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Dostihy
Petržalka je centrom dostihového športu. Na Štátnom závodisku na Starohájskej ulici sa pravidelne 
konávajú medzinárodné dostihové mítingy Turf-gala. K významným lokálnym podujatiam patria 
steeplechase Veľká cena Bratislavy (5 500 m), Jarná cena Petržalky (3 800 m) či prekážkarský míting Veľká 

cena Petržalky – steeplechase na 5 500 m 
s 20 skokmi. V areáli STU v Ovsišti 
sa pravidelne konáva medzinárodné 
podujatie v skokoch Grand Prix Bratislava. 

Úvodný míting novej sezóny – 
34. Jarná cena Petržalky v súťaži 
klusákov o cenu Zindy Reel 
8. apríla 2007 pod záštitou starostu 
na Štátnom závodisku. Zvíťazil Pavlo 
Morozov s koňom Rick Beuckenswyk.

Skatepark
Po skateparku na Markovej ulici, ktorý 
sprístupnili v roku 1998, otvorili 
26. novembra 2017 v areáli 
Spojenej školy Svätej rodiny 
na Gercenovej ulici vďaka 
pomoci dobrovoľníkov 
prvý betónový 
skatepark v Bratislave

Zimný štadión
Nový zimný štadión vyrástol v Ovsišti na Sklodowskej 
ulici vďaka súkromnému investorovi. Štadión je síd-
lom hokejového klubu HC Petržalka 2010, vo vy-
hradených hodinách ho môže využívať aj verejnosť, 
vrátane žiakov petržalských škôl. Na slávnostnom otvorení 1. februára 2013 
sa zúčastnili najvyšší predstavitelia Petržalky, Bratislavy i Slovenska: starosta 
Petržalky Vladimír Bajan, bratislavskí viceprimátori Ján Budaj a Petra Nagyová 
Džerengová a prezident SR Ivan Gašparovič.

Plaváreň 
Vo volebnom období 2010 – 2014 rozhodli poslanci o výstavbe plavárne 
s wellness centrom. Postavili ju medzi Jiráskovou a Tupolevovou ulicou, 
neďaleko Petržalského bowlingového centra (PBC-Petržalka Bowling 
Center), pri Námestí Republiky, ktoré sa formuje ako centrum Petržalky. 
Základný kameň položili v júli 2014. Plaváreň slávnostne otvorili 
23. augusta 2016 za účasti Mateja Beňuša, slovenského vodnoslalomára 
a držiteľa striebornej medaily z olympiády 2016 v brazílskom Riu de 
Janeiro, ktorý je krstným otcom plavárne.

Basketbal
Vysokú športovú úroveň má 
v Petržalke basketbal v TJ 
Iskra Matador. Nové talenty 
získava telovýchovná 
jednota aj z radov žiakov 
a žiačok petržalských škôl.

Za ostatných 20 rokov zaznamenal šport v Petržalke výrazné zmeny. Po nadšení nad 
víťazstvami FC Artmedia Petržalka vo futbale prišla po roku 2008 studená sprcha 
v podobe pádu do 5. ligy a likvidácie štadióna. Dnes je klub v 2. lige a trénuje na 
novom vlastnom štadióne. Hneď v susedstve vyrástol aj nový zimný štadión, sídlo 
HC Petržalka 2010. Petržalčania sa tu tak môžu korčuľovať celoročne. A nielen kor-
čuľovať – aj si zaplávať v novej plavárni a využívať jej wellness centrum.

Futbal
V prvom desaťročí 21. storočia kraľoval v slovenskej lige FC Artmedia Petržalka

(v rokoch 2004 – 2007 FC Artmedia Bratislava). Do najvyššej ligy vstúpil klub od 
sezóny 1996/1997. Dvakrát v nej zvíťazil (2004 a 2008), trikrát bol druhý (2003, 
2006 a 2007). Zlom nastal v roku 2008, keď odišiel vtedajší majiteľ klubu. 

Nový reštart zažíva klub – dnes s názvom FC Petržalka (2014 – 2017 FC Petržalka 
Akadémia) – od roku 2012, kedy sa usídlil na vlastnom štadióne v Ovsišti na 

Sklodowskej ulici. Klub musel začať od začiatku – od 
5. ligy a postupne postupuje vyššie. V aktuálnej sezóne 
2018/2019 postúpil do 2. ligy.

Smutný súčasný pohľad na priestor 
bývalého štadiónu FC Artmedia 
Petržalka

Po zápase záverečného 36. kola Corgoň ligy 15. 
júna 2005 medzi Artmediou Petržalka a AS Trenčín 
slávila Artmedia majstrovský titul. Pohár drží 
kapitán Petržalky Balázs Borbély, vedľa neho stojí 
prezident SFZ František Laurinec.

Fanúšikovia FC Petržalka

Basketbalové družstvo 
MŠK Iskra Petržalka 
v sezóne 2013/2014

Pred výstavbou 
zimného štadióna mohli 
obyvatelia za vhodného 
počasia využívať na 
korčuľovanie klzisko na 
Jiráskovej ulici alebo 
miestne vodné 
plochy – Chorvátske 
rameno alebo Malý 
a Veľký Draždiak.

Počítačová vizualizácia zimného štadióna
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