
OBJEKTY PETRŽALKY 
Z ROKOV 1973 – 1989
Súčasťou nového sídliska neboli len paneláky, ale aj občianska vybavenosť a objekty celomestského či 
celoslovenského významu. Vyberáme niektoré z nich. Výstavbe budov predchádzala architektonická súťaž,  
do ktorej sa zapájali už známi i začínajúci architekti. Ich výstavba sa však značne oneskorovala za 
kolaudáciou obytných domov. 

Polyfunkčný objekt 
Ovsišťské námestie (Námestie N. Krupskej)
Autormi projektu sú architekti Stanislav Talaš a Ján Lenčo. Postavili ho v rokoch 1977 – 1985. Budova leží na oboch 
stranách hlavnej cesty, ponad ňou je spojená premostením. Na jednej strane bolo sídlo kultúrneho domu otvoreného 
roku 1985. Na druhej strane sa nachádzali potraviny, reštaurácia, bar, rýchle občerstvenie a iné prevádzky. Stavbu 
ocenili architektonickou Cenou Dušana Jurkoviča.

Zdravotné stredisko 
Rovniankova (Fosterova) ul.
Bola to prvá účelová budova zdravotného strediska v rámci nového sídliska v Zrkadlovom háji. Otvorili ho v roku 1979. 
Okrem ordinácií sa tu nachádzala aj lekáreň.

Poliklinika 
Šustekova (Synekova) ul.
Autorom projektu je Albert Ščepán. Postavili ju v rokoch 1980 – 1985 a sprístupnili pre verejnosť v januári 1986. 
Zabezpečovala zdravotné služby pre obyvateľov Starého hája a Ovsišťa.

„Červená“ pošta a telefónna ústredňa 
Furdekova (Zetkinova) ul.
Budovu, ktorej autormi sú Oľga a Pavol Ondreičkovci, postavili v rokoch 1980 – 1984. Jej fasády pôvodne pokrývali 
červené lamely. Z nich sa nad hlavným vchodom vynáral veľký nápis POŠTA. Lamely boli dlhší čas prekryté 
reklamnými plachtami a v roku 2011 pri prestavbe budovy ich odstránili. V súčasnosti v budove sídli popri pošte aj 
banka a vysoká škola.

Technopol
Kutlíkova (Kalininova) ul.
Budova s výškou 90 metrov je druhou najvyššou v Petržalke. Navrhol ju architekt Rudolf Masný a postavili ju 
v rokoch 1981 – 1987 ako administratívnu budovu. Mala byť akýmsi protipólom pylónu Mosta SNP. Nachádza sa tu 
tiež konferenčná sála, menšie prevádzky a reštaurácia. V dvoch výškových budovách má sídlo viacero inštitúcií – aj 
Miestny úrad Bratislava-Petržalka.

Internát Fakulty Vysokej školy politickej ÚV KSČ 
Romanova (Togliattiho) ul.
Autormi internátu, postaveného v rokoch 1984 – 1987, sú architekti Juraj Lupták a Rastislav Vacho. Internát tvorí 
12-podlažná budova a prízemná časť s kongresovou sálou, telocvičňou a jedálňou. Vzhľadom na svoj účel patrila 
budova k nadštandardným internátom. Súčasťou usporiadania je vnútorné átrium, z ktorého sa v rámci nerealizovanej 
druhej etapy malo vchádzať do plavárne, knižnice a učební.

Incheba 
Viedenská cesta
Areál výstavného komplexu Incheba – International Chemical Bratislava – sa nachádza na ploche 66,6 ha. Projekt 
vznikol v 70. rokoch pod vedením architekta Vladimíra Dedečka. Samotná výstavba sa začala v roku 1980 a ukončili 
ju v 90. rokoch. Celý projekt nebol dostavaný kvôli finančnej náročnosti, neskôr ho prepracovali a zrealizovali v 
obmedzenom rozsahu. Výstavné haly sú celoročne využívané na rôzne veľtrhy, koncerty, konferencie a iné spoločenské 
udalosti.

Ekonomická univerzita (Vysoká škola ekonomická)
Dolnozemská (Sverdlovova) ul.
Autormi projektu sú Anton Cimmermann, Henrich Kupec a Juraj Uličný. Základný kameň univerzity položili v septembri 
1983. Okrem učebných priestorov sa v areáli nachádza internát, stravovacie zariadenie, knižnica, súčasťou mala byť 
aj plaváreň.

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda 
(Nemocnica s poliklinikou II. typu) 
Antolská ul. (Ul. Zoje Kosmodemianskej)
Budova sa skladá z nemocnice a polikliniky. Autormi projektu z roku 1984 sú Ivan Kolenič, Štefan Lichvár, Jindřich 
Martin, Viktor Šišolák, J. Dinaj, V. Hučko a Vladimír Kubiš. Začali ju stavať v roku 1985 a dokončili v roku 1997. Na 
výstavbe sa v roku 1989 podieľali aj robotníci z Kuby.


