
Do začiatku 90. rokov vybudovali v  Petržalke okrem bytov základnú občiansku vy-
bavenosť. V priebehu 90. rokov dostavali nemocnicu. V roku 2000 rozšírili obchodnú 
ponuku tri nákupné centrá, ku ktorým postupne pribudli ďalšie. Pribúdali tiež nové 
reštaurácie, ktoré rozširovali ponuku služieb. Okrem narastania počtu detí v mater-
ských a základných školách sa v ostatnom desaťročí zvyšuje podiel seniorov, ktorí si 
vyžadujú osobitnú opateru.

Vyššia občianska
v ybavenosťv ybavenosť
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V roku 2009 začala na brehu Veľkého 
Draždiaka pôsobiť súkromná 

Nemocnica s poliklinikou Medissimo 
na Tematínskej č. 5. Nachádza sa 
tu aj rehabilitačné a diagnostické 

stredisko. Autorom projektu je Ing. 
arch. Jaroslav Meheš. Budova je citlivo 
zakomponovaná do rekreačnej zóny 

jazera. 

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda na Antolskej 
ulici slúži obyvateľom Petržalky, Bratislavy 
a bratislavského regiónu už vyše 20 rokov 

MČ Bratislava-Petržalka je 
zriaďovateľom Strediska sociálnych 
služieb Petržalka. Stredisko spravuje 
Zariadenie opatrovateľskej služby 

na Mlynarovičovej ulici č. 23 a na 
Vavilovovej č. 18, kde je aj Domov pre 

rodičov a deti. Zariadenia sa nachádzajú 
v priestoroch bývalých materských škôl.

Neštátne sociálne 
zariadenie Dom 
Rafael na Kutlíkovej 
č. 15 slúži pacientom 
na krátkodobé 
ošetrovateľské pobyty, 
jeho súčasťou je denný 
stacionár i hospic.

Sociálne služby
Zriaďovateľom Domu tretieho veku na 
Polereckého č. 2 v Ovsišti je Hlavné mesto 
SR Bratislava. Obyvateľom slúži od roku 
1985. Nachádza sa tu lôžkové oddelenie 
pre klientov vyžadujúcich celodennú 
starostlivosť i ubytovanie pre manželské 
páry a jednotlivcov. 

Hlavným epicentrom pre nákupychtivých 
obyvateľov je v Petržalke nákupno-zábavné 

centrum Aupark. Jeho pomenovanie pochádza 
od pôvodného názvu Sadu Janka Kráľa, vedľa 
ktorého sa nachádza. Svoje brány sprístupnilo 

v novembri 2001. V rokoch 2006 – 2007 v rámci 
druhej etapy postavili 22-podlažnú budovu 

Aupark Tower, ktorá narušila panorámu 
Bratislavy s jej hlavnými dominantami.

V roku 2000 sprístupnili pre obyvateľov Petržalky 
prvé nákupné centrum Danubia. Jeho „ťahúňom“ 
bola veľkopredajňa Carrefour, dnes už súčasť histórie.

V rovnakom období otvorila brány svojho 
hypermarketu aj spoločnosť Tesco, ktoré v súčasnosti 
rozširuje svoje priestory. Non-Stop predaj je však už 
tiež minulosťou. Nové nákupné centrum Slnečnice 

Market s farmárskymi trhmi – 
TRCH (chutný trh) vyrástlo na 

prelome rokov 2017/2018 neďaleko 
novobudovanej petržalskej štvrte.

Z bývalých štyroch petržalských trhovísk môžu Petržalčania navštevovať 
už len trhovisko na Mlynarovičovej ulici.

V súčasnosti sa obyvatelia opätovne 
vracajú k nákupu potravín od lokálnych 
výrobcov. Tomu sa prispôsobujú aj 
súčasní investori. Zásadnou prestavbou 
prešla veľkopredajňa Terno na Bratskej 
ulici – od roku 2018 sa na jej mieste 
nachádza Petržalská tržnica.

Jedlá  nápoje nielen pre Petržalčanov poskytujú okrem iných reštaurácie Mýtny domček pri Starom moste, Engerau na 
Osuského ulici a Petržalské klubovňa neďaleko dostihového závodiska na Starohájskej ulici

Reštaurácie

Na území Petržalky postupne vznikajú nové reštaurácie a kaviarne. Každá z nich 
sa usiluje vytvoriť osobitnú atmosféru a pritiahnuť zákazníkov.

V terasovom dome na Osuského č. 1 môžu záujemcovia navštíviť reštauráciu 
Engerau pripomínajúcu nemecký názov Petržalky. Bývalá reštaurácia Pod 
dubom je dnes známa ako Petržalská klubovňa. Od jari do jesene poskytuje 
okrem jedla a nápojov aj priestor pre šantenie detí. Tiež na Starohájskej ulici, už 
neďaleko hrádze, sa nachádza Reštaurácia Rančík, ktorá poskytuje aj priestory 
na športové aktivity. Na sídlisku Zadunajec na Vilovej ulici môžeme v reštaurácii 
a pivovare HOPS ochutnať okrem jedla aj vlastné pivo. V bývalej priemyselnej 
zóne matadorky, neďaleko hraničného prechodu s rovnomenným názvom, sa 
zasa nachádza penzión a reštaurácia Berg.
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