
Petícia  občanov  za  zachovanie PKO  pre kultúru v Bratislave 
PKO - patrí kultúre a občanom

V súčasnom období sa v Bratislave neuveriteľne brutálne pristupuje ku 
kultúrnym hodnotám, k jej samotnej histórii - ako nikde inde v Európe. 
Pod tlakom stavebného rozvoja sa búrajú architektonické pamiatky, miznú 
pôvodné historické miesta a tradičné spoločenské a mestotvorné štruktúry. 
Park kultúry a oddychu (PKO) už desaťročia slúži kultúre, patrí do histórie aj 
súčasnosti Bratislavy. ● Magistrát najprv za podivuhodných okolností predal 
pozemky pod PKO a teraz žiada zbúranie budov, ktoré zostali v jeho 
vlastníctve. Pritom sa tu organizuje asi 700 podujatí ročne, sú tu unikátne 
architektonické riešenia, vitráže Janka Alexyho, priestory najväčšej tanečnej 
spoločenskej sály ako aj akusticky výborné koncertné priestory. Samospráva 
nenašla rovnocenné náhradné riešenie. ● Zbúranie PKO zoberie 
Bratislavčanom možnosti kultúrneho vyžitia aj veľký kus histórie (Jazzové dni, 
Bratislavská lýra, Dunajský pohár ai.)  
 

Žiadame preto primátora a mestské zastupiteľstvo: 

1. Zachovať PKO,  udržať jeho spoločenskú a kultúrnu hodnotu pre 
verejnosť. Nevykonať nič, čo by viedlo k jeho zbúraniu. 

2. Prešetriť nezmyselný a nevýhodný predaj pozemkov pod PKO, 
vydanie búracieho povolenia a nehospodárne nakladanie 
s verejnými prostriedkami a majetkom mesta. 

3. Získať pozemky pod PKO späť do majetku mesta. 
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Petičný výbor: 1. Ing. Katarína Šimončičová, MV SZOPK, Iniciatíva Bratislava otvorene, Godrova 3/b, Bratislava – kontaktná osoba 
 2. Ing. Peter Lipa, hudobník, Godrova 3, Bratislava 
 3. Ing. arch. Igor Thurzo, architekt, Źižkova 42, Bratislava 
 4. Ing. Matej Vagač, Dobrovičova 10, Bratislava, Iniciatíva Bratislava otvorene 
 5. Prof. Rudolf Sikora, výtvarník a pedagóg, Grösslingova 47, Bratislava    
 6. Prof. Mikuláš Huba, geograf a environmentalista, Staroturský chodník 1, Bratislava, Iniciatíva Bratislava otvorene  
 7. Doc. Zuzana Kronerová, herečka, Dankovského 14, Bratislava  
 8. Jozej Šuhajda, hudobník, Kozia 13, Bratislava 
 
Kontakt: Godrova 3/b, 811 06 Bratislava ● tel./fax 5441 3968 ● info@bratislava-otvorene.sk ● www.bratislavaotvorene.sk ● 

   www.pko.estranky.sk ● Petíciu je možné podpísať aj on-line na stránke www.zmz.sk ● 
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