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Úvod
Prečo teraz?
územie, kde sa DK Lúky nachádza bolo
kedysi na „konci Petržalky“. Dnes tu žije
vyše 30 000 obyvateľov a stále sa toto
územie rozrastá. V roku 2023 je predpoklad, že tu bude stáť zastávka električky,
ktorá spojí toto miesto s centrom
• Dom kultúry Lúky je v zdevastovanom
stave a rovnako priľahlé územie
• Ak sa máme chystať na nové čerpanie
dotácií z EÚ, musíme začať už teraz

spoločnosťou Metro a.s. majú jedinečnú
príležitosť po 30 rokoch majetkovo vysporiadať územie, ktoré je dlhodobo zanedbané s nejasnými majetkovými vzťahmi – viď terasy a zásobovacie tunely
• po majetkovom vysporiadaní, či už zverením do správy Mestskej časti Bratislava
Petržalka – rovnako ako v prípade DK
Lúky – bude tento novovzniknutý priestor
prevádzkovať KZP ako organizácia mestskej časti zodpovedná za kultúrno-spoločenský život v Petržalke

Čo nám tento priestor ponúka?

Financovanie?

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozšírenie kapacity pre kultúrne a spoločenské využitie
multifunkčné kultúrne sály
nové priestory pre knižnicu
novú sobášnu miestnosť
galériu pod terasou a výstavné priestory
pre umelcov
rokovacie miestnosti pre mládežnícky
parlament
rokovacie priestory pre zastupiteľstvo
komunitné priestory pre mladých ľudí
aj seniorov
výtvarné ateliéry
digitalizované kinosály
koncertná sála
divadelné priestory
komunitná záhrada a trhovisko
hala pre komunitné športové aktivity
gastroprevádzky

Kto to bude prevádzkovať?
•

Mestská časť Bratislava Petržalka
a Mesto Bratislava spolu s obchodnou

ak predpokladáme, že novovzniknuté
Kultúrne kreatívne centrum Lúky ( spolu
s budovou Braník + zásobovací tunel +
trh) bude rekonštruované s využitím najmodernejších technológií – teda vzniknú
inteligentné budovy, tak už dnes predpokladáme, že náklady, ktoré sú dnes
rozpočtované na prevádzku DK Lúky
pokryjú v budúcnosti celý komplex
• vychádzame z prepočtov pri prevádzke
DK ZH pred a po čiastočnej rekonštrukcii
• v prípade pripravovanej zmeny KZP
z rozpočtovej na príspevkovú je predpoklad získavania aj iných zdrojov financovania
•

Participatívny proces?
•

čím skôr začneme, tým viacej času budeme mať na diskusie s verejnosťou
Mgr. art Monika Korenčiová, riaditeľka KZP

Súčasný stav
1. DK LÚKY – MAJETOK HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVA, ZVERENÝ DO
MAJETKU MČ PETRŽALKA, V SPRÁVE KULTÚRNYCH ZARIADENÍ PETRŽALKY
Dom kultúry Lúky bol otvorený a uvedený do užívania pre obyvateľov sídliskovej časti
Lúky mestskej časti Petržalka v roku 1990. Okamžite sa stal priestorom pre mladú, po vtedajšej modernej kultúre dychtiacu mládež.
Dlhé roky bez systematickej údržby sa podpísali pod technický stav budovy. V roku
2012 obyvatelia Petržalky spísali petíciu na záchranu kultúrneho domu a v roku 2018 bola
úspešne ukončená malá rekonštrukcia vstupnej haly a vrchného podlažia prednej časti
budovy. Bola to po dvadsiatich ôsmych rokoch prvá väčšia investícia do údržby a obnovy
stavby.
Dnes je v zanedbaných a zdevastovaných priestoroch veľkej sály s javiskom, malej
sály s pódiom a v telocvični, ktoré sú miestami na hranici havarijného stavu, veľkým problémom organizovať častejšie a kvalitnejšie podujatia. Uskutočňuje sa tu preto len veľmi málo
pravidelných akcií a dom kultúry sa zväčša využíva len na kurzy, krúžky a neorganizované,
voľnočasové pohybové aktivity.

2. BRANÍK – MAJETOK HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVA
Budova Braníku bola projektovaná pre veľkú reštauráciu, s menšími prevádzkami
na úrovni terasy. Po rokoch zanedbávania údržby budovy prevádzky postupne mizli, dnes
je z budovy takmer ruina, v ktorej prebývajú bezdomovci. Takýto stav je naďalej neúnosný
a predstavuje bezpečnostné a hygienické riziko pre okolitých obyvateľov.

3. TRHOVISKO – MAJETOK METRO, A. S.
Bývalé trhovisko na ploche pred DK a Braníkom už roky nefunguje. Momentálne
tento verejný priestor slúži ako „lukratívne” zastrešené parkovanie pre obyvateľov okolitých
domov.

4. TERASA A TUNEL – MAJETOK HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVA (ČASŤ V
SPRÁVE MČ PETRŽALKA)
Terasy sú stále nedoriešeným problémom Petržalky a inak to nie je ani v okolí DK.
Pod terasou sa nachádza zásobovací tunel, ktorý je takisto v dezolátnom stave. Využívajú
ho hlavne bezdomovci ako svoje toalety.

1. DK LÚKY

vlastník: Mesto BA, zverený MČ Petržalka

2. BRANÍK

vlastník: Mesto BA

4. TERASA A TUNEL

vlastník: Mesto BA a MČ Petržalka

3. TRHOVISKO
vlastník: Metro , a. s.

Zámer
REKONŠTRUKCIA A TRANSFORMÁCIA DK LÚKY A PRIĽAHLÉHO ÚZEMIA NA
MODERNÉ CENTRUM SÚČASNÉHO UMENIA A KULTÚRY PRE DETI A MLÁDEŽ
Súčasný stav budovy DK Lúky a jeho priľahlého okolia je v absolútnom protiklade k
tomu, na čo je tento priestor určený. Nielen že toto prostredie vyslovene odrádza od návštevy kultúrneho stánku, ale predstavuje pre užívateľov a obyvateľov riziko.
Pri tvorbe koncepcie transformácie obsahu činnosti domu kultúry Lúky a priľahlého
územia vychádzame z jeho umiestnenia a budúcej spoločenskej dôležitosti. Pôvodne mala
výstavba Petržalky pokračovať. Malo tu byť metro a ďalšie ubytovacie kapacity. Po prevrate
v roku 1989 bola realizácia týchto plánov zastavená. V súčasnosti, po tridsiatich rokoch,
začali na staré plány nadväzovať svoje aktivity noví investori. Juhovýchodne od domu
kultúry Lúky vyrastá nová obytná štvrť Slnečnice s takmer 30 000 novými Petržalčanmi,
onedlho bude postavená na severozápade nová štvrť Južné Nové Mesto s ďalšími desiatkami tisíc obyvateľov a DK Lúky sa tak stane jediným verejným centrom kultúry pre takmer
100 000 tisíc v okolí ubytovaných občanov Hlavného mesta SR Bratislavy s konečnou
električiek pred vchodom.
Prvou úlohou preto bude poskytnúť kultúrne a umelecké vyžitie, výchovu, vzdelávanie a osvetu tým najmladším obyvateľom a ich rodinám a druhou úlohou bude rozšíriť
a skvalitniť svoje služby pre pôvodných obyvateľov Petržalky, dnes zväčša v dôchodkovom
veku.
Zámerom je vytvoriť rekonštrukciou budov technologicky moderné centrum súčasného umenia a kultúry, v ktorom budú sprístupnené najmodernejšie postupy súčasného
umenia širokej verejnosti. Pri rekonštrukcii sa počíta s využitím moderných technológií aby
celý riešený projekt zodpovedal súčasným trendom zelenej, inteligentnej a trvalo udržateľnej architektúry.

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEDZI MČ PETRŽALKA A FA STU
Po schválení zámeru bude projekt realizovaný v súlade s memorandom o spolupúráci
medzi Mestskou časťou Petržalka a Fakultou architektúry STU zo dňa 11. 11. 2019. Celé
znenie memoranda je v prílohe tohto dokumentu.

PRACOVNÁ SKUPINA DK LÚKY
Na základe iniciatívy vedenia KZP a vedúcej Referátu kultúry a športu (RKaŠ) sa do
pracovnej skupiny prihlásili desiati poslanci MČ, ktorí prejavili aktívny záujem o tému rekonštrukcie DK Lúky a revitalizácii priľahlého územia. Prvé stretnutie sa konalo 18. 2. 2021.
Zápisnica zo stretnutia s vyznačenými najdôležitejšími časťami je v prílohe tohto dokumentu.

Garanti projektu
ING. ARCH. ŠTEFAN POLAKOVIČ (1963)
•
•

•
•
•

Architekt, urbanista a spoluzakladateľ ateliéru GutGut.
Známe realizácie s priaznivými ohlasmi odbornej i laickej verejnosti: bytový
dom na Dunajskej ul. v Bratislave (2010), rekonštrukcia panelového bytového
domu v Rimavskej Sobote (2014), rekonštrukcia areálu Mlynica v Bratislave
(2017).
Ateliér GutGut je laureátom ceny ARCH, Ceny Dušana Jurkoviča a štvornásobný laureát Ceny za architektúru CE-ZA-AR.
V súčasnosti pôsobí aj na Fakulte architektúry STU v Bratislave, vedie Vertikálny ateliér Polakovič/Bátor.
Dlhodobo sa venuje aktivitám podporujúce presahy architektúry do verejného
života. V roku 2010 sa stal spoluzakladateľom festivalu DAAD (Dni architektúry
a dizajnu) v Bratislave, pričom sa ako spoluorganizátor každoročne podieľa na
jeho príprave.

PROF. MGR. JOZEF CILLER (1942)
•
•
•
•
•
•
•

Divadelný a filmový scénograf s medzinárodným renomé.
Od roku 1967 pôsobí v Slovenskom komornom divadle Martin, najprv ako výtvarník, neskôr, od roku 1975 ako šéf výpravy.
V roku 1990 začal pôsobiť na VŠMU ako vedúci Katedry scénického a kostýmového výtvarníctva, v roku 1993 bol menovaný docentom a v roku 1997 sa
stal profesorom. Žije v Martine.
Pracoval v dvadsiatich krajinách a vytvoril viac ako 600 scénických riešení nielen pre divadlo, ale aj pre film a televíziu.
V súčasnosti sa venuje najmä divadelnej (činohra, opera) a okrajovo aj filmovej
scénografii. Niekoľko divadelných inscenácií aj režíroval.
Cillerovým celovečerným debutom vo filmovej scénografii je snímka Ela Havettu Slávnosť v botanickej záhrade (1969), do ktorej navrhoval aj kostýmy.
Je autorom výpravy pre viac ako 40 televíznych inscenácií a 20 celovečerných
filmov.

Časový harmonogram
MAREC 2020 – DECEMBER 2020
•
•
•

oboznámenie sa so súčasný stavom, územným plánom
digitalizácia DK Lúky
prieskum a možnosti spolupráce s FA STU

JANUÁR 2021 – JÚN 2021
•
•
•

vytvorenie pracovnej skupiny (KZP, RŠaK, poslanci, architekti, STU)
vypracovanie zámeru prípravy vízie, schválenie v zastupiteľstve
Memorandum spolupráce s FA STU, podpísanie Dohody o spolupráci s KZP

JÚL 2021 – SEPTEMBER 2021
•
•
•
•
•

kominukácia o zámere s Magistrátom mesta BA
prvá fáza participatívneho procesu (Komunikačné oddelenie MČP)
digitalizácia Braníka a okolia
workshop o možnom využití priestorov a územia
pracovná skupina, študenti STU, garanti Vízie

OKTÓBER 2021 - DECEMBER 2021
•
•
•

začať rokovanie medzi Magistrátom a Mestskou časťou Petržalka o možnom
majetkovom usporiadaní, financovaní a prevádzke po rekonštrukcii
STU, Belušove ateliéry – spracovanie vízie o využití predmetného územia
prezentácia prác študentov STU – predpoklad 15 – 20 návrhov

JANUÁR 2022 – MAREC 2022
•
•
•
•

participatívny proces s obyvateľmi
vyhodnotenie pracovnej skupiny prác študentov STU
uzatvorenie procesu majetkového usporiadania
rozhodnutie o postupe vyhotovenia projektovej dokumentácie – STU/MIB

APRÍL 2022 – DECEMBER 2022
•
•

vyhotovenie projektovej dokumentácie (verejné obstarávanie)
očakávané výzvy na financovanie projektu

JANUÁR 2023 – SEPTEMBER 2023
•
•

príprava a spracovanie výzvy na financovanie projektu
vyhodnotenie, zmluvy, verejné obstarávanie stavby

OKTÓBER 2023 – DECEMBER 2024
•

realizácia projektu

Finančné zabezpečenie
2020
2021

2022
2023

•

digitalizácia DK Lúky, príprava vízie: 7 500 € (KZP)

•
•

digitalizácia Braník + trhovisko: 5 000 € (Magistrát hl. mesta Bratislava)
materiálno-technické zabezpečenie spolupráce s STU: 5 000 € (KZP)

•

projektová dokumentácia: 150 000 € - odhad (MČ Petržalka/Mesto Bratislava)

•
•

EÚ – Fond obnovy, Nórske fondy, MK SR, VÚC, Mesto Bratislava,
MČ Petržalka

Betónová plastika Radosť od arch. Dušana Kuzmu z roku 1988 ako súčasť výtvarného
dotvorenia okolia DK Lúky

