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Napriek obavám zo života na neosobnom a betónovom sídlisku v 80. a 90. rokoch 
Petržalka úspešne prekonala detské choroby a stala sa plnohodnotnou súčasťou 
Bratislavy. Život v  Petržalke spočiatku prebiehal na okraji pri dvoch hraniciach. 
Z hendikepu sa postupne stala výhoda, keď Slovensko vstúpilo 1. mája 2004 do 
Európskej únie a od 21. decembra 2007 je súčasťou schengenského priestoru.

Budova Technopolu, sídla petržalskej radnice
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Rok
Počet obyvateľov 

Bratislavy
Počet obyvateľov 

Petržalky
% podiel 
Petržalky

1991 442 197 128 251 29,00 %

2001 428 672 117 227 27,35 %

2011 411 228 105 842 25,74 %

Významné návštevy
Petržalku, ako najväčšiu mestskú časť 
Bratislavy, či neofi ciálne 3. najväčšie mes-
to Slovenska, navštívili aj najvyšší štátni 
predstavitelia: v roku 2005 prezident Pavol 
Gašparovič a 2007 premiér Robert Fico

Zápis vtedajšieho premiéra Roberta 
Fica v petržalskej kronike

Spolkový život
Na území Petržalky pôsobí viacero spolkov a občianskych združení, ktoré 
napomáhajú pri rozvoji komunitného života alebo sa zameriavajú na prácu 
s mládežou či pomoc ľuďom v núdzi. Aj vďaka nim sa Petržalka stáva čoraz lepším 
miestom pre život. Petržalská samospráva prostredníctvom svojho dotačného 
systému fi nančne prispieva na ich činnosť.

O. z. Ulita vzniklo v roku 2008. Zameriava na prácu s mládežou, 
jeho hlavnou činnosťou je od roku 2004 program Komunitné 

centrum Kopčany.

Napriek zbúraniu pôvodnej 
Petržalky aj na sídlisku 
žijú jej pôvodní obyvatelia 
a potomkovia, ktorí udržiavajú 
jej spomienku. Každoročne 
v máji sa stretávajú v priestore 
reštaurácie Rančík.

Od roku 1997 sa na práci s ohrozenými 
komunitami, predovšetkým s drogovo 
závislými, podieľa OZ Odyseus. Združenie 
okrem terénnej práce vydáva aj časopis INTOXI.

Zabezpečiť dôstojný život opusteným a trpiacim deťom je cieľom o. z. Brána 
do života. Združenie vzniklo v roku 2000 a už v marci 2001 otvorilo svoje 
brány Krízového centra Brána do života. V roku 2006 rozšírilo svoj záber aj 

o Krízové stredisko DOM pre mladých dospelých v kríze. V marci 2018 
navštívil centrum prezident SR Andrej Kiska.

Deťom a mládeži, ktorí „si môžu 
prísť po radu, pomoc, za športom, 

alebo zábavou“, ponúka svoje 
programy o. z. KASPIAN. Ofi ciálne 

vzniklo v roku 2007, keď si jeho 
zakladatelia pripomínali 10. výročie 

práce s petržalskou mládežou.

Problematické doplňovacie voľby 2006
V roku 2005 bol starosta V. Bajan zvolený za predsedu Bratislavského 
samosprávneho kraja, preto sa 31. 1. 2006 vzdal funkcie starostu. 
Doplňovacie voľby sa konali 13. mája 2006. Najviac hlasov získal Peter 
Matúška (jeho protikandidátmi boli Milan Ftáčnik, Ján Kotuľa a Ladislav 
Snopko). Druhý v poradí M. Ftáčnik získal o 128 hlasov menej. Hoci

Ústredná volebná komisia potvrdila Matúškovo víťazstvo, väčšina členov 
Miestnej volebnej komisie nepodpísala zápisnicu o voľbách a odmietla 
mu vydať osvedčenie o zvolení. Dôvodom bolo, že Matúška rozdával 
voličom darčeky počas moratória. 

Výmena stráží. V roku 2006 odovzdal Vladimír 
Bajan starostovskú reťaz Milanovi Ftáčnikovi, 

aby sa po voľbách 2010 vrátil do starostovského 
kresla. V roku 2018 ho nahradil Ján Hrčka.

Na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva 12. júna 2006 
v rámci diskusie o výsledku volieb vystúpil Peter Matúška 
a neúspešne sa snažil prečítať sľub starostu

Po vstupne Slovenska do 
Európskej únie 1. mája 

2004 visela aj na Moste SNP 
okrem slovenskej aj zástava 

Európskej únie

Od začiatku milénia do roku 2019 si obyvatelia 
Petržalky 6x volili svojho starostu: 5x 
v riadnych a raz v doplňovacích voľbách.

Starostovia:
 1990 – 1994: Anton Doktorov

 1994 – 2006: Vladimír Bajan

 2006: Viera Kimerlingová 

  – poverená vedením

 2006 – 2010: Milan Vtáčnik

 2010 – 2018: Vladimír Bajan

 od 2018: Ján Hrčka
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