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Za Dom kultúry Lúky bojujú petíciou. Mestská časť tvrdí, že ho nikto rušiť nejde.  

PETRŽALKA. Obyvatelia bratislavskej Petržalky petíciou s takmer 2 200 podpismi bojujú o 
záchranu Domu kultúry Lúky. Žiadosť o zachovanie a opravu kultúrneho domu spolu s petíciou poslali 
aj petržalskému starostovi Vladimírovi Bajanovi a poslancom miestneho zastupiteľstva.  

Agentúru SITA o tom informovali Darina Duffeková a Viera Sadovská, ktoré v DK Lúky pôsobia. V 
kultúrnom dome v sobotu o 18:30 organizujú aj vernisáž prác detí z výtvarného krúžku, akciou sa 
snažia kultúrny dom zachrániť.  

Nechcú nič rušiť  

Podľa Dariny Duffekovej sa o rušení kultúrneho domu dozvedeli začiatkom školského roka z médií. 
V tejto súvislosti oslovili Kultúrne zariadenia Petržalky, ktoré DK Lúky spravuje.  

Informáciu im vtedy nepotvrdili, ani nevyvrátili. Tlačová tajomníčka Kultúrnych zariadení Petržalky 
Michaela Platznerová agentúre SITA informáciu o rušení kultúrneho domu tiež potvrdiť či vyvrátiť 
nevedela, podľa nej o tom rozhodujú petržalskí poslanci.  
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"Nikto nejde rušiť Dom kultúry Lúky. Nič také v návrhu rozpočtu mestskej časti na budúci rok nie 
je," povedala petržalská hovorkyňa Mária Grebeňová-Laczová.  

Ako ďalej uviedla, petržalský starosta Vladimír Bajan spolu s poslancami miestneho 
zastupiteľstva budú hľadať chýbajúce peniaze, lebo bratislavskí poslanci vo štvrtok rozhodli, že miera 
solidarity veľkých mestských častí s malými sa nezníži, a tak Petržalka bude dávať naďalej ročne z 
vlastných prostriedkov viac ako 630-tisíc eur. "Takže Petržalka sa bude možno skladať aj na kroje v 
niektorej malej mestskej časti a nebude mať dostatok financií na vlastnú kultúru," dodala Mária 
Grebeňová-Laczová.  

Ako píše Darina Duffeková v žiadosti o zachovanie Domu kultúry Lúky, nepotrebujú exkluzívny 
stánok kultúry pre vystúpenia draho platených umelcov, ale potrebujú priestor pre každodennú 
záujmovú činnosť Petržalčanov, ktorý bude dostupný finančne a bude aj blízko ich bydliska. Potrebná 
údržba  

Ako ďalej píše Duffeková, DK Lúky funguje 22 rokov, a aj napriek tomu, že od jeho otvorenia 
nedostávalo prostriedky na bežnú údržbu, ďalej aktívne funguje. "To, že sa v minulých obdobiach 
nenašli prostriedky na bežnú údržbu exteriéru, akou je oprava vetrom a vandalmi poškodeného 
hliníkového obkladu, náter fasády, oprava okien, bežná údržba okolia vstupných schodov a podobne, 
je zlou vizitkou zodpovedných," píše Duffeková starostovi a petržalským poslancom.  

Ako dodala, budova, aj keď je na prvý pohľad zanedbaná, stále funguje a je miestom množstva 
aktivít. "Tento kultúrny stánok slúži našim občanom od rána do neskorého večera už 22 rokov. Vďaka 
tomuto zariadeniu môže športovať, učiť sa a rozvíjať svoje kultúrne záujmy naša široká verejnosť, od 
batoliat, škôlkarov, žiakov, dospievajúcich, dospelých až po seniorov," vysvetľuje Duffeková.  

Okrem športových aktivít v kultúrnom dome funguje aj výtvarný krúžok, Detská herňa Slniečko, 
tanečný súbor Nezábudka i škola spoločenského tanca. V kultúrnom dome koncertujú rôzne hudobné 
skupiny, pravidelne sa tam organizujú spoločenské podujatia pre seniorov, divadelné predstavenia či 
hudobné i výchovné koncerty pre deti.  

Priestory sa tiež využívajú na domové schôdze či predajné trhy. Dom kultúry Lúky by podľa 
Petržalčanov potreboval vymeniť okná, opraviť a zmodernizovať staré WC či urobiť bežnú údržbu 
javiska a hľadiska.  

 


