
VÝSTAVBA SÍDLISKA 
(1973 – 1989)
Plány na výstavbu nového sídliska na území Petržalky siahajú do 60. rokov. Výstavba sídliska sa oficiálne 
začala 2. apríla 1973. Obytnú zónu tvoria časti Háje, Lúky a Dvory. Prví obyvatelia sa do nových bytov začali 
sťahovať v roku 1977. Podľa pôvodných plánov sa na rozlohe 36,8 km2 malo postaviť vyše 43-tisíc bytov pre 
takmer 150-tisíc obyvateľov. Po ukončení mala ďalšia výstavba pokračovať v zóne Petržalka-juh.  

Háje
Sú najstaršou časťou nového sídliska. Postavili tu takmer 15-tisíc bytov pre približne 50-tisíc obyvateľov na rozlohe 261 ha. Autormi urbanistickej koncepcie sú 
bratia Juraj a Stanislav Talašovci. Delia sa na Starý háj, Zrkadlový háj a Ovsište.

Lúky
Nachádzajú sa v južnej časti sídliska. Na rozlohe 152,1 ha postavili vyše 12-tisíc bytov pre cca 43-tisíc obyvateľov. Autormi urbanistického riešenia sú architekti Jozef 
Slíž, Eva Grébertová, E. Horková a K. Ružek. Výstavba prebiehala v rokoch 1979 – 1983. Skladajú sa z častí Lúky I – VIII.

Dvory
Na rozlohe 125,3 ha postavili vyše 10-tisíc bytov. Autormi urbanistickej koncepcie sú architekti K. Ružek, S. Talaš, I. Ehrenberger, Š. Máčaj, E. Horková a E. Viciánová. 
Začali ich stavať v roku 1982 a výstavbu ukončili na začiatku 90. rokov. Skladajú sa z častí Dvory I – VI.

Kresebné vizualizácie budúceho sídliska. Pohľad na hlavnú mestskú triedu so vstupom na zastávku rýchlodráhy – rez a pohľad z terasy 

Začiatok výstavby sídliska pripomína pamätná 
tabuľa na Námestí hraničiarov 

Celé sídlisko je kvôli vysokej hladine 
spodnej vody postavené na betónových 
pilótach 

Prebiehajúca výstavba na novom petržalskom sídlisku v roku 1980

Prvé panelové domy sídliska skolaudovali na 
Romanovej (Togliattiho) ulici 

Aj zo stavebného materiálu môže vzniknúť 
romantické zákutie 

Stavebná sutina bola miestom na hranie pre deti Novopetržalčanov 

Dokončený obytný súbor na Rovniankovej 
(Fosterovej) a Romanovej (Togliattiho) ulici v roku 
1981 

Výstavba panelových sídlisk a ich problémy sa 
stali vďačným námetom aj pre karikaturistov 

Dokončený bytový súbor na Rovniankovej 
(Fosterovej) ulici 


