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Moderátorka:  

"V expozíciách na výstavách s veľa naučíme, dozvieme. Na tej, o ktorej vám teraz povieme, 
spoznáme Petržalku, ako jej zvykneme hovoriť, najväčšie mesto na Slovensku. Je aj príjemným 
miestom s množstvom prírodných zákutí a ukrytých historických pamiatok. Má zeleň, históriu, stačí sa 
len medzi panelákmi trošku potárať. Návod kam ísť, nám môže dať práve výstava Petržalka do roku 
1918. (...) Katedrou muzeológie a kultúrneho dedičstva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave pod vedením profesorky Marty BOTÍKOVEJ a Magdalény CONSTANTÍNOVEJ 
a odborného asistenta Ľuboša KAČÍREKA. Na vernisáži výstavy, ktorá je vystavená v Miestnej 
knižnici v Petržalke na Prokofievovej ulici, sa Martina KARMANOVÁ porozprávala s autorom 
Ľubošom KAČÍREKOM."  

Ľ. KAČÍREK:  

"Každý pozná Petržalku len ako betónové sídlisko a pomaly sa zabúda, že naozaj pred výstavbou 
Petržalky sa aj na tomto území nachádzala dedina a bolo tu také malé malebné mestečko, alebo teda 
pôvodne dedina, ktorá potom postupne na tom prelome 19. a 20. storočia prerastala do mestečka."  

M. KARMANOVÁ, redaktorka:  

"Výstava sa delí na športové oblasti, potom na priemyselnú časť, na nejaké kultúrne pamiatky, či 
už kostoly a podobne. Ktorá je podľa vás taká najzaujímavejšia, čo ľudia nevedia, že tu niekedy bolo."  

Ľ. KAČÍREK:  

"My sme sa snažili zachytiť dejiny Petržalky do roku 1918, teda predstavujeme jej históriu, ktorá 
siaha od súčasnej Petržalky 300 rokov dozadu, keď sa začala regulácia Dunaja a postupne zanikali 
jednotlivé ramená a na tomto mieste začalo vyrastať sídlisko, dedina. A potom postupne od konca 18. 
storočia tu bol založený známy park, ktorý založila Mária Terézia. My sa hrdíme tým, že je to najstarší 
verejný park v strednej Európe. Takže potom neskôr hlavne od toho 19. storočia sa územie Petržalky 
stavalo aj takou oddychovou zónou Bratislavčanov. Bola tu postavené Divadlo Aréna, kam radi 
Bratislavčania chodili, bola tu postavená dostihová dráha, veslársky klub, takže aj s týmto sa môžu 
návštevníci zoznámiť."  

M. KARMANOVÁ:  

"Ktoré miesta, ktoré predstavujete v rámci tejto výstavy sú vaše obľúbené?"  

Ľ. KAČÍREK:  

"Ja bývam neďaleko dostihovej dráhy, takže ja rád chodím do lesíka pri dostihovej dráhe, kde sa 
zachovala kaplnka z roku 1909, taká malá horáreň. Aj keď si myslím, že trošku by to chcelo upraviť, 
aby to bolo také príjemnejšie oddychové zázemie."  

M. KARMANOVÁ:  

"Ktoré miesta by ste ešte odporučili Petržalčanom, aby navštívili, aby nechodili len z práce domov, 
do paneláku."  

Ľ. KAČÍREK:  

"Okolo sídliska sa nachádzajú aj ďalšie ramená Dunaja, ktoré sú takými príjemnými zákutiami, kde 
sa opäť vracia život. Vracajú sa tam napríklad živočíchy, ktoré sme si mysleli, že už dávno odišli 
z týchto území a teraz opätovne sa tam vracajú. Napríklad je veľmi pekná časť, kde sa nachádza taká 
piesková pláž, je to blízko Mosta Lafranconi pri Dunaji."  

M. KARMANOVÁ:  

"Spýtala som sa aj návštevníkov výstavy, či historické poklady skryté medzi panelákmi sídliska 
poznajú."  

Petržalčanka:  

"Niektoré ešte poznám z mojich detských čias, napríklad to Au Café, to si pamätám ešte v starom, 
ako to bolo, teraz je to vynovené. Samozrejme celý Sad Janka Kráľa. Niektoré veci nie, napríklad 
o tom cintoríne, to počujem prvýkrát, čo je na Kopčanoch, to som nevedela."  

M. KARMANOVÁ:  

"Takže tam sa pôjdete pozrieť?"  

Petržalčanka:  

"To určite, to som prekvapená. Vedela som, že nejaký cintorín je, ale..."  

M. KARMANOVÁ:  



"A dobre sa vám býva v Petržalke?"  

Petržalčanka:  

"Ja som spokojná. Tí, čo nadávajú na Petržalku, nemajú pravdu. Ja bývam pri Chorvátskom 
ramene a veľmi som spokojná, na začiatku Petržalky v Starom háji a zelene máme až-až. Niekto 
povie, že nie, ale máme."  

M. KARMANOVÁ:  

"A odkedy bývate v Petržalke?"  

Petržalčanka:  

"Od roku 1978, takže už vlastne dlho."  

M. KARMANOVÁ:  

"Študentku muzeológie Anitu, ktorá bola v tíme mladých ľudí, ktorí výstavu pripravovali, uchvátili 
prírodné krásy tejto mestskej časti.  

Ktoré tie oblasti sú podľa vás také najkrajšie?"  

Anita:  

"No jednoznačne nie tie škaredé činžiaky, čo tam stoja, paneláky, určite tá prírodná časť je krajšia, 
tie parky, potom Malý Draždiak, Veľký Draždiak, lesy."  

 


