SÍDLISKO ZADUNAJEC

Výstavba sídliska zlikvidovala urbanizmus pôvodnej obce. Jedinou časťou, ktorá sa vyhla plošnej likvidácii,
je územie vymedzené Viedenskou, Rusovskou a Kopčianskou cestou. Táto oblasť sa výrazne začala rozvíjať
po výstavbe priemyselných závodov na začiatku 20. storočia. Západná časť územia bola súčasťou hraničného
pásma s Rakúskom. Na prelome 80. a 90. rokov tu v súvislosti s výstavbou Mosta Lafranconi vybudovali novú
cestnú sieť.
Rusovská cesta
Rusovská cesta bola jednou z hlavných komunikačných ulíc Petržalky. Dnešnú ulicu prebudovali
a rozšírili v 80. rokoch. Jej súčasťou je aj prvý podchod v Petržalke. Západnú časť Rusovskej
cesty smerom od Viedenskej cesty lemujú rodinné domy, ktoré sú akoby v úplnom protiklade
s druhou stranou ulice. Vymedzuje časť Petržalky, ktorá dnes predstavuje jeden z mála
zachovaných urbanistických celkov starej Petržalky. V jednom zo zachovaných vilových domov
sa od 60. rokov nachádza Domov dôchodcov (predtým tu bola pôrodnica).

Rusovská cesta – pohľad na pôvodné domy a najstaršie
paneláky Petržalky

Sídlisko Zadunajec

V oblasti medzi Rusovskou cestou a Vranovskou ulicou sa zachovali zvyšky starej Petržalky s niektorými pôvodnými domami ešte z 1. polovice 20. storočia. Mnohé
z rodinných domov pochádzajú z 2. polovice 20. storočia.
Na Vilovej a Vranovskej ulici postavili v 2. polovici 60. rokov sídlisko Zadunajec s prvými panelovými domami. Postavilo ich v roku 1967 Stavebné bytové družstvo.
Pred rokom 1989 bol rozvoj lokality najvýraznejšie spojený so závodom Matador. Matador výrazne financoval aj sociálny a kultúrny rozvoj lokality. Postavil jasle
a materskú školu, finančne podporoval Telovýchovnú jednotu Iskra Matador, vrátane kúpaliska Matador. V rámci závodu pôsobila hudobná skupina Matadorák.
Výchovu dorastu zabezpečovalo Stredné odborné učilište chemické na Vranovskej ul. Nachádzalo sa tu aj zdravotné stredisko na Gogoľovej ulici
otvorené v 1. polovici 80. rokov.

Pohľad do sídliska Zadunajec. Nachádzajú sa tu tehlové a panelové domy.

Materská škola postavená koncom 60. rokov

Slobodáreň závodu Matador z 1. polovice 70. rokov

Priemyselná zóna
Za sídliskom sa nachádza priemyselná oblasť, kde malo sídlo viacero závodov. Najznámejší je Matador, ktorý sa rozvíjal hlavne v 60. a 70. rokoch. Nachádzalo sa tu
aj zdravotné stredisko či kultúrna sála – „kantína“, zbúraná v 90. rokoch. Ďalším závodom, ktorý tu sídlil, sú Závody ťažkého strojárstva (ZŤS; predtým Kovosmalt či
Strojárske a metalurgické závody, n. p. – SMZ), dnešná Hydronika. ZŤS vybudovali Stredné odborné učilište strojárske na Vranovskej ul.

Zdravotnícke služby závodu Matador v 70. rokoch

„Kolónia“
Za torzom bývalej prevádzky Matador môžeme dodnes vidieť pozostatky starej Petržalky. Na uliciach Dargovská, Kubínska, Nábrežná, Goralská a Hrobárska stoja
malé, prevažne pôvodné domčeky postavené v 1. polovici 20. storočia. Táto oblasť je dodnes nazývaná Petržalčanmi ako „Kolónia“ alebo „Kolónka“.
V tejto časti sa nachádza aj petržalský cintorín, ktorý sem preniesli v 30. rokoch 20. storočia.

Kopčany
Najzápadnejšiu časť za Bratskou ulicou tvoria Kopčany. Pôvodne boli súčasťou obce Kittsee (slov. Kopčany, maď. Köpcsény) a v roku 1923 ju pričlenili k Petržalke.
Táto oblasť má tiež priemyselný charakter. V 70. rokoch tu postavili panelové domy, kde dostali podnikové byty zamestnanci tunajších fabrík.

Petržalka v roku 1976 a 1988

