ŠPORT V PETRŽALKE

Šport za Starým mostom v Petržalke má dlhodobú tradíciu. Prestavba Petržalky z dediny na betónové sídlisko
bola obdobím vzniku, ale aj koncom športových klubov i areálov. Na stavebný ruch už predtým doplatil štadión
TJ Spoje, nasledovalo „letisko Červená hviezda“ a malý pôvodný areál TJ Pravda. „Učupená Matadorka“ sa
však zachovala neporušená. Roky budovania priali dostihom, futbalu, tenisu, plávaniu a dnes sú miestom
zábavy a oddychu.

Futbal

„Posledných sedem rokov TJ Červenej hviezdy“
Začiatkom 70. rokov 20. storočia bol pravý breh Bratislavy ešte stále miestom častých návštev futbalových zápasov „trávnatého letiska“ TJ Červená hviezda.
Úspešnou bola sezóna 1975/76, keď sa dostala sa na čelo tabuľky v Slovenskej národnej lige. Posledný rok existencie TJ Červená hviezda v Petržalke v sezóne
1979/80 znamenal aj prepad v súťaži Slovenskej národnej ligy na 16. – predposledné miesto v tabuľke. Obrovská trávnatá plocha zvaná „letisko“ a hľadisko pre
30-tisíc divákov sa stali obeťou asanácie a výstavby sídliska.

Zaniknutý areál TJ Červená hviezda v Petržalke a jeden zo zápasov

TJ ZŤS Petržalka

Futbalový klub ZŤS Petržalka vznikol v roku 1976 a nadväzoval na predchádzajúce kluby: SKS Petržalka (1965 – 1975), TJ Považské Strojárne Bratislava (1963 – 1965)
až k pôvodnému uhorskému PTE – Prešporský telocvičný spolok. Koncom 70. rokov hrala TJ ZŤS Petržalka druhú ligu, s cieľom postúpiť vyššie, čo sa „ZŤS-károm“
podarilo až v roku 1981. K atraktívnym súbojom patril zápas so Sláviou Praha. V roku 1981 postavili na štadióne ZŤS Petržalka aj novú tribúnu. Samostatnosť klubu
TJ ZŤS vydržala do sezóny 1986/87, kedy sa zlúčila s FC Inter Slovnaft a vznikol tak Inter Slovnaft ZŤS.

Zápas ZŤS Petržalka s DAC Dunajská Streda v roku 1984

TJ Iskra Matador a zelené dresy MŠK Iskra Petržalka

TJ Iskra Matador mala v roku 1978 760 členov a šesť oddielov: futbalový, volejbalový, basketbalový, tenisový, kolkársky a Zväz základnej a rekreačnej telesnej
výchovy (ZRTV). V ich správe bolo aj kúpalisko „Matadorka“. Najviac však vynikal futbalový oddiel, v ktorom si roku 1978 predseda Iskra Matador Ladislav Árvay
vyhliadol nenápadného bývalého hráča Jednoty Trenčín Františka Urvaya. Predseda sa vo voľbe nemýlil, Matador vytiahol až do I. Slovenskej národnej futbalovej ligy
v sezóne 1980/81. V tom čase bol klub vyzbrojený pesničkou „Ten slávny matador“. František Urvay má dodnes svoju okrídlenú vetu: „Árvay, Urvay to bola dvojička!“
Po troch rokoch v národnej futbalovej lige nasledoval pád a oslavná pesnička mohla opäť zaznieť až po trinástich rokoch.

Zápas TJ Iskry Matador s DAC Dunajská Streda v roku 1984 							

Futbalové mužstvo TJ Iskra Matador v sezóne
1973/74

Pohľad na futbalový štadión

Jazdectvo a dostihy

Koncom 70. rokov pôsobilo v Petržalke viacero jazdeckých oddielov: TJ Slovan Starý háj, TJ Žižka Jazdec či Jazdecký oddiel TJ Slávia SVŠT.

Štátne závodisko – „Tam, kde to vonia prírodou“

Dostihová dráha v Starom háji začala svoju funkciu plniť od 70. rokov. Rozhodnutím Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR bolo vládnym nariadením v roku
1975 zriadené Štátne závodisko v Bratislave. V auguste 1979 sa uskutočnil prvý ročník medzinárodného dostihového dňa za účasti koní v turfe. Práve z tohto
podujatia sa zrodil neskorší dostihový míting – dnešný „Turf – Gala“.
Začiatkom 80. rokov sa Bratislavské závodisko venovalo prekážkovým a klusáckym dostihom. V roku 1982 podnik založil a finančne podporoval Pony klub, ktorý
úspešne existoval do roku 1989. V druhej polovici 80. rokov sa na závodisku preferovali rovinové výkonnostné skúšky anglického plnokrvníka – aristokrata medzi
koňmi. Na rozdiel od iných športovísk na pravom brehu Dunaja, Bratislavské závodisko nepadlo za obeť postupujúcej výstavbe. Jazdectvu sa v Petržalke darilo aj
v krytej hale TJ Slávia SVŠT v Ovsišti. Pravidelne sa tu konali medzinárodné jazdecké preteky Grand prix Bratislava.

Štátne závodisko DOSTIHY 1989

Tenis

Štátne závodisko KLUSÁCKE
dostihy 1981

Štátne závodisko PONY klub 1983

Štátne závodisko PREKÁŽKOVÉ
DOSTIHY 1989

Populárnym športom bol tenis. TJ Slávia Právnik mala tenisové kurty pri Veľkom Draždiaku. V 80. rokoch bol aktívny aj tenisový oddiel v rámci TJ Matador. Pri
príležitosti 75. výročia založenia továrne Matador sa usporiadalo viacero turnajov žiakov, halový turnaj, ako aj majstrovstvá Petržalky pre dospelých a turnaj
neregistrovaných hráčov.

