
Rok Počet obyvateľov 
Bratislavy

Počet 
obyvateľov 

Petržalky
% podiel Petržalky

1980 380 259 48 755 12,82 %

1991 442 197 128 251 29,00 %

2001 428 672 117 227 27,35 %

Formovanie Formovanie 
petržalskej samospráv ypetržalskej samospráv y

Politické zmeny v novembri 1989 priniesli o. i. zmeny v správe obcí. 
Národné výbory nahradila miestna samospráva. Bratislava ako 
hlavné mesto Slovenska bola rozdelená do 17 mestských častí. Jed-
nou z nich je aj Petržalka. V roku 1990 sa konali prvé komunálne 
voľby, kedy si obyvatelia Petržalky zvolili starostu a 40 miestnych 
poslancov.

Po politických zmenách odstúpil z vedenia Petržalky predseda miestneho 
národného výboru Ján Pečo a do volieb stál na jej čele Peter Hubka. Od roku 
1990 sa začala konštituovať petržalská samospráva a rozdelili sa kompeten-
cie medzi mestské časti a bratislavský magistrát. Hlavným problémom sprá-
vy bol nedostatok fi nancií na chod inštitúcií vyplývajúci aj z hospodárskej 
transformácie štátu. Petržalka bola zriaďovateľom štyroch miestnych pod-
nikov: Podniku verejnoprospešných služieb, Bytového podniku, Kultúrnych 
zariadení Petržalky a Miestnej knižnice.

Počet obyvateľov Bratislavy a Petržalky v rokoch 1980 – 2001

V prvých komunálnych voľbách si Petržalčania zvoli za starostu Ing. An-
tona Doktorova. Po voľbách v roku 1994 ho nahradil Ing. Vladimír Bajan. 
Starostom bol do roku 2006, kedy ho zvolili za bratislavského župana.

Symboly Petržalky: obecný erb a zástava

V roku 1991 bol v Petržalke obnovený Dobrovoľný požiarny 
zbor (založený ešte v r. 1873). Na omši Kostole sv. Kríža na Dali-
borovom námestí slávnostne vysvätili 8. septembra 1995 novú 
zástavu požiarneho zboru.

V rokoch 1991 – 1992 premenovali v Bratislave ulice a námestia. Najvýraznejšie sa to 
dotklo práve Petržalky, kde boli verejné priestranstvá pomenované prevažne po za-
hraničných komunistických funkcionároch a sovietskych vojenských veliteľoch. V čas-
ti Ovsište a Háje premenovali ulice po zahraničných Slovákoch, časť Lúky zasa nesie 
názov po slovenských hradoch a zámkoch.

Zanikli už v nasledujúcom roku. A napokon začala od roku 1995 Petržalské noviny vy-
dávať mestská časť.  Prvé Petržalské noviny začali vychádzať v roku 1991.

Periodiká
V rokoch 1991 – 1992 vychádzali prvé noviny pre Petržalčanov – Petržalské 
noviny. Nakrátko ich v roku 1993 nahradili noviny Monitor s podtitulom 
Petržalské noviny. Od roku  1995 vydáva Petržalské noviny mestská časť. 
Vychádzajú dodnes. Ich krstnými otcami boli Miro Noga a Štefan Skrúca-
ný. Na ich prezentácii sa zúčastnil aj vtedajší prezident Michal Kováč.

V roku 1996 k novinám pribudla aj lokálna televízia. Od februára 1996 sa 
začalo najprv skúšobné a od apríla riadne vysielanie Petržalskej televí-
zie (PTV) – najstaršej miestnej televízie v Bratislave. Sídlila v DK Zrkadlo-
vý háj. Krstným otcom televízie bol Peter Lipa. Vysielala prevažne spravo-
dajsko-publicistické relácie.

V roku 1995 vydala Mestská časť Bratislava-Petržalka samo-
statnú publikáciu o Petržalke. Autorkou textu je Jarmila An-
drejčáková a autorom fotografi í Michal Borský.

Dni Petržalky 
V roku 1998 mestská časť založila novú tradíciu – Dni Petržalky. Prvý 
ročník sa konal pri príležitosti 720. výročia prvej zmienky o Petržalke 
z roku 1278. Hlavné podujatie sa koná v priestore Dostihového závo-
diska na Starohájskej ulici.

Nadácie a občianske združenia
Budovanie občianskej spoločnosti umožnilo zakladanie dobro-
voľných občianskych združení a  nadácií (podľa zákona NR SR číslo 
83/1990). V roku 1995 petržalskí poslanci zriadili Komunitnú nadá-
ciu Petržalka, ktorá fi nančne podporovala miestne aktivity. Záujmy 
Staropetržalčanov, z ktorých väčšina prišla o svoje pôvodné domovy, 
zastupovalo Združenie občanov starej Petržalky. Svoju činnosť tiež 
obnovilo viacero spolkov, ktoré nemohli pôsobiť v predchádzajúcom 
období: skauti, miestny odbor Matice slovenskej či spolok Živena. Prá-
ci s problémovými deťmi a mládežou sa venovalo o. z. Klub Kon-Tiki, 
ktorý založili manželia Šréterovci.

Významné návštevy
Prezident Michal Kováč navštívil s manželkou Petržalku 31. mája 1995. Prezident-
ský pár prijal na úrade starosta V. Bajan a vicestarosta Pavol Minárik. Privítali ho 
tiež zástupcovia folklórneho súboru Ekonóm na pôde Ekonomickej univerzity.

Podpis bývalého československého a vtedaj-
šieho českého prezidenta Václava Havla v Kro-
nike Petržalky počas jeho návštevy 7. novembra 
1998.

Počas svojej dvojdňovej návštevy v Bra-
tislave navštívil následník britského tró-
nu princ Charles 2. novembra 2000 Cen-
trum nádeje v Petržalke.


