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Dostihy
Na Štátnom závodisku na Starohájskej ulici sa pravidelne konal medzinárodný dostihový míting Turf-
-gala ako súčasť medzinárodného tufového kalendára či od roku 1993 Slovenské derby. Na dostihoch 
vystupovali mnohé svetové jazdecké hviezdy. K významným lokálnym podujatiam patria steeplecha-
se Veľká cena Bratislavy (5  500 m), Jarná cena 
Petržalky (3 800 m) či prekážkarsky míting Veľká 
cena Petržalky – steeplechase na 5 500 m s 20 
skokmi.

V areáli STU v Ovsišti sa pravidelne konalo me-
dzinárodné podujatie v skokoch Grand Prix Bra-
tislava, pravidelne zaraďované v  kategóriách 
CSI, SCIO a SCIO-W.

V oboch areáloch sa konali aj ďalšie divácky po-
pulárne podujatia. Na Štátnom závodisku sa 
tiež každoročne konávala medzinárodná výsta-
va psov. V areáli STU sa zasa konávali tenisové 
podujatia, ako napríklad tenisový turnaj žien 
Slovak Open. 

Dostihový turnaj na Štátnom závodisku a odovzdávanie Veľkej ceny Petržalky víťazovi 
starostom V. Bajanom v roku 1997

V  roku 1999 sa v  areáli STU 
konal medzinárodný tenisový 
turnaj hokejových osobností 
kanadsko-americkej NHL. Zú-
častnili sa na ňom napríklad 
M. Hossa, M. Daňo, Z. Chára, 
Z. Cíger, Ľ. Bartečko, Ž. Pálff y, 
E. Tikkanen, P. Demitra či J. Jágr.

Obyvatelia  Petržalky mohli v  zime 1996/1997 ako prví 
v strednej Európe vyskúšať mobilnú ľadovú plochu. Na-
chádzala sa na Jiráskovej ulici. V rámci otvorenia klziska 
sa konala súťaž v  maskách na korčuliach. Za vhodných 
klimatických podmienok však milovníci korčúľ využívali 
zamrznuté vodné plochy Veľkého Draždiaka a  Chorvát-
skeho ramena.

Vysokú športovú úroveň mal basketbal v Iskre Matador. 
V  ročníku 1994/1995 sa po prvýkrát od svojho vzniku 
v roku 1934 dostali do I. ligy. Žiacke družstvo sa viackrát 
stalo majstrom Slovenska. Žiaci zo ZŠ Záporožská, kto-
rých viedol učiteľ Ján Groidl, boli hádzanárskou liahňou 
pre BTC Danubius (dievčatá) a ŠKP (chlapci). 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sprístupnili 1. júna 1998 
na Markovej ulici Skatepark. Už v júli sa tu konali prvé preteky 
Slovenského pohára in-line v „agresívnom“ korčuľovaní Roller-
blade Open Serie. 

Jazerá Veľký a Malý Draždiak a Chorvátske rameno využívajú Petržalčania na športovanie v lete i zimeVodné športy
Milovníkom plávania slúžilo kúpalisko Matador. 
Kúpalisko, známe ohrievanou vodou, otváralo 
svoje brány medzi prvými. Tí, čo uprednostňo-
vali prírodné plochy, mohli navštíviť Športovo-
rekreačný areál Kormorán pri Veľkom Draždia-
ku. V  blízkosti si vybudovala tenisové kurty TJ 
Slávia Právnik. Koncom 90. rokov si tu vybudo-
vali krytú halu s ôsmimi dvorcami. V roku 1992 tu 
sprístupnili motel Oáza s reštauráciou.

Pôvodne malo v 90. rokoch prejsť veľkou prestav-
bou aj Lido, kde malo vzniknúť Aqua City Lido. 
Na 11 ha malo vyrásť 7 bazénov, tobogan, budo-
va s dvojpodlažnou reštauráciou, šatne, sociálne 
zariadenia a  trávnaté plochy. Areál sa mal vyu-
žívať aj mimo letnej sezóny, hlavne na kultúrne 
podujatia.

Neďaleko slúžia vodákom najstarší vodácky klub 
Dunajčík založený v roku 1924, Dunajklub Kam-
zí k a ŠKP Polície.

Hokejbal
V 90. rokoch bola Petržalka centrom sloven-
ského hokejbalu. Pôsobili tu MJM Petržalka 
a  HKL Matadorroll. Petržalská hokejbalová 
liga sa hrávala od sezóny 1984/1985, neskôr 
s  puncom 1. Slovenskej ligy. Na ihrisku na 
Romanovej ul. sa v máji 1995 konali prvé 
Majstrovstvá Európy v hokejbale.

Šport sa v Petržalke rozvíjal nielen na lokálnej, ale aj celoštátnej úrovni. Z celoštát-
neho hľadiska to bol hlavne futbal, reprezentovaný FC Artmedia Petržalka, hokejbal 
a dostihový šport na Štátnom závodisku na Starohájskej ulici a v areáli STU v Ovsiš-
ti. Väčšia petržalských škôl tvorila základňu pre mnohé športy: basketbal, hádzanú 
či hokejbal. Mestská časť vo výraznej miere podporovala rozvoj športových areálov 
pre mládež.

Futbal
Po prvoligovej ZŤS Petržalka sa na najvyšší futbalový Olymp podarilo vystúpiť od 
sezóny 1996/1997 FC Artmedia Petržalka. V  prvých rokoch sa klub pohyboval 
v spodnej polovici tabuľky. V rámci druhej, resp. 1. národnej ligy pôsobili futbalisti 
FC Hydronika Petržalka (sezóna 1991/1992) a FC Matador (1997/1998). Populár-
nym podujatím bol futbalový turnaj žiakov petržalských škôl Penalta – Petržalské 
nálezisko talentov o Putovný pohár starostu Petržalky, ktorý sa konal od roku 1988.

Odovzdávanie cien za futbalový turnaj 
Penalta v roku 1994 starostom Petržalky 
Antonom Doktorovom

Futbalový zápas medzi FC Artmedia Petržalka a 1. FC Ko-
šice zo 17. októbra 1999

Futbalový štadión FC Artmedia Petržalka v ča-
se výstavby novej tribúny pre 3 800 návštev-
níkov v roku 1999


