
ŽIVOT NA SÍDLISKU
„Aká? Nuž moderná, mladá, v rozbehnutom budovaní, stále o čosi bohatšia, ale aj s chýbajúcimi objektami, 
nedokončenými komunikáciami, skrátka, je to mládenček, ktorý musí zjesť ešte veľa chleba – kým vyrastie 
v dospelého chlapa. A veď ten chlap bude musieť aj čosi uniesť na svojich pleciach – po dokončení bude 
štvrť domovom pre 150 tisíc ľudí. Domov, to však sú nielen byty, ale aj ostatná občianska vybavenosť – 
materské a základné školy, jasle, obchodná sieť, služby, kultúrne zariadenia...“ 

(Večerník, 7. 10. 1981) 

Úprava okolia
Priorita výstavby bytov a plnenie plánu viedli k tomu, že zaostávala výstavba ciest, chodníkov a parkovísk. Chýbala zeleň, trávniky či odrastené stromy. Úprava okolia 
a skrášľovanie životného prostredia zostávala prevažne na samotných obyvateľoch v rámci akcií Z či dní (týždňa) pracovnej aktivity. Zakladali sa trávniky, vysádzali 
stromy, okrasné kríky a kvetiny, ale aj upravovali chodníky a umiestňovali lavičky. 

K 1. 4. 1987 vznikli v Petržalke sídliskové výbory ako poradný orgán Rady MNV. Výbory mali mobilizovať občanov, aby sa zapájali do súťaží o vzorné sídlisko, dom či 
prevádzku, ako aj zlepšovať ich účasť na stavbách v rámci akcií Z, na branno-športových hrách a verejných zhromaždeniach.

Stavba mládeže
V rámci 7. a 8. päťročnice bola Petržalka vyhlásená za stavbu mládeže. V roku 1982 podpísali zástupcovia podniku Stavebné závody Bratislava a Mestský výbor 
Socialistického zväzu mládeže (MV SZM) dohodu, že úpravu životného prostredia sídliska prevezme SZM. Neskôr sa k dohode pridal aj Staving. Na úprave okolia 
a výsadbe zelene sa podieľali študenti z krajín východného bloku – zo Sovietskeho zväzu, Nemeckej demokratickej republiky, Poľska či Bulharska.

Organizované podujatia
Pred rokom 1989 sa pravidelne organizovali podujatia, ktoré mali manifestovať príslušnosť obyvateľov k Sovietskemu bloku. Veľkolepé boli prvomájové oslavy, ktoré 
končievali v Lunaparku. Pri príležitosti 7. novembra sa konali školské akadémie a lampiónové sprievody.

Tradičným podujatím Petržalky boli oslavy Dňa pohraničnej stráže 18. júna. Konali sa na Námestí hraničiarov za účasti pohraničiarov a politických predstaviteľov.

Oslavy Dňa pohraničnej stráže na Námestí hraničiarov v roku 1986

Keď mrzlo, dal sa hrať v Petržalke hokej 
aj bez zimného štadióna. Jedna možnosť 
bola ísť na Veľký Draždiak. Alebo večer 
poriadne poliať detské ihrisko vodou 
a na druhý deň bola ľadová plocha 
pripravená. 

Počas snehovej kalamity v januári 1987 
sa vytvárali záveje až do výšky jedného 
metra. Mimoriadne školské prázdniny 
a množstvá snehu využívali deti na 
stavbu snehových bunkrov. Na výstavbu 
strechy sa využili vyhodené vianočné 
stromčeky.

V priebehu rokov Petržalka postupne menila svoju tvár. Pohľad na upravenú časť Mamateyovej ulice 
(Ul. K. Zetkinovej, 1985) a parčíka na Hrobákovej (Bierutovej) ulici (1988). 

Bicykel – hlavný dopravný prostriedok 
mládežníkov na sídlisku

Brigádnici upravujú okolie trhoviska na Mlynarovičovej (Mehringovej) ulici, 1985

Aj deti sa zapájali do úpravy okolia. Podujatie „Zoberieme hoblík, pílku...“ z roku 1987.

Neupravené okolie neodradilo deti od hier 

Prechádzky mamičiek s deťmi po ešte neupravenom sídlisku 

„A keď sa dnes starý Petržalčan pozrie do ulíc novej Petržalky, 
zahľadí sa na stovky nových výškových budov, musí konštatovať, 
chce či nechce, že tu nastali prevratné kvantitatívne, ale aj 
kvalitatívne zmeny. A bolesť nad stratou krásnych záhrad, plných 
marhuľami obťažkaných stromov, ustúpi pomaly do úzadia.“ 
       (Jozef Kapusta, kronikár Petržalky, 1986)


