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V súčasnosti Oddelenie kultúry pripravuje aktualizáciu všetkých objektov kultúrneho dedičstva, 
vrátane upresnenia stavu diel umiestnených v rámci bytovej výstavby v uliciach Petržalky. 
 
4. Nástroje rozvoja kultúry v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

4.4.Pamätihodnosti a pamiatky 

Pamätihodnosti 

Zoznam pamätihodností mestskej časti Bratislava-Petržalka ako čiastkový zoznam pamätihodností Bratislavy: 

 Línia vojenských bunkrov pevnostnej línie (r. 1935-38) 

 Budova bývalej jedenásťročnej školy na Makarenkovej ulici, terajšie gymnázium Einstenova 35 

 Fragmenty budov bývalého výrobného podniku Matador, Kopčianska 

 Cintorín vojakov z I. svetovej vojny, Kopčianska 

 Horáreň, Starohájska ul., (pri dostihovej dráhe) 

 Kaplnka, Starohájska ul. (pri dostihovej dráhe) 

 Horáreň pri Malom Draždiaku, Starhradská 

 Protinapoleónsky val, za Auparkom, hranica Sadu Janka Kráľa 

 Replika budovy Au café, Tyršovo nábrežie 

 Bývalý hostinec Leberfinger, Viedenská cesta 

 Budova bývalej radnice, Zadunajská 27 (dnes gymnázium Mercury) 

 Fragment historickej koľajovej trate Bratislava-Viedeň, Kopčianska 

  

Zoznam pamätihodností mestskej časti Bratislava-Petržalka: 

 Pamätník Zlomené krídlo (autor: Pavol Brna) pamätník obetiam rasizmu a neonacizmu, na mieste vraždy Daniela Tupého, Tyršovo 

nábrežie 

 Budova nástupnej stanice propeleru, Tyršovo nábrežie (autor Emil Beluš) 

 Rozárium, r.1933, Sad J. Kráľa 

 12 Znamení zverokruhu, Sad J. Kráľa 

 Fontána s plastikou, r. 1937, Sad J. Kráľa 

 Pamätník slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov, r. 2000, Sad J. Kráľa 

 Budovy ZŠ Záporožská ul. 

 Pamätník obetiam holokaustu Arménov, Viedenská cesta 

 Spomienka na kaplnku svätého Jána Nepomuckého – kríž, Viedenská cesta 

 Budova zdravotného strediska, Záporožská 

 Základná umelecká škola, Daliborovo námestie 

 Petržalské korzo. tabuľa a busta Moysesa a Bernoláka, Lenardova ul. 

 Socha Martina Luthera (autor: Rastislav Baláž), areál kostola Sv. Trojice, Strečnianska 

 Pomník a spoločný hrob židovských obetí fašizmu, Hrobárska ul. 

 Plastika ženy s holubicou, Lietavská 

 Plastika Kvitnúci strom, Beňadická – pred ZŠ 

 Kľačiaci muž, Turnianska 

 Ležiaca žena, Ľubovnianska 3 
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 Kostol Sv. Trojice, Strečnianska 

 Kostol Sv. Rodiny, r. 2003, Námestie Jána Pavla II. (Pajštúnska ul.) 

 Kameň Torzo,Tupolevova 4 

 Plastika Snop,Tupolevova 6 

 Pamätník povstaniu českého ľudu, Jiráskova, park 

 Kameň Dve ženy, Starhradská 

 Plastika Dievčatá, Vavilovova 

 Kameň Rodina, Hrobákova 

 Slnečné hodiny, Dolnozemská cesta, pri Prístavnom moste 

 Plastika Strom, Furdekova-Lachova 

 Plastika čierny stĺp, ZŠ Lachova –odcudzená 

 Súsošie Mladosť, autor akad.sochár Ladislav Berák, Lachova 13 

 Kameň Robotník, autor Hučko, r.1982, Bulíkova 17 

 Pamätná tabuľa, Bulíkova 17 

 Plastika čierny stĺp, ZŠ Sklodowskej –odcudzená 

 Biely kameň, kvet, r. 2003, M. Medveďovej 21 

 Stĺp na hodiny, Nám. hraničiarov 

 Tabuľa, základný kameň výstavby, r. 1973, Nám. hraničiarov 

 Biely kameň, ZŠ Gessayova 

 Pomník Tarasa Ševčenka, r.1989, Vlastenecké námestie 

 Plastika kocka, Vlastenecké námestie 

 Fontána, Mánesovo námestie 

 Soška, Matka s dieťaťom, Záporožská 12, pred zdravotným strediskom 

 Kostol Sedembolestnej Panny Márie – Betliarska 

 Nový most, kaviareň UFO 

 Lodné múzeum, loď Kriváň, Tyršovo nábrežie – v súčasnosti múzeum zrušené, zriadená reštaurácia a premenovaná na loď Rivers 

 Socha pápeža v areáli kostola Sv. Rodiny, r. 2003, Námestie Jána Pavla II. 

 Plastika-2 čierne stĺpy, Dudova, pred Obchodnou akadémiou 

 Socha sv. Cyrila a Metoda – areál Nemocnice Cyrila a Metoda, Antolská 

 Plastika Šašovia – Nobelovo námestie, autor: akad. sochár Stanislav Mikuš 

 Vstupná brána – začiatok korza, Kopčianska 

 Plastika Ikaros – budova železničnej stanice, Kopčianska 

 Dostihová dráha, Starohájska 

Národné kultúrne pamiatky 

 Aréna – divadlo s areálom, r. 1892  

 Aréna – vodná veža  

 Aréna – dom strojníka vodárenskej veže  

 Gotická veža, františkánskeho kostola, r. 1896  

 Janko Kráľ, básnik, 1822-1876  

 Slovenský veslársky klub,r. 1930  
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 Rímsko katolícky kostol „Povýšenia Svätého Kríža“, r. 1931-1932  

 Staničný dom, začiatok 20. storočia  

 Pomník a spoločný hrob židovských obetí fašizmu  

 Nemecký veslársky klub, lodenica, solitér, r. 1931  
 

      

Aréna – divadlo s areálom, r. 1892      Aréna – vodná veža 

 

      

Aréna – dom strojníka vodárenskej veže      Gotická veža františkánskeho kostola, r. 1896 

 

      

Janko Kráľ, básnik 1822-1876       Nemecký veslársky klub, lodenica, solitér, r. 1931 

 

      

Slovenský veslársky klub, r. 1930      Pomník a spoločný hrob židovských obetí fašizmu 
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Rímsko katolícky kostol „Povýšenia Svätého Kríža“, r. 1931-1932   Staničný dom, začiatok 20. storočia 

Pamätníky, pomníky, tabule 

 Pamätník Daniela Tupého, Tyršovo nábrežie  

 Pamätník slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov, r. 2000, Sad J. Kráľa  

 Pamätník obetiam holokaustu Arménov, Viedenská cesta  

 Spomienka na kaplnku svätého Jána Nepomuckého – kríž, Viedenská cesta  

 Socha Ježiša Krista, Daliborovo nám.  

 Petržalské korzo. tabuľa a busta, Lenardova ul.  

 Vojenský cintorín, Kopčianska  

 Pamätník povstaniu českého ľudu, Jiráskova, park  

 Pamätná tabuľa, Bulíkova 17  

 Tabuľa, základný kameň výstavby, r. 1973, Nám. Hraničiarov  

 Pomník Tarasa Ševčenka, r. 1989, Vlastenecké nám., ZŠ  

 Míľnik sovietskej armády – pomník (14) 
 

       

Pamätník Daniela Tupého     Pamätník slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov 

 

      

Pamätník obetiam holokaustu Arménov     Spomienka na kaplnku svätého Jána Nepomuckého – kríž 

     

Socha Ježiša Krista na Daliborovo námestí    Petržalské korzo – tabuľa a busta 
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Vojenský cintorín na Kopčianskej      Pamätník povstaniu českého ľudu 

      

Pamätná tabuľa na Bulíkovej       Tabuľa – základný kameň výstavby 

       

Pomník Tarasa Ševčenka       Míľnik sovietskej armády – pomník 

 

Plastiky ako súčasť komplexnej bytovej výstavby a iné (nezaradené) 

 Mýtny domček – bývalá colnica, koniec 19. storočia  

 Rozárium  

 12 Znamení zverokruhu  

 Fontána s plastikou, r. 1937  

 Au Caffe, reštaurácia, r. 1827  

 Leberfinger, reštaurácia, polovica 18. storočia  

 Základná umelecká škola, vstup  

 Základná umelecká škola  

 Gymnázium Einsteinova, r. 1956  

 Plastika ženy s holubicou  

 Plastika Kvitnúci strom  

 Kľačiaci muž  

 Ležiaca žena  

 Horáreň  

 Kameň Torzo  

 Plastika Snop  

 Kameň Dve ženy  
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 Horáreň (Malý Draždiak), r. 1779  

 Kameň Rodina 

 Kaplnka, r. 1869  

 Plastika Strom  
 

 Plastika čierny stĺp – odcudzená  

  

 Plastika “Mladosť” autor: Akad. sochár L. Berák  

 Kameň Robotník, autor: Hučko, r.1982  

 Plastika čierny stĺp – odcudzená  
 

 Biely kameň, kvet, r. 2003, autor Jozef Pospíš  

 Stĺp na hodiny  

 Biely kameň 

 Plastika kocka  

 Fontána  

 Soška Matka s dieťaťom  

 Protinapoleónsky val  

 Nový most, kaviareň  

 Lodné múzeum , loď Kriváň “v rekonštrukcii”  

 Socha pápeža, kostol Svätej Rodiny, r. 2003  

 Plastika-2 čierne stĺpy  

 Podchod na železničnú stanicu Petržalka, autor: Stanislav Mikuš, akad. sochár 

 plastika strom, autor: akad. sochár J. Mihálik ul. Osuského – Romanova  
 

      

Mýtny domček – bývalá colnica, koniec 19. storočia    Rozárium 

      

12 Znamení zverokruhu       Fontána s plastikou, r. 1937 
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Au Caffe, reštaurácia, r. 1827       Leberfinger, reštaurácia, polovica 18. Storočia 

 

      

Základná umelecká škola, vstup      Základná umelecká škola 

      

Gymnázium Einsteinova, r. 1956      Plastika ženy s holubicou 

     

Plastika Kvitnúci strom       Kľačiaci muž 

     

Ležiaca žena        Horáreň 

      

Kameň Torzo        Plastika Snop 
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Kameň Dve ženy        Horáreň (Malý Draždiak), r. 1779 

      

Kameň Rodina        Kaplnka, r. 1869 

       

Plastika Strom        Plastika čierny stĺp 

      

Plastika Mladosť        Kameň Robotník, autor Hučko, r.1982 

       

Plastika čierny stĺp        Biely kameň, kvet, r. 2003 

 

 



9 
 

        

Stĺp na hodiny        Biely kameň 

       

Plastika kocka        Fontána 

       

Soška, Matka s dieťaťom       Protinapoleónsky val 

       

Nový most, kaviareň       Lodné múzeum, loď Kriváň 

      

Socha pápeža kostol Svätej Rodiny, r. 2003     Plastika-2 čierne stĺpy 
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Plastika Reliéfy 

Vojenské bunkre 

 B-S-1 “Štěrkoviště” – na pravom brehu Dunaja cca 700 m proti prúdu od mosta Lafranconi po ľavej strane bývalého hraničiarskeho 

chodníka pre hliadky 

 B-S-2 “Mulda” a B-S-3 “Paseka”- sú v rovnakej lokalite, hlbšie v lese 

 B-S-4 “Lány” – na kraji lesa vpravo od cesty, dobre viditeľný z nadjazdu nad diaľnicou na Rusovce, Vidieť ho z cesty k hraničnému 

prechodu Petržalka-Berg 

 B-S-6 “Vrba” – vpravo od nadjazdu z Bratskej ulice smerom na diaľnicu, dobre pozorovateľný z diaľnice, nachádza sa vľavo od nej v 

smere do Maďarska pred nadjazdom 

 B-S-7 “Cvičiště” a B-S-8 “Hřbitov” – na konci Kopčianskej ulice za bielym múrom doprava a po poľnej ceste asi 300 – 400 m. B-S-7 

je vidieť zo stropnice objektu B-S-8 v poli po jeho pravej strane, pred čelnou stenou objektu B-S-8 sa nachádza vojenský cintorín z 
obdobia 1. sv. vojny, oba objekty je možné pozorovať z diaľnice do Maďarska po jej pravej strane 

 B-S-9 “Kittsee” – pokračovanie Kopčianskej ulice ku hranici, po pravej strane cesty vidno komín, je to zvyšok bývalého strážneho 
hraničiarskeho domčeka, ktorý stál v 50-tych rokoch na streche objektu 

 B-S-10 “Tři hranice” – tesne na pravej strane diaľnice do Maďarska, dobre viditeľná je stropnica objektu 

 B-S-13 “Stoh” – konečná autobusov MHD na Betliarskej ulici pri ramene Dunaja 

 B-S-14 “Duna” – vľavo od protipovodňovej hrádze Dunaja v smere toku pred ČOV 

 B-S-15 “Ostrov” – na špici polostrova medzi ramenom Zuzana a Dunajom, oproti Slovnaftu 

 B-SV-1 – východne od zvýšeného nájazdu na most Lafranconi v húštinách 

 B-SV-2 – na Kaukazskej ulici v blízkosti cintorína, ukrytý v súkromnej záhrade za nepriehľadným plechovým plotom 

 B-SV-4 – pri Dolnozemskej ceste v smere na Rusovce vľavo za čerpacou stanicou 
 

http://www.kniznicapetrzalka.sk/archivne_foto/vystava/publikacia.pdf 

 

http://www.kniznicapetrzalka.sk/archivne_foto/vystava/publikacia.pdf

