predzáhradiek doplnený rastlinný materiál a 

substráty. V ďalších  troch lokalitách - Švabinského 5, Fedinova 5 a Mamateyova 9 bol 

občanom poskytnutý rastlinný materiál, ktorý si následne sami vysadili. 

 

 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, 

- v II. polroku 2017 oddelenie životného prostredia pripravilo podklady na zabezpečenie 

výsadby rastlín bez nutnosti kosenia. 

 

 v spolupráci s ochranárskymi združeniami podporovať pri schvaľovaní zatepľovania 

budov ochranu hniezdísk žijúcich vtákov,      

- stavebný úrad mestskej časti v rozhodnutiach o povolení zateplenia budov zapracováva do 

podmienok pre dokončenie stavby bod v znení: „Výškové domy v Petržalke sú v ostatnom čase 

často osídľované chránenými druhmi živočíchov, napr. niektorými druhmi netopierov alebo 

vtákmi – zaznamenaný bol výskyt niektorých druhov netopierov, dážďovníkov tmavých, Apus 

apus, ale aj dravcov, napr. sokola myšiara, Falco tinnunculus, ktoré osídľujú vetracie otvory, 

štrbiny medzi panelmi alebo iné vhodné miesta na budovách. S ohľadom na podmienky 

ochrany chránených druhov živočíchov a zákazy činností ustanovené v § 35 ods. 1 a ods. 2 

zákona bude potrebné pred začatím stavebných prác požiadať Štátnu ochranu prírody SR, 

Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave, Mlynská dolina 1, o vykonanie miestneho 

zisťovania a v prípade potvrdenia výskytu chránených druhov živočíchov v objekte stavebné 

práce tejto skutočnosti prispôsobiť a rešpektovať zákonné obmedzenia (chránené živočíchy je 

zakázané úmyselne odchytávať a usmrcovať, rušiť v období hniezdenia alebo výchovy mláďat, 

poškodzovať, ničiť alebo odstraňovať hniezda a i.). Výnimku zo zákonov podľa § 35 ods. 1 a 

ods. 2 zákona môže v odôvodnených prípadoch v súlade s § 40 ods. 2 a 3 zákona povoliť len 

Ministerstvo životného prostredia SR, orgán ochrany prírody a krajiny.“               

      

 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. 

- v letnom období 2017 prebiehala príprava podkladov na výsadbu odrastených stromov v 

sídlisku, ktorá bola zameraná najmä na realizáciu náhradných výsadieb za výruby drevín v 

k.ú. Petržalka. Pripravili sme aj výsadbu nových stromoradí pozdĺž vytypovaných 

komunikácií. Počas jesenných výsadieb bolo v rôznych lokalitách MČ Petržalka vysadených 

91 ks odrastených stromov, z toho 26 ks bolo vysadených do novovzniknutých alejí popri 

chodníkoch v lokalitách Rontgenova 4, Holíčska dvor pri ZŠ, Šintavská 6 a Lachova 9-13. 

- mestská časť koordinovala realizáciu náhradných výsadieb Veolia a.s. za vykonané výruby z 

dôvodu rekonštrukcie teplovodu. Vysadených bolo 49 ks stromov v lokalitách Holíčska 25, 

Strečnianska 18, Mamateyova v blízkosti Domu tretieho veku. 
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Bezpečnosť a 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 rámci zvýšenia bezpečnosti obyvateľov mestská časť spolupracovala s hlavným mestom pri 

budovaní kamerového systému. V sledovanom období zabezpečila presun kamery na objekt 

DK Lúky, zabezpečovala jeho opravu a údržbu. Naďalej komunikujeme s mestom o prevzatí 4 

kamier, ktoré sme osadili v minulosti, do výpožičky. 

 

 v spolupráci s hlavným mestom na križovatke Jantárová – Rusovská cesta vybudovať 

dočasný bezpečný prechod pre chodcov a cyklistov. 

- splnené v roku 2016 

Fungovanie samosprávy: 

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

finančných tokov medzi mestom a mestskými časťami, 

- v mestskom zastupiteľstve neprešiel návrh iniciovaný poslancom J. Hrčkom – zmena Štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - článok 91 písmeno b) – rozpočtové určenie 

príjmov Bratislavy a mestských častí, 

- Regionálne združenie starostov mestských častí Bratislavy a primátor navrhli zrušenie 

participácie veľkých mestských častí na tzv. solidarite voči malým mestským častiam 

 

 vytvoriť a zaviesť nový prvok participatívneho rozpočtu mestskej časti v podobe 

zapojenia verejnosti do grantového systému,   

- v rámci VZN o poskytovaní finančných dotácií je vytvorený aj systém grantov, zatiaľ však 

nebol využitý.  

- v septembri 2017 predložil starosta do zastupiteľstva návrh Stratégie rozvoja miestnej 

demokracie v mestskej časti, poslanci schválili na jej dotvorenie pracovnú skupinu, zatiaľ sa 

nezišla 

 

 včasné zverejňovanie investičných zámerov na stránke mestskej časti Bratislava-

Petržalka, 

- 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. 

 

 dotvorenie transparentného a spravodlivého dotačného mechanizmu pre aktivity 

v prospech MČ a jej občanov,  

- v decembri 2017 bolo schválené VZN č.12/2017 ktoré prináša nový dotačný mechanizmus s 

navýšením finančných prostriedkov pre veľké športové kluby pôsobiace na území Petržalky. 

Predmetné VZN nadobudlo účinnosť 1.1.2018. Tým pádom ostáva väčší priestor na iné 

aktivity ďalších žiadateľov 

 

 kvalitná propagácia mestskej časti prostredníctvom mediálnych a iných partnerov 

vybratých v transparentnom procese vrátane vytvorenie a efektívneho fungovania 

mediálnej rady, 
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V II. polroku 2017 sme mestskú časť propagovali tradičnými kanálmi – webová stránka, 

facebook, informovanie novinárov o aktuálnom dianí v mestskej časti formou tlačových správ 

alebo brífingami. 

Okrem toho sme na propagáciu využívali aj Petržalské noviny a Televíziu Bratislava, ako 

mediálnych partnerov vybratých v transparentom procese. V II. polroku 2017 vyšlo 10 čísiel 

Petržalských novín. Televízia Bratislava odvysielala 2 premiéry relácie Petržalské spektrum, 

kde boli hosťami výlučne poslanci MZ. Televízia odvysielala 2 premiéry relácie Beseda o 

piatej Petržalka, kde diskutovali odborníci aj poslanci na aktuálne témy. No a relácia 

Petržalských 13 mala týždňovú periodicitu a venovala sa prevažne spravodajským témam. 

Mediálna rada zasadla dvakrát, oboznámila sa s obsahovým zameraním oboch médií na 

nasledujúci polrok, dávala námety a konzultovala prípadné nejasnosti týkajúce sa obsahu 

médií.    

 

 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. 
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Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu konanej dňa 13.02.2018 

 

Prítomní:  

A. Dyttertová, M. Vičan, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, J. Korbel, J. Fischer, P. Beňa  

 

K bodu 

7) Vyhodnotenie prioritných cieľov mestskej časti 2015 – 2018 za II. polrok 2017 

Uznesenie: členovia komisie športu berú na vedomie vyhodnotenie Prioritných cieľov 

mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 – 2018 za II. polrok 2017 

 

Hlasovanie: A. Dyttertová, M. Vičan, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, J. Korbel, J. Fischer, 

P. Beňa 

Prítomných:  8 

Za:   8 

Proti:  0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

               Michal Vičan, v.r. 

          predseda komisie športu 

 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie kultúry a mládeže konanej dňa 15. 02. 2018 

K bodu: Vyhodnotenie prioritných cieľov mestskej časti 2015 – 2018 za II. polrok 2017 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie Vyhodnotenie prioritných cieľov 

mestskej časti 2015 – 2018 za II. polrok 2017. 

Hlasovanie: (M. Makovníková-Mosná, L. Ovečková, O. Adamčiaková, D. Palúchová, M. 

Vetrák, A. Petrisková, M. Kovačič, J. Gonzales Lemus, I. Lučanič) 

Prítomných: 9 

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

 

Za správnosť : A. Greksa 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie investičných činností konanej dňa 14.2.2018 

 

K bodu 6  Prioritné ciele mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 – 2018 

vyhodnotenie za II. polrok 2018 

Komisia sa oboznámila so znením materiálu a členovia  vyjadril svoje pripomienky: 

P. Vetrák: 

-  nepoužívať  termín “v predchádzajúcom období“, informáciu spresniť   

- informáciu, ktorá sa týka kaplnky na Starohájskej ulici spresniť, kaplnka nie je vo 

vlastníctve Hl. mesta,  ale vo vlastníctve cirkvi 
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- v materiáli sa nedovolávať menovito na poslancov, ide o materiál schvaľovaný spolu 

v zastupiteľstve, žiada nespomínať pri projektoch, v ktorých sa angažuje, jeho meno  

P. Gaži: 

- žiada o doplnenie informácie k projektu Petržalská Superškola o výšku finančných nákladov 

na prednášajúcich zo SAV 

P. Vydra: 

- uviedol svoju nespokojnosť so spracovaním témy doprava a parkovanie, týkajúc sa najmä 

garážových domov, vydávania stanovísk ku garážovým domom a zeleným parkoviskám. 

Poslanci vyjadrili svoju nespokojnosť s obsahom materiálu a s hrôzou a poľutovaním  berú 

daný materiál na vedomie. 

 

Uznesenie k bodu 6 

Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča so zapracovaním vyššie uvedených pripomienok  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

zobrať  na vedomie 

vyhodnotenie Prioritných cieľov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015-2018 za II. 

polrok 2017 

 

Hlasovanie:  

Za: 8 -  RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, PhD, JUDr. Milan  Vetrák, Jana 

Hrehorová, Ing. Jozef Vydra,  Ing. Eduard Demel, Bc. Michal Demský, Mgr. Ivan Uhlár  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Materiál bol schválený.  

 

Za správnosť 

Mgr. Jana Jecková 

 

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov 

konaného  dňa 12. 02. 2018 

 

Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A., Ing. Pavel Šesták,  PhD, Branislav 

Krištof, Mgr. Ing. Michal Radosa, Ing. Ján Karman, Miroslav Lažo,  

 

Neprítomní – osprav. : JUDr. Mgr. Vladimír Gallo,  Milan Molnár,  Ing. Ján Hrčka, 

JUDr. Henrich Haščák 

 

K bodu 5/ Vyhodnotenie prioritných cieľov mestskej časti 2015 – 2018 za II. polrok 2017  

Materiál  uviedla Mgr. Broszová, vedúca ONsM. Pán poslanec Gaži sa opýtal na výdavky 

spojené s odmeňovaním prednášateľov v rámci projektu Petržalská super škola. Informácia 

bude zaslaná mailom. Po krátkej diskusii komisia prijala nasledovné stanovisko:  

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 

Prítomní :    7 

Za          :     7   

Proti:          0 

Zdržal sa:     0 

Záver: Uznesenie bolo schválené 
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Za správnosť: A. Broszová     Bratislava 12.02.2018  

tajomníčka komisie 

 

 

Výpis uznesení zo zasadnutia komisie školstva dňa 14. februára 2018 

 

K bodu 7)  
Vyhodnotenie prioritných cieľov mestskej časti 2015 – 2018 za II. polrok 2017  

Rozprava: vyhodnotenie komentovala predsedníčka Ľ. Farkašovská, ktorá konštatovala, že 

vytýčené priority na roky 2015 – 2018 boli už z väčšej časti splnené a zostávajúce majú termín 

plnenia v roku 2018  

 

Uznesenie: členovia komisie športu berú na vedomie vyhodnotenie Prioritných cieľov mestskej 

časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 – 2018 za II. polrok 2017  

 

Hlasovanie: A Ľ. Farkašovská, J. Hrehorová, A. Petrisková, Z. Lukáčová, Ľ. Klimová, V. 

Dolinay, Ľ. Kačírek, M. Dragúň, V. Ovsepian  

Prítomných: 9  

Za: 9  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia sociálnej a bytovej komisie zo dňa 12.02.2018 

 

K bodu 6/ Prioritné ciele MČ Bratislava-Petržalka na roky 2015 – 2018 vyhodnotenie za II.  

polrok 2017  

 

Diskusia : Členovia komisie po diskusii pristúpili k hlasovaniu.  

 

Stanovisko komisie - Komisia sociálna a bytová o d p o r ú č a Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie vyhodnotenie Prioritných cieľov MČ 

Bratislava-Petržalka na roky 2015 – 2018 vyhodnotenie za II. polrok 2017  

 

Hlasovanie:  

prítomní: 7  

za: 7 Oľga Adamčiaková, Mgr. Ivana Antošová, Anna Dyttertová,  

Ing. Roman Masár, JUDr. Gabriela Janíková,  

Mgr. Vladislav Chaloupka, Mgr. Miroslava Makovníková Mosná 4  

proti: 0  

zdržalo sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

V Bratislave 12. 02. 2018      Oľga Adamčiaková v. r. 

predsedníčka komisie 

 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 15. 2. 2018 

 

Uznesenie k bodu č. 5  

Vyhodnotenie prioritných cieľov mestskej časti za r. 2015-2018 za II. polrok 2017 
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Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

b e r i e   n a   v e d o m i e  
vyhodnotenie Prioritných cieľov mestskej časti Bratislava - Petržalka na roky 2015 – 2018 za II. 

polrok 2017  

 

Hlasovanie:  
Prítomných: 7  

Za: 7  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo prijaté 
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá v.r. 

predsedníčka KŽP 


