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Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 15. 08.  2019 

v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Petržalka 

 

Prítomní: Mgr. Natália Podhorná, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. arch. Michala Kozáková, 

Mgr. Roman Futo, PhDr. Ľudmila Farkašovská, Ing. Ernest Huska, Mgr. Pavol Škápik, MUDr. Iveta 

Plšeková, Bc. Adam Sárlos 

 

Neprítomní: Ing. Tatiana Kratochvílová, Ing. Gabriela Fulová, Miroslav Dragun, Ján Káľavský 

Jakub Kuruc 

 

Trvanie: od 17:00 do 18:45 

 

Program: 
1. Schválenie programu zasadnutia 

2. Projekty v rámci výzvy „Pomôžeme vám skrášliť si okolie“  

3. Bezpečnostná situácia v Petržalke 

4. Rôzne 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku začala zasadnutie, pani predsedníčka Mgr. 

Natália Podhorná privítala členov komisie a prešlo sa k prerokovaniu bodov programu. 

K jednotlivým bodom programu prijala komisia nasledovné uznesenia: 

 

BOD 1 Schválenie programu zasadnutia 

bod programu uviedla: Mgr. Natália Podhorná 

 

P. Farkašovská navrhla začať bodom rôzne, v ktorom by uviedla dve informácie. 

 

Hlasovanie za zmeny programu: 

Prítomných:    7 

Za:              7 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

 

17:15 prišla p. Pätoprstá a p. Plšeková 

 

BOD 4 Rôzne  

 
a) p. Farkašovská informovala o projekte japonského veľvyslanectva, ktoré chce v Bratislave vysadiť 

200 ks stromov druhu Sakura a pre Petržalku by mohlo byť určených cca 30 stromov. Časť z nich 

navrhla využiť v rámci navrhovaných projektov „Pomôžeme vám skrášliť si okolie“ a ostatným by 

oddelenie životného prostredia mohlo nájsť lokalitu na výsadbu. 

b) Jednou z noviniek na  Run Fest Petržalka bude tzv. Plogging - zber odpadu počas behu. Pointou 

behu je, že účastník počas behu zbiera odpad a účastník s najväčším počtom prineseného odpadu 

získajú špeciálnu odmenu.  
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BOD 2 Projekty v rámci výzvy „Pomôžeme vám skrášliť si okolie“  

 

V tomto roku bolo na skrášlenie okolia domov v Petržalke vyčlenených z rozpočtu mestskej časti 

30000,- a obyvatelia mohli zasielať projekty. Mali popísať projekt, o ktorom si myslia, že by stál 

za uskutočnenie. Maximálna výška na jednotlivý projekt je 5000,- €. 

Termín uzávierky na zasielanie nápadov bol 26.07.2019. Najzaujímavejšie projekty budú zaradené 

do verejného hlasovania a tie s najvyšším počtom hlasov pre Vás zrealizuje Mestská časť 

Bratislava – Petržalka.  

Všetky prijaté projekty boli predložené komisii životného prostredia a verejného poriadku na 

zhodnotenie a vyjadrenie odporúčania alebo neodporúčania na zaradenie do hlasovania.
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 Projekt Lokalita Popis  Odporúčania 

KŽP na 

zaradenie do 

hlasovania 

Poznámka 

1 Vnútroblok 

Bohrova 

Bohrova 3-5 Vo vnútrobloku sa nachádza bývalé 

detské ihrisko. Žiadajú oplotenie 

(nízky plot 1m výška), osadenie 

gumených kociek pod herný prvok, 

zatrávňovacie rohože a zrevitalizovať 

pieskovisko 

 

 

neodporúča Riešiť v rámci 

Koncepcie 

detských ihrísk 

2 Komunitné 

kompostova-

nie 

1 - Budatínska 41–59 

2 - Lietavská 3 – 7 

3 - Ševčenkova 1 – 9 

4 - Prokofievova 14 – 16, 

Švabinského 4 – 12, 11 

5 - Žehrianska 2 - 14, 

Bzovícka 32, 36 

6 - Pifflova 1 - 11, 

Černyševského 1 – 11 

7 - Mlynarovičova 14–24 

8 - Romanova 22 - 38  

9 - Holíčska 10 - 18 

vybavenie každého kompostoviska: 

3 ks kompostovacích zásobníkov 

900-1000l,  

3 ks sieťka proti hlodavcom (pod 

každým kompostérom) 

3 zámky na číselný kód (nie kľúč) 

1ks prekopávač kompostu 

pre všetky kompostoviská spoločne 

na vzájomné zdieľanie: 

2 ks sito 

2 ks lopata 

 

 

odporúča  
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3 Hmyzie 

domčeky 

a napájadla pre 

vtáčiky  

1 Budatínska 

2 Gercenova  

3 Žehrianska/ Humenské 

námestie 

 

 

odporúča  

4 Ihrisko pre 

deti 4+ 

Gercenova, Záporožská Vybudovanie ihriska pre staršie deti 

vo vnútrobloku, osadenie funkčných 

hracích prvkov, ktoré by mali 

pozostávať hlavne z prvkov, na ktoré 

sa tá liezť, šplhať sa, rúčkovať + 

dopadová plocha 

 

 

 

neodporúča  Riešiť v rámci 

Koncepcie 

detských ihrísk 
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5 1. Vysadenie 

stromu  

2. Petržalský 

čumil  

1. Mamateyová 9-11 

2. Nejasné miesto 

 

 

neodporúča Strom vysadiť 

v rámci plánu 

výsadieb a socha 

sa netýka ŽP 

6 Úprava terasy  Rovniankova 12 
Na terase Rovniankovej 12 si 

postupom času vybudovali 

oddychovú zónu s kvetmi, drevinami, 

lavičkami, stojanom na bicykle, ktoré 

využívajú rezidenti ako i okoloidúci, 

ku ktorým patria aj zákazníci 

sociálnej výdajne - Rovniankova.  

Žiadajú kúpu a výsadbu menších 

nízko rastúcich drevín, ktoré by sa 

vysadili už do zaužívaných 

drevených črepníkov, ako i na 

renováciu driev na už existujúcich 

lavičkách.  

 

 

 

neodporúča Riešiť v rámci 

projektu 

Petržalské 

predzáhradky  

7 Stromová alej  
Žehrianska 2,4,8,10,12,14 Priestor na severnej strane 

panelákovych domov  

tvorí v súčastnosti trávnatý porast, s 

občasným výskytom divo rastúcich 

krovinatých drevín. Tento priestor 

navrhli na výsadbu stredne vysokých 

okrasných drevín, ktoré by mohli 

tvoriť po doplnení lavičkami 

stromovú alej s promenádou.  

neodporúča Ide o priestor 

priamo v dotyku 

s bytovým 

domom, požiadať 

v cez projekt 

Petržalské 

predzáhradky 
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8 Čerešňová alej Kapicová 11 Alej v nevyužitom priestore oproti 

bytového domu Kapicova 11 

 

 

 

odporúča Možnosť využiť 

sakury od 

japonského 

veľvyslanectva, 

rozmiestnenie 

stromov 

prispôsobiť 

inžinierskym 

sieťam  

9 Ihrisko 

Gercenova 

Gercenova 29-35 
Za domami Gercenova 29-35 je 

dopoludnia tieň, ktorý by bolo možné 

využívať ako ihrisko.  

Na ploche cca 5x22m by si vedeli 

predstaviť lanovku. 

Na kopec, ktorý je v blízkosti by bola 

v okolí jedinečná do svahu zapustená 

šmykľavka. 

Plochu, kde je zasadený muchovník, 

by upravili (je tam veľa bodliakov) a 

zasiala lúčne kvety.  

Na ihrisko Gercenova/Záporožská by 

doplnila šliapací kolotoč.  

 

 

 

neodporúča Riešiť v rámci 

Koncepcie 

detských ihrísk 
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10 Mozaika 

Pankúchova 

Parčík Pankúchová 
Celkom 12 panelov vytvára hranicu 

medzi samotným parčíkom 

a chodníkom, sú však v zlom stave a 

najmä pôsobia výrazne neesteticky. 

Radi by oživili tento priestor 

mozaikou a la Barcelona aj zo 

starých keramických obkladačiek 

(využili aj staré a nepotrebné - 

recyklovali, materiál už postupne 

zbierame, sme schopní zabezpečiť 

cca 2-3 panely). Tvorivé návrhy 

i realizácia by bola aspoň čiastočne 

v rukách detí a ich rodičov 

z okolitých bytových domov 

(susedská komunita cca 13 rodín, nie 

sme OZ), išlo by teda aspoň 

čiastočne o svojpomocnú susedskú 

a komunitnú revitalizáciu.  

Radi by zvýšili životnosť už 

osadených drevených lavičiek 

v parčíku a opätovne ich natreli 

lazúrou na drevo. A posledné je 

obnovenie betonových obrubníkov 

okolo schodíkov v parčíku. 

 

 

odporúča  

11 Revitalizácia 

areálu 

MŠ Rontgenova 
1. Nákladná automatická zabudovaná závlahu, keďže polievanie 

bežným spôsobom, záhradnými hadicami, nie je efektívne a je pre 

niekoľkých dobrovoľníkov, ktorí to dosiaľ vykonávali veľmi 

náročné. Udržateľnosť trávnatej plochy si vyžaduje efektívnejšiu 

závlahu, časť trávy nám aj po opakovanej výsadbe a starostlivosti 

vyhynula a opätovne sa zvyšuje prašnosť na dvore. 

2. Je potrebné opäť zatrávniť suché, prašné plochy, eventuálne, tam, 

kde sa opakovane nepodarilo vypestovať trávu, upraviť plochy 

alternatívnym spôsobom, napr. vysypaním drobného štrku aj pod 

externými hracími zabudovanými prvkami. 

 neodporúča OZ nech požiada 

starostu o dotáciu 
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3. Okrem revitalizácie dvora plánujú renovovať aj obvodové 

oplotenie zbrúsením starých nánosov farieb na kovových častiach 

plota. Je potrebné opraviť poškodenú časť muriva v oplotení, ktoré je 

z bezpečnostného hľadiska v havarijnom stave, hrozí zosunutie 

v jednej časti plota. Kovové časti plota by natreli novým náterom 

a na murované časti namaľovali rastlinné motívy pre zvýšenie 

estetickej funkcie. 

4. Pre zvýšenie funkčnosti dvora by pre deti chceli po zrušení jedného 

pieskoviska vybudovať športovisko – futbalové ihrisko, ktoré by 

spĺňalo bezpečnostné, estetické aj funkčné parametre. 

5. Revitalizácii a nevyhne ani veľká terasa pred jedálňou, ktorú by radi 

vybavili tieniacou slnečnou clonou. Aby sme zároveň zachovali 

clonu a predĺžili jej životnosť, takisto zefektívnili využiteľnosť len 

počas slnečných dní, máme zámer zakúpiť clonu s automatickým 

kladkovým navíjaním. Clona zabezpečí príjemnú klímu a ochranu 

pred žiarením počas hier a akcií, ktoré mš na terase organizuje. Na 

dlažbu terasy majú zámer namaľovať veľkofomátovú hru 

„Človeče nehnevaj sa“, čím sa zvýši funkčnosť priestoru. Podobnými 

maľovanými prvkami by sme chceli obohatiť aj chodníky na dvore. 

12 Oáza 

Smolenická 

Smolenická 8-10 Predložené 3 alternatívy: kombinácia 

stolnotenisových stolov, šachových 

stolov, lavičiek, okrúhlych stolov 

s krbom, snookbalového ihriska, 

všetko z umelého kameňa 

 

neodporúča Preradiť na OPR 

ako samostatný 

projekt 

v budúcich 

rokoch 

13 Úprava terénu 

bývalého 

ihriska 

Bosákova 4 
Úprava terénu bývalého detského 

ihriska na Bosákovej ulici 4 (pozn.: 

v areáli dopravného ihriska) 

a uvedenie do stavu vyhovujúcemu 

bezpečnosti pre návštevníkov 

areálu: 
 

neodporúča Nájomnou 

zmluvou 08-29-

2018 

uzatvorenou 

medzi MČ 

Petržalka 
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- odstránenie betónových múrov 

- odstránenie konštrukcií 

pôvodných hracích prvkov 

(húpačiek a ich opätovné  využitie) 

a konštrukcií lavičiek 

- využitie betónového múru v tvare 

polkruhu na lavičku na sedeni - 

montážou  

drevených 

-   zachovanie murovanej bariéry 

oddeľujúcej dopravné ihrisko od 

pieskoviska a jej oprava 

- odstránenie starého pieskoviska 

vyrovnaním terénu, zachovanie 

obvodových  

múrov, pričom časť vybúrať tak, 

aby obvodový múr vytvoril 

mantinel a bránky na futbal 1vs1 ( 

ide o nový trend a v blízkom okolí 

nie je možné hrať žiadne loptové 

hry, najbližšie je areál 

u Saleziánov)  

- za pieskoviskom inštalovanie 

betónového ping-pongového stola 

a betónového stolného futbalu 

- inštalácia 2 x smetných košov 

- 4 ks kvetináčov na vysadenie 

kvetov 

- vymaľovanie plotu 

- vybudovanie menšieho altánku so 

stolom a dvomi lavičkami 

- tabuľu s prevádzkovým 

poriadkom 

- zarovnanie celého terénu a 

výsadba trávnika 

a Autoklub 

Slovakia 

Assistance je 

nájomca povinný 

zrevitalizovať 

verejné detské 

ihrisko na 

pozemku č. 10 

do 30.9.2018 tak, 

aby zariadenie 

ihriska 

zodpovedalo 

platným 

technickým 

normám 

v hodnote cca 

10000,- 

Požiadať ONM 

o informáciu 

o stave plnenia 

zmluvy. 
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14 Voňavý svet 

uprostred 

byliniek 

Vnútroblok Holíčska 2-20 
 Najvyššia časť – doplnenie 

bočných strán a vyplnenie zeminou 

a vysadenie byliniek-trvaliek 

(levanduľa, tymián), prípadne 

obmena so slnečnicami 

a hortenziami alebo verzia 

v ďalšom úseku s vysadenými  

kríčkami ríbezlí, čučoriedok 

a egrešov (výška „kvetináča“ cca 

40 cm) 

 Prostredná časť – vyplnenie 

zeminou vhodnou na rôzne druhy 

skalničiek a sukulentov, 

kombinované s kameňmi alebo 

ozdobné tekvičky 

 Najnižšia časť – osadiť lavičky  na 

existujúce múriky (uprednostnili by 

sme dosky z masívu, 

nepravidelného tvaru a veľkosti, 

aby sa zjemnil „dizajn“ prevažne 

betónového prevedenia.  Možnosť 

prerušiť osádzanie doskami 

plôškami vykladanými drobnými 

kamienkami 

 

odporúča  

15 Aktívna 

oddychová 

zóna „Zelený 

labyrint“ 

Černyševského 23 -39 
Hmyzí domček  

Pieskovisko  

Labyrint –tvorí ho živý plot z 

vtáčieho zobu, zostrihaný do podoby  

hádanky – labyrintu 

Levanduľový záhon – 

Domček na náradie -  na uloženie 

záhradného náradia 

Repasované lavičky  

Pocitový, senzorický chodník  - Na 

 

neodporúča Preradiť na OPR 

ako samostatný 

projekt 

v budúcich 

rokoch 
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boso  si  stimulovať nervovú sústavu, 

podporiť  krvný obeh a imunitný 

systém. Tento chodník môže byť 

zložený z kamienkov, dreva či 

smrekových šišiek. 

Chodník z pňov - ako dizajnový 

prvok,  s poukázaním na  prirodzenú 

štruktúru dreva.  

Zberná nádrž na vodu - nádrž  (200l) 

slúži ako  nádrž na dažďovú vodu. 

Dažďová voda sa dá využiť na 

polievanie záhrady, na umývanie 

auta, na pranie, na splachovanie 

toalety.  

Lúčne kvety a kvetinová škôlka   

Bylinková špirála -bylinková špirála 

je vyvýšený záhon stočený do 

špirály.  

Vyvýšené záhony  

Plot z europaliet – použité europalety 

nájdu využitie v podobe 

jednoduchého , udržateľného  

kvetináča. Drevo je príjemnejší 

materiál nielen pre oči, ale i pre 

samotné bylinky, či kvety. 

Vermikomposter - Vermikompost je 

prírodný substrát, na ktorého výrobe 

sa podieľajú  dážďovky.  

Výsadba nových stromov 
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16 Zazelenanie 

areálu JAMA 

Vnútroblok Vyšehradská 
Cieľom projektu je „zazelenanie“ 

športového areálu JAMA formou 

okrasnej výsadby z vonkajšej aj z 

vnútornej strany oplotenia na 

svahovitom kopci – pozdĺž chodníka 

„nad“ ihriskom a v priestore 

trávnatého pásu medzi betónovými 

stupňami s lavičkami na oboch 

koncoch kopca.  

Výsadba okrasných rastlín popri 

pletivovovom gabióne má za cieľ 

jednak skrášliť daný priestor, ale 

zároveň zabrániť ďalšiemu „úbytku“ 

pôdy a obnažovaniu kameňov pri 

gabióne. 

 

 

odporúča  

17 Projekt Koza v 

Háji 

Vnútroblok Hrobákova 

13-15 

Záhradkárska zemina 8m3 

Betónová dlažba Štandard sivá 

(30x30) – 92 m2 

Piesok pod dlažbu 3m3 

Farba na múrik pieskovisk Eternex 

biela 5ks 

Mulčovacia kôra 20ksx70l 

Pergola(4mx5m) 

Záhradný nábytok Arizona 

Kosačka 

 

Odporúča s 

pripomienkou 

Bez záhradného 

nábytku, kosačky 

a pergoly (je 

potrebná ohláška 

na SÚ) 
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18 Lúka pre 

opeľovače 

Kopčianska Realizácia kvetnatej lúky 

 

odporúča  

19 Skrášlenie 

okolia 

bytového 

domu na 

Belinského 

ulici 

Belinského-Hálová 1. Výsadba stromov a krov, 

lúčna plocha a do budúcna 

revitalizácia ihriska 

2. Vytvorenie chodníka 

a parkovacích plôch 

3. Vymeniť odpadkové koše za 

koše s poklopom 

 neodporúča Výsadby riešiť 

mimo projektu, 

chodník 

a parkovacie 

miesta sú mimo 

životného 

prostredia 

a odpadkové 

koše sa budú 

riešiť v rámci 

koncepcie budúci 

rok 
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20 Revitalizácia 

námestia 

Záporožská 2,4 a 6 
Sú tam 3 dominantné plochy a 2 

plochy menšie -  1 plocha je viac 

menej hotová, ďalšia je rozpracovaná 

a tretia najväčšia zatiaľ v stávajúcom 

stave. 

2 menšie plochy - plocha medzi 

podchodom a našou budovou je iba 

tráva a plocha s oblázkami by mala 

byť budúca skalnička, lebo 50% dňa 

je v tieni.  – ide o výsadbu trvaliek 

a tvorbu záhonov 

 

 

odporúča  

21 Pifflova Pifflova 9 
Projekt za  4 tis eur:  

1. podpora na zvýšené náklady za 

vodu 

2. kúpa hadice na polievanie ruží 

pred vchodom,  

3. výsadba nových ruží a hortenzií  

4. kúpa ručnej kosačky na trávu a 

rezerva na opravy a náhradné diely 

 

 

neodporúča Neposkytujú sa 

finančné 

prostriedky 

a nenakupujú sa 

kosačky, výsadba 

ruží a hortenzií 

realizovať cez 

projekt 

Petržalské 

predzáhradky 
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22 Revitalizácia 

terasy 

Vavilovova  
1. „stará čitáreň“ –poloverejný 

priestor pri knižnici: tienenie, 

sedenie, kochlíky so 

zeleňou.. 

2. „Svetielkovo“- poloverejný 

priestor pri centre pre 

hendikepované deti: paletové 

sedenie, hojdačky, kochlíky 

so zeleňou... 

 

 

neodporúča Terasa nie je 

v správe MČ, 

zvážiť preradenie 

na OPR ako 

samostatný 

projekt 

v budúcich 

rokoch 
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BOD 3 Bezpečnostná situácia v Petržalke 

V rámci bodu komisia zhodnotila bezpečnostnú situáciu v Petržalke. Poukázali na množstvo 

asociálov v stavbe na Mamateyovej ulici a vyjadrili, že p. Dragun mohol odprezentovať výsledky 

stretnutia s MsP a prednostom, avšak nebol prítomný. Po diskusii sa dohodli na nasledovnom: 
a) Členovia komisie žiadajú zistiť aktuálny počet mestských policajtov v Petržalke a tiež ich počet za 

posledných 10 rokov.  

b) Mestská časť má využívať všetky legislatívne možnosti a paragrafy a v prípade možnosti udeľovať 

aj sankcie. 

 

 

 

Mgr. Natália Podhorná 

predsedníčka KŽPaVP 

 

 

Zapísala dňa: 19. 08 . 2019 

Mgr. Veronika Berner Ďurinová 


