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Informácia o realizácii participatívneho procesu k UŠ 
Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke 

 
V rámci uznesenia MsZ 1645/2014 zo dňa 3. 7. 2014 „Informácia o stave realizácii Nosného 
systému MHD v Bratislave“, v časti C Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
1. okamžite začať s participatívnym procesom s verejnosťou pred zadaním súťaže na 

urbanistickú štúdiu Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke, vrátane prieskumu verejnej 
mienky, 

2. zadať prieskum verejnej mienky prostredníctvom renomovanej výskumnej agentúry na 
reprezentatívnej vzorke obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka 
dotazníkovou metódou. Znenie otázok prieskumu a zadanie agentúre pripraviť 
s rovnocennou účasťou zástupcov verejnosti, občianskych združení a iniciatív, ktoré zaslali 
pripomienky k súťaži na zhotoviteľa štúdie a petičného výboru petície Stop štvorprúdovke. 

 
Zadanie urbanistickej súťaže návrhov Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky, ktorej 
výsledky mali viesť k obstaraniu spracovateľa rovnomennej urbanistickej štúdie a podpisu 
zmluvy o dielo, bolo pripravované ešte v roku 2013, pričom urbanistická súťaž bola 
vyhlásená dňa 23. 11. 2013. Uznesenie č. 1645/2014 bolo prijaté 3.7.2014. Súťažné 
podmienky vychádzali z verejného prerokovania Nosného systému MHD II. etapa a 
spracovanie a vyhodnotenie pripomienok zaslanými verejnosťou viedlo k záveru, že popri 
trase električky nebude vedená paralelná viacprúdová dopravná komunikácia. Participatívny 
proces s verejnosťou je plánovaný na obdobie spracovávania zadania urbanistickej štúdie.  
Po neúspešnom verejnom obstarávaní z prostriedkov Operačného programu Doprava muselo 
mesto pristúpiť k obstarávaniu spracovateľa urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej 
rozvojovej osi Petržalky z rozpočtových prostriedkov hlavného mesta SR Bratislava. Dňa 
10.12.2015 bol v Mestskom zastupiteľstve schválený rozpočet na rok 2016, kde sú finančné 
prostriedky na obstaranie spracovateľa urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi 
Petržalky rozdelené na roky 2016 a 2017. Materiál na obstarávanie spracovateľa štúdie je 
v príprave. 
Participatívny proces k spracovaniu urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi 
Petržalky začal na jeseň 2014, kedy sa zrealizovali individuálne hĺbkové rozhovory (IHR) so 
zainteresovanými/dotknutými partnermi v území. Výsledkom IHR je publikácia Centrálna os 
Petržalky: Participatívny rozvoj územia – Záverečná správa z In Depth Interviews. Po 
obstaraní spracovateľa urbanistickej štúdie sa pripravuje úvodné stretnutie, kde bude 
predstavený víťazný návrh urbanistickej súťaže, ako aj výsledky IHR. Následne bude 
pokračovať proces participácie – okrem iných foriem participácie aj s prieskumom na 
reprezentatívnej vzorke obyvateľov Petržalky formou dotazníkov. Znenie otázok prieskumu a 
zadanie sa plánuje tak, ako sa v bode 2 uznesenia požaduje, pripraviť s rovnocennou účasťou 
zástupcov verejnosti, občianskych združení a iniciatív, ktoré zaslali pripomienky k súťaži na 
zhotoviteľa štúdie a petičného výboru petície Stop štvorprúdovke. 
 
Z uvedeného vyplýva, že: 

1) bolo začaté s participatívnym procesom k spracovaniu UŠ už na jeseň 2014, a to 
vypracovaním Individuálnych hĺbkových rozhovorov a po skončení procesu 
obstarania spracovateľa UŠ budeme pokračovať aj prieskumom verejnej 
mienky, ktorá je súčasťou celého participatívneho procesu (kontrolný termín 
30.6.2016). 

2) prieskum verejnej mienky je súčasťou bodu 1, a preto žiadame bod 2 zrušiť.  


