
KULTÚRNY ŽIVOT 
V PETRŽALKE
V 70. rokoch kultúrne vyžitie obyvateľov sídliska zabezpečovali inštitúcie, ktoré pôsobili v starej Petržalke: 
Dom osvety, Ľudová škola umenia, Obvodná ľudová knižnica a dve kiná. Väčšinu budov, kde sídlili, asanovali 
na prelome 70. a 80. rokov. V 80. rokoch postupne aj na sídlisku budovali objekty určené na kultúrne účely 
a narastal počet kultúrnych podujatí na území Petržalky. Kultúrne inštitúcie riadilo Obvodné kultúrne 
a spoločenské stredisko (ObKaS).

Petržalčania spočiatku využívali ponuku Domu osvety na Ždanovovej ulici č. 2. Neskôr ho presťahovali na Ul. M. Majerovej. Dom osvety zbúrali v rámci asanácie 
Petržalky.

Dom osvety v 70. rokoch a ponuka jeho kurzov z roku 1979

Interiér Obvodnej ľudovej knižnice na Engelsovej ulici v roku 1970

Slávnostné otvorenie pobočky politickej a náučnej literatúry na Vavilovovej 
(Baumanovej) ul. č. 26 dňa 19. decembra 1986. Dňa 18. mája 1987 na Vavilovovej  

(Baumanovej) ul. č. 24 otvorili aj pobočku pre dospelých a deti.

Dom kultúry Ovsište v 2. polovici 80. rokov a jeho slávnostné otvorenie v decembri 1985

III. Petržalský tanečný maratón z roku 1988 v priestoroch Domu 
kultúry Ovsište

Otvorenie D-klubu mladej rodiny v decembri 1986 a pohľad do interiéru

V areáli amfiteátra na Budatínskej (Buďonného) ulici sa v roku 1986 na záver Kultúrneho leta konal 1. ročník podujatia Cirkus leto pre deti. Deti sa zoznámili s prácou 
požiarnikov, potom súťažili v jazde na trojkolke a bicykloch. Popoludní sa predviedol alegorický voz, Súbor dobových tancov a kúzelník Alexander. Deti počúvali 
rozprávky, zúčastnili sa na burze hračiek a detských kníh, na záver bola detská diskotéka. 

Dlhoročnú tradíciu mala Ľudová škola umenia, ktorú v roku 1949 ako Hudobnú školu založil a viedol František Oswald. Od roku 1972 bol jej riaditeľom Fridrich 
Malíšek. V 70. rokoch škola spolupracovala s Hudobnou školou Fr. Liszta v Győri.

Pre obyvateľov Petržalky slúžilo kino Iskra a Partizán, ktoré vznikli po 2. svetovej vojne. Iskru asanovali v roku 1982, Partizán v roku 1983. Potom bola Petržalka bez 
kina. Prvé kino na sídlisku otvorili až koncom roku 1985 v priestore DK Ovsište.

Knižnica
V 60. rokoch, pred výstavbou sídliska, sídlila Obvodná ľudová knižnica na Engelsovej ul. Mala dve oddelenia: pre dospelých a pre mládež a pobočky v Starom háji, 
Ovsišti a Kopčanoch. V roku 1984 knižnicu presídlili na Lietavskú (Kovpakovu) ul. č. 14 a 16 a pôvodné pobočky zrušili. Knižný fond zo zrušených pobočiek rozdelili do 
novozaložených pobočiek na Haanovej (Hočiminovej) ul. č. 37, Furdekovej (Ul. K. Zetkinovej) ul. č. 1, Ambroseho (Allendeho) ul. č. 2 a 4, Vyšehradskej (Jakubovského) 
ul. č. 29 a Vavilovovej (Baumanovej) ul. č. 24 a 26.

V 80. rokoch postupne stavali nové kultúrne stánky v Ovsišti, Starom háji a na Lúkach. Termín ich otvorenia sa postupne odďaľoval a pred rokom 1989 stihli 
sprístupniť len Dom kultúry Ovsište (ako súčasť obchodného domu Centrum). Nezabúdalo sa však ani na mladé rodiny, ktoré tvorili väčšinu obyvateľov sídliska, 
a deti a mládež. Pre rodiny slúžil D-klub mladej rodiny, pre deti a mládež Kluby mládeže na Gessayovej (Ulici B. Kuna), Ambroseho (Allendeho),  Šustekovej (Synekovej) 
a Vyšehradskej (Jakubovského) ulici.

Dom kultúry Ovsište, Ovsišťské námestie (Nám. N. Krupskej)
Slávnostne ho otvorili ho 13. decembra 1985. Konali sa tu rozličné hudobné a tanečné vystúpenia, podujatia pre deti a mládež, ale aj výstavy.

D-klub mladej rodiny
Dňa 19. decembra 1986 otvorili na Vavilovovej (Baumanovej) ulici č. 22  D-klub mladej rodiny. Klub sa snažil nadviazať na tradíciu bývalého Domu osvety v starej 
Petržalke. Primárne sa v ňom mali stretávať mladé rodiny, súčasťou bol aj detský kútik. Podávali sa tu nápoje, bola tu dostupná denná tlač, ale aj biliard či šach.


