
ŠPORT V PETRŽALKE
Petržalka bola sídlom viacerých bratislavských športových klubov. Rozvíjali sa tu tiež miestne spolky 
a telovýchovné kluby. Najvýznamnejšou miestnou telovýchovnou jednotou bola TJ Iskra Matador. Po výstavbe 
sídliska pôsobili hlavne na petržalských školách pobočky klubov a vychovávali mladý športový dorast. 
Celopetržalský charakter mali branno-športové hry.

TJ Iskra Matador
TJ Iskra Matador vznikla v roku 1934 ako Robotnícka telovýchovná jednota (RTJ) Iskra Matador Bratislava, od roku 2000 má názov Miestny športový klub (MŠK) Iskra 
Petržalka. Na prelome 70. a 80. rokov mala TJ šesť oddielov: futbalový, volejbalový, basketbalový, tenisový, kolkársky a Zväz základnej a rekreačnej telesnej výchovy 
(ZRTV). Sídlo TJ Matador bolo v administratívnej budove kúpaliska Matador na Úderníckej ul. a súčasťou areálu boli aj tenisové kurty a trávnaté futbalové ihrisko.

Spravovala aj kúpalisko Matador. TJ každoročne pripravovala branno-športové hry.

Basketbalisti hrali najvyššie v národnej lige. Céčko Matadoru tvorili zväčša chlapci z okolia ZŠ Lachova (Lumumbova), prezývaní podľa znaku na dresoch bizóni. Na 
majstrovstvách Slovenska starších žiakov v roku 1989 získalo mužstvo bronzové medaily a v najnižšej kategórii mladšie žiactvo titul majster SSR.

Futbalisti boli v sezóne 1981/1982 nováčikom I. národnej ligy. Populárny bol futbalový turnaj neregistrovaných, na ktorom sa pravidelne zúčastňovalo 200 členov.

Aktívny bol tenisový oddiel. V roku 1980, pri príležitosti 75. výročia založenia továrne Matador, usporiadali viacero podujatí, napríklad majstrovstvá Bratislavy 1980 
pre žiakov, 1. ročník celoštátneho turnaja starších žiakov a žiačok, halový turnaj starších žiakov či majstrovstvá Petržalky dospelých. Podujatia organizoval oddiel 
v spolupráci so závodom a SOU.
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Športové a kultúrne podujatia branno-športových hier v roku 1988

Populárnym podujatím, ktoré boli súčasťou branno-športových hier, bol Beh Petržalčanov. Beh chlapcov na Námestí hraničiarov v roku 1988.

Branno-športové hry
Organizovalo ich vedenie Petržalky od roku 1982 v spolupráci s jednotkami Pohraničnej stráže a verejnej bezpečnosti. Dôvodom organizovania podujatia bolo, 
že blízkosti Petržalky „sa stretávajú krajiny s rozdielnym spoločenským zriadením,“ preto tu má „branná výchova obyvateľstva svoje nezastupiteľné miesto aj 
v mierových dňoch“. Hry sa konávali na viacerých miestach: v priestore TJ Matador, Štátneho závodiska, areáloch škôl a na verejných priestranstvách. Hry neboli len 
športovou, ale aj kultúrno-spoločenskou záležitosťou. Vystupovali na ňom tanečné a folklórne súbory, speváci a skupiny populárnej hudby (napríklad skupina Lojzo).

Spolupráca športových klubov so školami
Bratislavské telovýchovné jednoty a športové kluby zakladali v spolupráci s učiteľmi telesnej výchovy svoje pobočky na jednotlivých 
petržalských školách. Od vzniku ZŠ na Záporožskej (Lysenkovej) ul. tu mala silné postavenie hádzaná. Trénermi boli Benkovský, Budinský, 
Groidl, Zaťková, Kaláber, Kuťková a Lešková. Od sezóny 1964/1965 hrali dievčatá za Závody MDŽ (neskôr Bratislavská cvernová továreň)  
a chlapci za Červenú hviezdu (od r. 1990 Športový klub polície).  

Na ZŠ Haanova (Hočiminova) pôsobilo športové stredisko v basketbale. Chlapci boli pod patronátom TJ Inter Slovnaft ZŤS a dievčatá 
 TJ Slovan CHZJD. Na ZŠ Holíčska (Jeremenkova) vzniklo v roku 1984 školské športové stredisko v basketbale chlapcov pod patronátom  
TJ Matador, ktoré bolo mimoriadne úspešné. Jeho priamy nasledovník školský športový klub BSC Bratislava tam pôsobí dodnes.

Na ZŠ Vyšehradská (Jakubovského) založil školské športové stredisko Plavecký oddiel Slávie UK, na ZŠ Budatínska (Buďonného) trénovali 
karate chlapci z TJ Športbyt.

K najpopulárnejším športom patril futbal. NV Bratislava V pripravil v roku 1988 v spolupráci s TJ Inter Slovnaft ZŤS futbalový turnaj žiakov 
základných škôl V. obvodu O putovný pohár ObNV s názvom PENALTA. Názov Penalta bol skratkou „petržalské nálezisko talentov“.

Futbalový oddiel TJ Iskra Matador v sezóne 1981/1982, keď 
po prvýkrát postúpil do I. národnej ligy

Futbalový štadión TJ Iskra Matador  
v 70. rokoch

Hádzanárske družstvo žiačok zo ZŠ Záporožská (Lysenkova), 70. roky


