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V Petržalke pridávajú ako bonus kultúrny program, v Karlovej Vsi zasa pivo zadarmo za každý 
slovenský gól.  

Bratislava 3. mája (TASR) - Petržalka i Karlova ves prichystali pre svojich obyvateľov možnosť 
sledovať zápasy hokejových majstrovstiev sveta prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky. V Petržalke 
k tomu pridávajú ako bonus kultúrny program, v Karlovej Vsi zasa pivo zadarmo za každý slovenský 
gól.  

Mestská časť Petržalka pozýva fanúšikov na tzv. hokejové víkendy do priestorov Extra Fanzóny na 
parkovisku hypermarketu na Panónskej ceste. Počas nich budú môcť návštevníci sledovať nielen 
večerné hokejové zápasy, ale budú sa tiež môcť zabaviť prostredníctvom rôznych sprievodných 
atrakcií. "K dispozícii bude napríklad možnosť vyskúšať si streľbu na hokejovú bránku, odfotiť sa v 
brankárskej výstroji či vyskúšať svoje zručnosti s brankárskou lapačkou," uviedla tlačová tajomníčka 
MČ Bratislava -Petržalka Michaela Platznerová. Pre tých odvážnejších je pripravený hokejový kvíz a 
možnosť komentovať hokejový zápas.  

Pred každým zápasom sa uskutoční hodinový koncert známych hudobných interpretov. V sobotu 
4. mája, pred zápasom Fínsko - Slovensko, počas prvého dňa petržalského hokejového víkendu, 
vystúpi Rytmus. Začiatok koncertu v tomto i v ďalších prípadoch je o 18.00 h, teda približne hodinu 
pred začiatkom zápasu. Medzi ďalšími hudobnými interpretmi, ktorí vystúpia pred večernými 
víkendovými duelmi budú napríklad Peter Bič Project, Gladiátor či Hex. Petržalské hokejové víkendy 
sa budú konať pod záštitou starostu Petržalky Vladimíra Bajana.  

V Karlovej Vsi pozývajú obyvateľov mestskej časti sledovať zápasy Slovenska a to 
prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky v Karloveskom centre kultúry (KCK) na Molecovej ulici. "Za 
každý slovenský gól dostanú návštevníci pivo zadarmo," informoval prednosta Miestneho úradu v 
Karlovej Vsi Rastislav Velček.  

Iné veľké mestské časti ani magistrát možnosť sledovania zápasov na verejných priestranstvách 
prostredníctvom veľkoplošných obrazoviek zatiaľ neplánujú. Nevylučujú však, že sa tak stane v 
prípade postupu Slovenska do bojov o medaily.  

 


