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Parkovné platia aj lekári. Invalidi majú zatiaľ len štyri miesta.  

BRATISLAVA. Auto sa blíži k parkovisku pred nemocnicou na Antolskej v Petržalke, Vodič si 
všimne spustenú rampu, spomalí. Keď si na tabuli prečíta, že za každú hodinu státia zaplatí euro, 
otočí auto a začne krúžiť po okolí, aby našiel voľné miesto niekde na chodníku.  

Chodníky okolo petržalskej nemocnice sa včera zaplnili do posledného miesta. Za parkovanie pri 
nemocnici sa totiž už platí. Jedno euro na hodinu. Aj auto spred rampy po niekoľkých okružných 
jazdách predsalen zaparkuje na platenom mieste.  

Za elektrinu hrozí pokuta  

Odvčera pacienti aj zamestnanci platia aj pri nemocnici v Ružinove. Väčšina pacientov nie je 
nadšená. "Je to volovina," vraví jeden z nich. "Takto mám aspoň istotu, že budem mať kde 
zaparkovať," vraví zasa žena pri automate neďaleko hlavného vchodu do petržalskej nemocnice.  

Petržalská radnica pritom tvrdí, že parkovné by ešte vyberať nemali. "Stavebný úrad zistil, že 
spoločnosť ZIPP-S urobila pokládku elektrických káblov bez zákonom vyžadovaného ohlásenia," vraví 
hovorkyňa mestskej časti Michaela Platznerová. Má to riešiť štátny stavebný dohľad, nie je jasné 
kedy. Firme hrozí pokuta.  

Nedali na aktivistov  

Proti parkovnému vzniká petícia. Jej organizátori požiadali ministerstvo zdravotníctva, aby zastavilo 
vyberanie poplatkov, kým sa v stredu stretnú s ministerkou Zuzanou Zvolenskou (za Smer).  

Zmluvu so ZIPP-S podpísala Univerzitná nemocnica v roku 2011 za bývalého vedenia nemocnice. 
To súčasné ju chce aspoň zmeniť, aby mali výnimky darcovia krvi, hendikepovaní a v noci sestry.  

Pre invalidov už teraz vyhradili po dve miesta pred oboma nemocnicami.  

Zatiaľ nie je jasné, či firma ZIPP-S ustúpi. Jej majiteľ Dušan Blattner od piatka na otázky 
nereagoval.  

***  

952 500  

eur má za desať rokov zarobiť na parkovnom podľa zmluvy súkromník. Autori petície hovoria, že to 
bude viac.  

Text k obr.:  

Rampy pred petržalskou nemocnicou. 


