
PRIEMYSELNÁ ZÓNA
Najväčšími priemyselnými podnikmi Petržalky v 70. a 80. rokoch boli gumárenský závod Matador a strojársky 
podnik Závody ťažkého strojárstva, ktorých história siaha do začiatku 20. storočia. Oba podniky okrem 
poskytovania zamestnania podporovali starostlivosť o svojich zamestnancov a ich rodiny, miestny šport 
a stredné odborné školy. Ďalšia priemyselná zóna mala vzniknúť na juhu novej obytnej zóny, aby sa  
v Petržalke rozšírila ponuka pracovných miest a obyvatelia sa nemuseli presúvať na druhú stranu Dunaja.

Paneláreň Prefmonta
V roku 1971, ešte pred výstavbou sídliska, vybudovali na Kopčianskej ulici fabriku na výrobu panelov, ktoré využívali pri montáži domov. Paneláreň využívala štrk 
z neďalekej štrkopieskovne. Na paneláreň bola naviazaná cementáreň v Rohožníku, ktorá dodávala cement.

Matador
V rokoch 1972 – 1976 postavili v areáli závodu Matador novú výrobnú budovu na výrobu gumených výrobkov. Väčšinu výrobkov vyvážal Matador do zahraničia, z toho 
až 60 % pripadalo na ZSSR.

Továreň finančne podporovala Telovýchovnú jednotu Iskra Matador, ktorá mala šesť oddielov: futbalový, volejbalový, basketbalový, tenisový, kolkársky a Zväz 
základnej a rekreačnej telesnej výchovy. V jej správe bolo aj kúpalisko Matador. V rámci závodu pôsobila aj hudobná skupina Matadorák. Výchovu dorastu 
zabezpečovalo Stredné odborné učilište chemické na Vranovskej ul.

Závody ťažkého strojárstva (ZŤS)
Pôvodný závod Kovosmalt viackrát menil organizačnú štruktúru a názov. Istý čas mal názov Turčianske strojárne, závod Petržalka, neskôr Strojárske a metalurgické 
závody, n. p. (SMZ) a napokon Závody ťažkého strojárstva (ZŤS) Petržalka. ZŤS vyrábali špeciálne poľnohospodárske a lesné mechanizmy či montáž hydraulických 
valcov. Časť výroby sa zameriavala na zbrojársku oblasť. Väčšinu produkcie vyvážali do zahraničia.  

Podobne ako Matador aj ZŤS podporovali miestny šport. „Vlajkovou loďou“ bol futbalový klub ZŤS Petržalka. V rámci ZŤS pôsobili aj Automotoklub ZŤS Petržalka 
a kapela Mladý strojár. So ZŤS  bolo prepojené SOU učilište strojárske na Vranovskej ul.

Postupne pribúdali v Petržalke ďalšie menšie priemyselné 
prevádzky. V Dome služieb na Tupolevovej ul. bola dielňa opravovne 
fotoaparátov, tachografov a zhotovovania patentných služieb. Od 
roku 1986 sídlila na Mánesovom námestí pobočka Chirany Stará 
Turá. V roku 1992 sa mala začať výstavba veľkého závodu na 
Janíkovom dvore, kde mali vyrábať medicínske zariadenia. Okrem 
Chirany mali v tejto lokalite postaviť svoje prevádzky aj podniky 
zamerané na elektrotechniku – Elektromont a Tesla.

V rokoch 1984 – 1985 postavila juhoslovanská firma Pelagonija 
z macedónskeho Skopje na kľúč pekáreň na Budatínskej 
(Jakubovského) ulici. Výroba v novej pekárni sa oficiálne začala 
18. júla 1985. Mala šesť pekárenských a dve cestovinárske linky. 
Ročne vyrobila napríklad 5 150 ton okrúhleho chleba, 1 400 ton 
mliečneho pečiva či 600 ton lístkového cesta. Piekla sa tu aj 
francúzska bageta.

Mapa s vyznačením jednotlivých zón Petržalky k 31. 12. 1978. 
Sivou farbou sú vyznačené aktuálne a navrhované priemyselné 
zóny mestského a nadmestského významu. Vľavo je vyznačená 
existujúca priemyselná zóna (VII), kde sa nachádzala aj továreň 
Matador, a dole návrh južného priemyselného areálu (VIII). Tlač: 
Slovenská grafia, 1980.
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