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V novom miléniu pokračoval rozvoj miestnej kultúry, ktorej základné kontúry sa 
sformovali v 90. rokoch. Základ petržalskej kultúry tvoria podujatia organizované 
Kultúrnymi zariadeniami Petržalky a Miestnou knižnicou Petržalka. Najpopulárnej-
ším petržalským podujatím sú Dni Petržalky, ktoré majú už vyše 20-ročnú tradíciu. 
V Petržalke pôsobí množstvo miestnych folklórnych skupín a občianskych združe-
ní, ktoré prispievajú k zvyšovaniu lokálneho povedomia obyvateľov k svojej obci.

Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP)
KZP spravujú DK Zrkadlový háj (zal. 1993) na Rovniankovej ulici, DK 
Lúky (1992) na Vígľašskej ulici a Cik Cak Centrum (1991) na Jiráskovej 
ulici. Každé zo zariadení pripravuje pravidelné podujatia, ktoré si našli 
svoj okruh návštevníkov.

K najnavštevovanejším podujatiam v DK Zrkadlový háj patrí Večer 
autentického folklóru zameraný na predstavovanie jednotlivých 
folklórnych skupín. Pravidelne sa tu konajú populárne podujatia, ako 
napríklad Teplákový bál, ktorý založili členovia skupiny Lojzo, a od 
roku 2013 je jeho súčasťou aj súťaž Petržalská baretka. V priestore 
DK sa konajú verejné nahrávky relácie Neskoro večer, ktorú vysiela 
Slovenská televízia.

Folklórne súbory
Ešte v 80. rokoch vznikli folklórne súbory Lúčka (1985), Poleno (1985) a Hájenka (1988). 
Súbory pravidelne vystupujú doma i v zahraničí.

K tanečným a hudobným súborom pribudlo v roku 2013 OZ Petržalčanka, na čele s Betkou 
Korbelovou, ktoré sídli na Furdekovej ulici. Organizuje divadelno-tanečné predstavenia, ako 
Petržalská svadba či Petržalské páračky, s ktorými vystupuje po celom Slovensku.

Propagačné materiály Folklórneho súboru Poleno

Teplákový bál a Petržalská baretka si našli pravidelné 
miesto medzi podujatiami organizovanými v DK 
Zrkadlový háj

Účastníci fašiangového 
sprievodu masiek v Petržalke 
z 12. februára 2018

Speváčka Lucie 
Bílá viackrát 
navštívila Petržalku 
a nikdy nezabudla 
pripomenúť, že 
jej otec odtiaľto 
pochádza. Ani pri 
návšteve z roku 2001, 
ako dokladá zápis 
v petržalskej kronike.

Na kultúrne 
a spoločenské 
podujatia sa 
využíval aj 
futbalový štadión 
Artmedie. 
V auguste 2005 
tu mala koncert 
speváčka 
Anastacia. 

Prvá z cyklu výstav o Petržalke v roku 2014 v priestore pobočky MKP na Prokofi evovej ulici

Miestna knižnica Petržalka (MKP)
Miestna knižnica Petržalka sa okrem požičiavania kníh 
zameriava aj na organizovanie výstav a  prednášok. 
Podujatím s celoslovenskou pôsobnosťou je literárna 
súťaž Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, založená 
v roku 1990. V ostatných rokoch sa knižnica sústreďuje 
na rekonštrukciu a modernizáciu svojich pobočiek. 

Vyhlásenie výsledkov súťaže Petržalské súzvuky 
Ferka Urbánka

Slávnostné otvorenie pobočiek 
v priestore základných škôl na 

Prokofi evovej ulici v roku 2010, 
Dudovej ulici v roku 2013  a na 

Lietavskej ulici v roku 2017

Už od roku 2001 organizuje samospráva v spolupráci 
s KZP Petržalský maškarný ples

Od roku 1998 sa pravidelne v júni konajú Dni 
Petržalky. V roku 2001 na podujatí vystúpila aj skupina 

No Name. V rámci Dní Petržalky vyhlasuje starosta 
Petržalky aj osobnosti Petržalky. V roku 2013 sa nimi 
stali Dušan Mikulec, Mária Kováčiková, Elena Rapavá, 

Karol Pátek a Juraj Kukura.

Vystúpenia OZ Petržalčanka
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