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Rastislav Iliev, moderátor:  

"Petržalka má už tretí rok svoje vlastné vianočné trhy. Obyvatelia mestskej časti na ne nedajú 
dopustiť. Za vianočnou atmosférou, totiž nemusia cestovať na druhú stranu rieky Dunaj, ale zažiť ju 
môžu priamo v centre sídliska na Námestí republiky."  

Alexandra Važanová, redaktorka:  

"Tento statný krásavec sa stal symbolom Vianoc pre rok 2014 v najväčšej mestskej časti 
Bratislavy. Na Námestí republiky si pod ním stovky Petržalčanov pripili starostovským punčom na 
najkrajšie sviatky v roku. Dámy, vy ste ochutnali starostovský punč?"  

Petržalčanka 1:  

"Ochutnali, ochutnali, len by sme chceli, aby hrali koledy a nejaké také slovenské vianočné a nie 
takéto pesničky. Ja si myslím, že by to bolo krajšie na Vianoce, že?"  

Alexandra Važanová:  

"Určite áno, toho sa podľa mňa tiež dočkáme. Predsa len, hovorí sa, že ten starostovský punč je 
predsa len najlepší, keď ste ho už chutnali, je to tak, potvrdíte?"  

Petržalčanka 2:  

"Dobrý bol, dobrý bol."  

Petržalčanka 3:  

"Táto atmosféra teraz je krásna naozaj. Minulý rok taká nebola. A na čo sa tešíme, radi chodíme 
do klubu, tak tam máme tiež posedenie a tak ďalej."  

Petržalčanka 4:  

"Minulý rok mi veľa ľudí hovorilo, že Petržalčania sú takí lokálpatrioti, a preto si cenia, že majú tie 
vlastné petržalské trhy."  

Petržalčanka 5:  

"Áno, presne tak, ako hovoríte a to sa odzrkadľuje dnes.."  

Petržalčanka 6:  

"Ja konkrétne pochádzam z Lamača, ale v Petržalke bývam od roku 1957, takže pekné sú tie 
tradície a som rada, že obnovujeme tieto tradície. A pozerám TV Bratislavu každý deň."  

Petržalčanka 7:  

"Viete čo, je krásne počasie a to je super, super a je to krásne, že je to konečne aj v Petržalke, 
lebo Staré Mesto je dosť ďaleko a tá Petržalka je už tak krásna, tak veľká, že toto bol už fakt už čas, 
aby sme si to aj my otvorili Petržalčania."  

Alexandra Važanová:  

"Petržalské trhy v ničom nezaostávajú za tými na Hlavnom námestí v centre mesta. Ani tu 
nechýba bohatý kultúrny program a stánky plné dobrôt od výmyslu sveta. Už si niečo aj okoštovala?"  

Petržalčanka 8:  

"Nie."  

Alexandra Važanová:  

"A čo by si si tak dala na takých vianočných trhoch?"  

Petržalčanka 8:  

"Hotdog."  

Alexandra Važanová:  

"Hotdog a nie je to škoda?"  

Petržalčanka 8:  

"Cigánska pečienka, nejaké dobré lízatko."  

Alexandra Važanová:  

"A ak by si si mohla dať jednu vec, ktorá by to bola?"  

Petržalčanka 9:  

"Cigánska."  

Alexandra Važanová:  



"Kuracia alebo bravčová?"  

Petržalčanka 9:  

"Kuracia."  

Alexandra Važanová:  

"Aká je kuracia pečienka?"  

Petržalčan 10:  

"Dobrá, ja mám bravčovú, ľúbim bravčovú ale je výborná."  

Alexandra Važanová:  

"Máte svoje vlastne trhy v Petržalke, chodíte aj na druhú stranu rieky Dunaj, kde je lepšie?"  

Petržalčan 10:  

"Tu je lepšie, lebo máme bližšie domov. Nemusíme sa nejako presúvať autobusmi."  

Alexandra Važanová:  

"K dobrému jedlu patrí aj dobrá hudba. Tento rok otvárala petržalské trhy známa slovenská 
skupina Bukasový masív."  

Vladimír Bajan, starosta Petržalky:  

"Tí ľudia chcú v tej malej komunite tým deckám niečo priblížiť. Nemajú čas chodiť na centrálne 
námestie a ja to beriem ako úplne prirodzené, to znamená, že tie mestské časti žijú nejakým 
spôsobom a tieto malé vianočné trhy, ktoré nemajú ambíciu konkurovať veľkým, sú veľmi dôležité, aby 
tá komunita držala spolu. Takže som rád, áno, samozrejme."  

Alexandra Važanová:  

"Petržalské vianočné trhy píšu svoju tradíciu už tretí rok. No aj tentokrát si Petržalčania prídu na 
svoje. Bohatý kultúrny program bude na Námestí republiky každý piatok, sobotu a v nedeľu až do 
Vianoc."  

 


