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Na väčšine detských ihrísk sú počas leta deti vystavené priamemu slnku. Len na niektorých tienia 
preliezačky a pieskoviská, stromy alebo pergoly. Tienidlá z veľkých plátien na stožiaroch upevnené na 
budovách alebo prípadne iných fixných bodoch sú u nás v nedohľadne. Mestské časti totiž bojujú s 
vandalmi a sú radi, keď im z rozpočtu vyjdú peniaze na opravy ihrísk, a nie to ešte na riešenie tieňa na 
úrovni západných krajín.  

Malé deti by mali byť pred slnkom počas obeda chránené, no nie všetky mamičky svoje deti počas 
najväčších horúčav zoberú z ihrísk preč. Jednoduchým riešením by mohlo byť vyhýbať sa slnku, no s 
vyspelou dobou prichádzajú aj nové idey a nápady. Naše pokladnice však na to peniaze často 
nemajú.  

"V Petržalke je 90 % detských ihrísk pre malé deti do desať rokov zásadne situovaných na juh a 
na takmer celodennom úpeku. Bez chládku, pitných fontán a stromov," napísala nám Petržalčanka 
Hana Ubruanová. Dodala, že vie, že riešenie je takmer nemožné, kým sa v okolí ihrísk nevysadia 
stromy a tie nevyrastú. Navrhuje však riešenie využívania veľkých plátenných tienidiel vytiahnutých na 
stožiare určené pre väčšie plochy.  

"Súčasná finančná situácia nám nedovoľuje zabezpečiť takýto nadštandard ihrísk, možno keby 
sme neprichádzali v rámci tzv. solidarity o viac ako 600-tisíc eur ročne, vedeli by sme porozmýšľať aj 
nad takýmito riešeniami," povedala nám hovorkyňa Petržalky Michaela Platznerová. Dodala, že v 
súčasnosti je v Petržalke zrevitalizovaných 50 detských ihrísk, pričom mnohé z nich sa nachádzajú v 
tieni stromov či priľahlých budov. "Sme vôbec radi, že sa vieme postarať o ich prevádzkyschopnosť a 
veľakrát sanovať aj útoky vandalov či nezodpovedných obyvateľov, ktorí ničia hracie prvky a 
znečisťujú ihriská a ich okolie," uviedla. Počas letných prázdnin petržalská samospráva 
zrekonštruovala aj päť existujúcich športovísk pre staršie deti - na Bradáčovej, Jasovskej, 
Medveďovej, Topoľčianskej ulici a na Námestí hraničiarov.  

Keď sme sa na tieň na detských ihriskách opýtali ružinovskej samosprávy, hovorkyňa Miroslava 
Štrosová nás informovala, že pergoly na detských ihriskách majú napríklad v parku na Rezedovej 
alebo na Palkovičovej ulici, kde je ihrisko zrekonštruované a na pergole, pod ktorou sú pieskoviská, je 
nová popínavá zeleň. "Tam, kde sa dá, vysádzame skôr stromy, ktoré o pár rokov narastú a vytvoria 
tieň. Niektoré detské ihriská, ktoré sme nedávno rekonštruovali, sú nad garážami a tam sa kvôli 
nosnosti vysadiť nedajú," dodala. V lete ružinovská samospráva zrekonštruovala napríklad ihrisko na 
Líščích Nivách, ktorého kompletnú obnovu zaplatila spoločnosť Finep. V auguste plánuje opravu 
ihriska na Rezedovej ulici a na jeseň na Svidníckej ulici. Pred dvoma týždňami sa začalo aj s 
prestavbou športoviska na Nevädzovej ulici.  

Nové detské ihrisko pribudlo aj pred Eurovea. "Tieň na ihrisku poskytuje drevená pergola s 
lavičkou a stromy, ktoré sa nachádzajú na detskom ihrisku, ale aj v jeho blízkosti," uviedla 
marketingová manažérka Eurovea Oľga Hammer. Na lavičke však zvyknú sedieť rodičia, pokiaľ ich 
deti šantia na preliezačkách pod priamym slnkom.  

Niektoré mamičky sa tiež sťažovali na chýbajúci tieň na nových preliezačkách na Zlatých pieskoch. 
Tam však môžu deti zobrať oddýchnuť si napríklad na staršie ihrisko alebo do tieňa stromov.  

 


