
VÝSTAVBA SÍDLISKA
Výstavba sídliska sa oficiálne začala 2. apríla 1973 položením základného kameňa na Námestí hraničiarov. 
Do roku 1989 bola výstavba bytov takmer ukončená. Podľa pôvodných predstáv „...mestský sektor Petržalka 
má byť zhmotnenou snahou slovenských architektov o vytvorenie konglomerátu v zmysle najmodernejších 
mestotvorných zásad...“. (Večerník, 24. 8. 1973) Realita však bola iná. Aj verejne sa kritizovala kvalita prác – 
od výroby panelov, montážne práce až po základné vybavenie bytov.

ČASTI PETRŽALKY
HÁJE (Starý háj, Zrkadlový háj a Ovsište) – výstavba v rokoch 1973 – 1980
LÚKY (Lúky I. – VIII.) – výstavba v rokoch 1979 – 1983
DVORY (Dvory I. – VI. a Malé centrum) – výstavba v rokoch 1982 – 1991

Kresba Mosta SNP a časti 
petržalského sídliska z petržalskej 
kroniky (1988)

Nosným dopravným prostriedkom 
obyvateľov Petržalky mala byť 
rýchlodráha. Zdá sa, že autor 
kresby bratislavskej rýchlodráhy 
v petržalskej kronike z roku 1989 bol 
vizionár. Jeho kresba sa skôr podobá 
na nedávno skolaudovanú petržalskú 
električku. 

Pohľad na Mlynarovičovu (Mehringovu) ulicu s poštou a Ovsište v roku 
1985. Na fotografii vpravo chýba na voľnej ploche saleziánske centrum 
a obchod.

Model Petržalky. Pohľad na časť Ovsište, Háje a Dvory.

Jeden z prvých postavených domov nového sídliska na Romanovej (Togliattiho) ulici a obytný 
súbor na Rovniankovej (Fosterovej) ulici

Výstavba Petržalky patrila medzi priority najvyšších štátnych predstaviteľov. Dokladá to aj návšteva G. Husáka v petržalskej panelárni (1973), prvého tajomníka  
ÚV KSS Jozefa Lenárta a predsedu vlády SSR Petra Colotku (1978) či Jozefa Lenárta a vedúceho tajomníka Mestského výboru KSS v Bratislave Gejzu Šlapku (1986), 
ktorí sa zaujímali o priebeh výstavby sídliska. Na poslednej fotografii môžeme vidieť v pozadí ešte zvyšky starej Petržalky.

Pohľad na 

výstavbu sídliska  
v 70. a 80. rokoch

Paneláreň Prefmonta na Kopčianskej ulici vyrábala panely  
pre petržalské sídlisko

„Petržalská paneláreň je jednou z najrozhodujúcejších 
zápalných šnúr nekvality. Nie a nie tu dosiahnuť takú akosť, 
ako by bolo treba.“ (Večerník, 18. 3. 1980)


