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V 90. rokoch bol dobudovaný systém zdravotných zariadení, ktoré slúžili verejnos-
ti. Problémom bolo nedostatočné vybavenie zdravotníckou technikou. Významným 
zlomom bol rok 1997, kedy sa obyvatelia Petržalky, Jaroviec, Rusoviec a Čunova doč-
kali novej nemocnice. Postupne na území Petržalky pribúdali ďalšie zdravotné zaria-
denia nielen pre obyvateľov Petržalky, ale celej Bratislavy a bratislavského regiónu.

Najstaršie zdravotnícke zariadenie na Záporožskej ulici pochádza ešte zo sta-
rej Petržalky. Sprístupnili ho v roku 1957. Pohľad na polikliniku v roku 1985.

Zdravotné strediská na Rovniankovej (1979), Šustekovej (1986) 
a Strečnianskej (1989) postavili v rámci novobudovaného síd-
liska (súčasný vzhľad)

Ako posledné otvorili zdravotné stredisko na Fedinovej ulici v roku 1991. Pohľad 
na budovu a interiér krátko po otvorení.

V roku 1997 otvorili v priestoroch hotela Oáza pri Veľkom Draž-
diaku Ústav lekárskej kozmetiky, ktorý sa sem presťahoval 
z centra mesta

Sociálne služby 
Petržalským dôchodcom slúžili dve zariadenia: Dom dôchodcov 
na Rusovskej ceste (od 60. rokov) rodinného typu a od roku 1995 
Dom seniorov na Polereckého ul. (Zikova ul.). Tvoria ho garsón-
ky a  dvojgarsónky pre manželské páry, spoločenské a  zdravot-
né priestory. V roku 1997 sa zariadenie rozčlenilo na penziónovú 
a lôžkovú časť. 

Domov dôchodcov na Polereckého ulici v Ovsišti v roku 1994

Od 90. rokov narastal v Petržalke počet drogovo závislej mládeže. V bývalej MŠ na 
Osuského ulici otvorili v máji 1996 Sanatórium AT na liečbu drogových závislostí 
pod vedením MUDr. Ivana Novotného.

Prvé dieťa sa v  petržalskej ne-
mocnici narodilo 21. júla 1997. 
V mene mestskej časti ho priví-
tal prednosta František Guth.

Nemocnica počas výstavby v rokoch 
1993 a 1994

Nemocnica s poliklinikou – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Nemocnica sa začala stavať v roku 1986. Pôvodne mali nemocnicu otvoriť v roku 1991, 
ale tento termín sa neustále predlžoval. Prvé oddelenia sa začali sťahovať v máji 1996. 
Z pôvodných 1 200 lôžok sa ich počet znížil na 707. V lete 1997 sa sem presťahovala ne-
mocnica z Bezručovej ulice. Dňa 21. júla 1997 sa tu narodilo prvé dieťa. 

Polikliniky
Na začiatku 90. rokov slúžili obyvateľom 
Petržalky polikliniky na Záporožskej, 
Rovniankovej (Fosterovej), Šustekovej 
(Synekovej) a Strečnianskej (Žukovovej) 
ulici. Ako poslednú otvorili polikliniku 
na Fedinovej ulici. V roku 1991 otvorili 
v Petržalke v priestore zdravotného stre-
diska na Rovniankovej ulici prvú stanicu 
rýchlej zdravotnej pomoci.


