
Rozvoj služieb stále zaostával za potrebami obyvateľov Petržalky. Mohli využívať ob-
chodný dom Centrum v Ovsišti či predajne na prízemí terasových domov. Zmeny pri-
niesla možnosť podnikania a privatizácia obchodných prevádzok. Obchodný sortiment 
rozšíril aj výstavný areál Incheba. Zlomovým bol rok 2000, kedy otvorili pre Petržalča-
nov až tri obchodné centrá: nákupné centrum Danubia s Carrefourom, Terno a Tesco.  

Nákupné zónyNákupné zóny

Viaceré nedostavané obchodné domy chátrali a  čakali na nových 
majiteľov. Obchodný dom Centrum v Ovsišti zažil začiatkom 90. ro-
kov úpadok. Priestory boli sprivatizované a viaceré prevádzky boli 
v likvidácii. Podobne chátral aj Dom služieb na Vilovej ulici na sídlisku 
Zadunajec. Mnohí obyvatelia sa sťažovali na vysoké ceny a nízky sor-
timent potravín. To využívali mnohí drobní živnostníci na otváranie 
nových prevádzok, ktorými prispievali k rozširovaniu ponuky.

Dokončené, ale stále zatvorené 
nákupné centrum na Nobelovom 

námestí v roku 1991

Obchodný dom Lakota na Farského ulici rozšíril v roku 
1992 ponuku potravín. V auguste 1994 tu otvoril svoje 

potraviny reťazec Billa.

Súkromná predajňa 
TRIO CENTRUM na Budatínskej ulici 

rozšírila ponuku potravín

V 90. rokoch sa na uliciach objavili nové 
viacfunkčné typy stánkov – využívali sa 
ako novinové stránky či drobné prevádzky 
zeleniny a rýchleho občerstvenia

Ešte v  roku 1991 podpísali primátor Bratislavy Peter Kresánek a  starosta Petržalky 
Anton Doktorov dohodu so zástupcami rakúskej fi rmy Mayreder o výstavbe nákup-
ného centra v lokalite Bratislava-Juh, v tesnej blízkosti plánovanej trasy metra. Ná-
kupné centrum malo vyriešiť nedostatok obchodných priestorov v  Petržalke. Roz-
loha nákupného centra mala byť 50- až 70-tisíc m2 s možnosťou ďalšieho rozšírenia 
a poskytnúť 300 až 800 pracovných miest. V roku 1998 prevzal projekt nový investor, 
ktorý vybudoval v Janíkovom dvore na 18 hektároch Dunajské obchodné centrum – 
Danubia Shopping Center otvorené v roku 2000.

Rok 2000 priniesol obyvateľom Petržalky nové obchodné prevádz-
ky. V júni sprístupnili nákupné centrum Danubia na Panónskej ceste 
– prvé obchodné centrum svojho druhu na Slovensku, kde sa nachá-
dzali potraviny Carrefour. V decembri na druhej strane cesty otvorili 
svoje prevádzky Terno a Tesco. V tomto roku sa tiež začala výstavba 
obchodného centra Aupark.

Vizuálne návrhy obchodného centra Aupark, ktoré začali stavať v roku 2000 

Incheba
Výstavný areál Incheba začali stavať v roku 1980. Svoje brány otvoril návštevní-
kom v roku 1995. Prvým podujatím tu boli 16. ročník medzinárodného veľtrhu 
stavebníctva CONECO a 5. ročník medzinárodnej odbornej výstavy spotreby 
palív a energie Racioenergia. Okrem výstav sa tu konali aj ďalšie podujatia: od 
roku 1995 vianočné trhy, koncerty, kultúrne či športové podujatia.

Otvorenie nákupného centra 
Terno 1. decembra 

a Tesco 3. decembra 2000

Podľa návrhu holandských architektov z  roku 1992 mali 
v areáli Incheby postaviť tri výškové 18-poschodové do-
minanty. Areál chceli prebudovať na Svetové obchodné 
centrum (WTC).
Projekt sa nerealizoval, v roku 1996/1997 tu postavili sálu 
s kapacitou 3 900 miest, najväčšIu na Slovensku.

Areál Incheby v roku 1998

Pozvánka na 
Vianočné trhy 

v Inchebe v roku 1995 
a reklama na mobilné 

telefóny z roku 1991

Otvorenie nákupného centra Danubia v júni 2000. 
Jeho krstnou mamou bola herečka Eva Krížiková.


