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Jana KOŠÍKOVÁ, moderátorka:  

"Najväčšie slovenské sídlisko, ktoré je zároveň jedným z najväčších v Európe Petržalka, dnes 
oslavuje 40 rokov. Bolo navrhnuté so zámerom umiestniť na čo najmenšej ploche čo najviac ľudí. 
Dnes je jasné, že architektom sa zámer podaril."  

Robo PETRÍK, redaktor:  

"Do architektonickej súťaže sa pred viac ako 40-timi rokmi prihlásilo 80 firiem. Ani jeden návrh ale 
vtedajšej vedenie mesta neakceptovalo a stavať začalo po svojom."  

Peter SZALAY, historik, architekt:  

"V tej dobe bolo populárne narušenie takej tej tradičnej koncepcie mestskej zástavby a vytvorenie 
skôr takého voľného vzdušného veľkého priestoru."  

R. PETRÍK:  

"Prvým skolaudovaným domom bol činžiak na Romanovej ulici číslo 3."  

Jeden z prvých obyvateľov Petržalky:  

"Ja som býval pod hradom a začali Petržalku stavať, to bol tak skôr jednoizbový, garsónka a to 
som dostal prvý byt."  

R. PETRÍK:  

"Výstavba vtedy napredovala tak rýchlo, že ľudia bývali skôr ako byty postavili."  

Vladimír BAJAN, starosta MČ BA Petržalka:  

"My sme mali výhľad na konkrétny byt na piatom poschodí, takže bolo to v každom prípade 
zaujímavé. Sme sa chodili dívať s deťmi, ako nám rastie dom, v ktorom budeme bývať."  

R. PETRÍK:  

"Paneláky v Petržalke postupne pribúdali a stavali ich čoraz väčšie."  

P. SZALAY:  

"Bolo množstvo parametrov, ten základný bol vytvoriť bohatý obytný priestor, ktorý by bol v zeleni."  

R. PETRÍK:  

"Jedenou z mála zelených plôch je náletová zeleň na plánovanej trase metra. To ale nikdy 
nedostavali. Vtedajší architekti sa snažili dostať prírodu aspoň na steny panelákov. Stopy sú viditeľné 
ešte aj dnes."  

P. SZALAY:  

"Tá pamäť miesta je dôležitá, nebolo by dobre, keby sa to celé prestavalo."  

R. PETRÍK:  

"Prestavba sídliska plánovaná nie je. Dobudovávať sa ale bude ešte dlho."  

V. BAJAN:  

"Ide predovšetkým o infraštruktúru, ktorá zlepší kvalitu života tu bývajúcim ľuďom tzn. športoviská, 
dopravná infraštruktúra ako nosný dopravný systém."  

R. PETRÍK:  

"Ten v najbližších rokoch ráta aj s električkovou traťou. V Petržalke dnes žije asi 120-tisíc 
prihlásených ľudí."  

V. BAJAN:  

"Ja osobne si myslím, že obyvateľov Petržalky je už aj dosť."  

R. PETRÍK:  

"Podľa schváleného územného plánu však pribudnú nové činžiaky na juhu Petržalky, v ktorých by 
sa malo postupne ocitnúť ďalších asi 20-tisíc ľudí. Robo PETRÍK, RTVS."  

 


