
SPOLKOVÁ ČINNOSŤ
Na území Petržalky pôsobilo viacero spolkov. Mnohé boli podporované vtedajším politickým režimom 
a mali masový charakter. Patrili k nim Socialistický zväz mládeže, Zväzarm, Slovenský zväz žien či Zväz 
československo-sovietskeho priateľstva. Postupne aj na sídlisku vznikali spolky, ktoré vychádzali zo záujmov 
miestnej petržalskej komunity, akými boli napríklad folklórne súbory.

Socialistický zväz mládeže – SZM
Základnú krúžkovú činnosť detí a mládeže zabezpečoval Socialistický zväz mládeže – SZM, najväčšia mládežnícka spolková organizácia. Svoje pobočky mal na 
školách, podnikoch i v obciach. Na základných školách pôsobili pionierske organizácie SZM. Žiak sa stal najprv iskričkou, potom pionierom a nakoniec zväzákom. 
Hoci členstvo v SZM nebolo povinné, nebyť členom bolo len výnimočné. SZM formálne zabezpečoval výchovu mládeže v socialistickom duchu, záviselo však od 
daného pionierskeho vedúceho, ako sa žiakom venoval. Okrem „povinných jázd“, ako boli oslavy politických výročí (VOSR, založenie KSČ či KSSZ), mnohí pionierski 
vedúci organizovali v rámci mimoškolskej činnosti výlety do prírody či návštevy kultúrnych inštitúcií. 

Obvodný dom pionierov a mládeže na Zadunajskej 
ulici v starej Petržalke otvorený 6. septembra 1972

Odhalenie pamätníka na Námestí májového povstania českého ľudu (dnes 
Námestie Republiky) v máji 1985 v rámci osláv 40. výročia povstania sa neobišlo 
bez účasti armády a pionierov

Slávnostná prísaha pionierov na 
vtedajšom Námestí májového 
povstania českého ľudu, kresba 
z petržalskej kroniky, 1988

Vážne i zábavné podujatia organizované na školách SZM: oslavy výročia KSČ a karneval, ZŠ Dudova 2 (Bierutova 17), 1980

Jednou z prvých organizácií, ktoré začali pôsobiť v novom sídlisku, bol ZVÄZARM. Zakladal krúžky zamerané na rozvíjanie technických znalostí a zručností, ako bolo 
modelárstvo, elektronika, motorizmus či dopravná výchova mládeže. Druhou oblasťou bolo rozvíjanie športových zdatností a brannej činnosti, kam patrilo strelectvo, 
potápačstvo či vodáctvo.

Folklórne súbory 
Do Petržalky privialo obyvateľov zo všetkých kútov Slovenska. Odľudštenosť rozostavaného a nezabývaného sídliska viedla mnohých jeho obyvateľov k hľadaniu 
vlastných koreňov a preneseniu kúska domoviny do tejto „betónovej džungle“. Symbolom domoviny bol hlavne vzťah k folklóru rodného regiónu, ktorý sa rozhodli 
preniesť aj sem. Tieto snahy sa zavŕšili v 2. polovici 80. rokov vznikom troch, pôvodne detských folklórnych súborov.

Detský folklórny súbor Lúčka
Súbor bol založený v roku 1985 a zameriava sa na chlapcov a dievčatá vo veku 5 až 15 rokov. Jeho prvými vedúcimi boli Miroslav Šalát, Elena Šalátová a Anton Hesek. 
Antona Heseka v roku 1987 vystriedal Miroslav Berger. Súbor sa predovšetkým zameriava na zachovávanie duchovného bohatstva a tradícií z oblasti Liptova, Záhoria, 
Horehronia a Terchovej.

Polienko a Poleno
Folklórny súbor Poleno vznikol v roku 1987. Vedúcou súboru je už takmer 30 rokov Viera Eliašová. Vo svojich počiatkoch sa zameriaval na deti a niesol názov 
Folklórny súbor Polienko. Keďže deti postupne vyrastali a naďalej boli členmi súboru, jeho názov sa upravil na Folklórny súbor Poleno. Jeho názov je symbolický – 
z pôvodne „drevených“ záujemcov o tanec – polienok a polien – sa stávajú zdatní tanečníci. Súbor sídli v Dome kultúry Zrkadlový háj.

Hájenka
Detský folklórny súbor Hájenka bol založený v roku 1988 ako pohybový krúžok na ZŠ Znievska (Žukovova 18/a). Prvým vedúcim bol Mikuláš Sivý, v roku 1989 ho 
nahradila Nora Krajčovičová. Pôsobia v ňom deti vo veku od 6 do 15 rokov. V prvom repertoári mal tance na hudbu Svetozára Stračinu Šarišská polka a Čardáš. Súbor 
dnes nacvičuje v priestoroch ZŠ Tupolevova 20.

Prvá kronika súboru a fotografia prvých členov súboru v roku 1985

Vystúpenie FS Lúčka na podujatí Cirkus leto, Amfiteáter na Budatínskej 
(Buďonného) ulici, 30. august 1987

Kronika FS Hájenka Vystúpenie súboru 18. apríla 1990 na obvodnej 
prehliadke folklórneho umenia, kde zvíťazili


