
ZÁNIK PÔVODNEJ 
PETRŽALKY
Väčšina obyvateľov Petržalky ani po začatí výstavby sídliska neverila, že štát zrovná dedinu so zemou. Behom 
80. rokov sa však presvedčili, že plnenie plánov päťročníc štátu stojí nad pokojným životom jeho obyvateľov. 
Staropetržalčania získali náhradné ubytovanie v nových panelákoch. Veľa Petržalčanov si za vyplatené 
peniaze kúpilo domy so záhradou v Jarovciach, Rusovciach, Čunove a v iných obciach okolo Bratislavy. 
Zbúranie starej Petržalky nenávratne narušilo urbanistický vzhľad a komunitné pomery tejto mestskej časti 
Bratislavy.

Búranie obce
Likvidácia starej Petržalky prebiehala postupne, najprv v časti Háje, od roku 1982 v časti Dvory, kde ležalo jej jadro. Keď sa ľudia vysťahovali, bager zbúral domy na 
ulici a sutinu odviezli tatrovky. Celý pozemok potom buldozér zrovnal aj s ornicou a stromami na kopy. Ostala holá pláň. Ešte pred zbúraním domov si z nich mnohí 
Bratislavčania rozoberali stavebný materiál.

Stará Petržalka pred zbúraním v polovici 70. rokov          

Majiteľom domov poskytol štát náhradné byty a vyplatil im ich zostatkovú hodnotu podľa 

platných cenníkov. Tá bola vzhľadom na stavebnú uzáveru a nemožnosť rekonštrukcie a úprav  domov nízka. Viacerí obyvatelia sa odmietli vysťahovať a urobili 
tak až na nátlak štátnych orgánov. Prví Staropetržalčania dostali byty najmä v Karlovej Vsi a na Medzijarkoch, neskôr sa sťahovali do prvých panelákov v Petržalke. 
Okrem domov zbúrali aj Dom osvety na Ždanovovej ul. a kiná Iskra (1982) a Partizán (1983).

Zvyšky starej Petržalky
Starú Petržalku dnes tvorí časť vymedzená Rusovskou cestou a Kopčianskou ulicou. Okrem rodinných domov sa tu zachovali zvyšky továrne Matador. Zo starého 
Ovsišťa sa zachovalo niekoľko domov na Sosnovej ul. 

V rámci sídliska nájdeme viacero solitérov bývalej obce, napríklad Kostol Povýšenia Sv. Kríža, zo škôl budovy Gymnázia Einsteinova, dnešnej Bulharskej školy či 
gymnázia Mercury, zdravotné stredisko na Záporožskej ulici a niektoré športoviská či dostihová dráha. 

Pohľad na osamotený Kostol Povýšenia Sv. Kríža na Daliborovom 
námestí po zbúraní rodinných domov

Ulice starej Petržalky 
pred zbúraním 

Zdravotné stredisko na Záporožskej ulici, postavené v 50. rokoch, 
sa využíva dodnes

Hostinec Lipa, jeden z prežívajúcich pozostatkov starej Petržalky 


