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A. ŠÍPOŠOVÁ, moderátorka:  

"Pred bratislavskými nemocnicami v Ružinove a Petržalke sa začalo platiť za parkovanie. Pacienti 
a lekárske odbory sa však búria a hrozia blokádami oboch parkovísk. Kompetentní si preto chcú 
v najbližších dňoch sadnúť za jeden stôl a plánujú hľadať riešenia. Možné ústupky, ako vyhradenie 
bezplatných miest pre invalidov, totiž aktivisti neprijímajú."  

M. BARÁNEK, redaktor:  

"Prvých 15 minút zadarmo, a potom za hodinu euro. To je aktuálny parkovací sadzobník pre 
pacientov a zamestnancov bratislavských nemocníc v Ružinove, ktorý platí od dnes. Vedenie 
mestskej časti Petržalka však odporučilo koncesionárovi, aby pred nemocnicou na Antolskej zatiaľ 
parkovné nevyberal. Nemá totiž v poriadku všetky povolenia. Vysvetľuje hovorkyňa mestskej časti 
Michaela PLATZNEROVÁ."  

M. PLATZNEROVÁ:  

"Na základe komunikácie s investorom sme mu odporučili, aby teda rampy zatiaľ nepoužíval, 
nakoľko rozvod elektrického vedenia si vyžadoval ohlasovaciu povinnosti. Investor o tejto záležitosti 
vie, je povinný v podstate dodatočne v stavebnom konaní si požiadať o zlegalizovanie tejto stavby."  

M. BARÁNEK:  

"Mestská časť však nemá možnosť zakázať firme podľa platnej, hoci pre nemocnicu nevýhodnej 
zmluvy, vyberať parkovné. Súkromník si zároveň môže všetky potrebné povolenia vybaviť dodatočne, 
napriek hroziacej pokute. Lekárski odborári spolu s aktivistami však už hrozia blokádou oboch 
parkovísk. Mestská poslankyňa Tatiana MIKUŠOVÁ sa ešte minulý týždeň vyjadrila."  

T. MIKUŠOVÁ:  

"Pokiaľ pán riaditeľ pripustí naozaj, že tento spoplatnený režim budúci týždeň začne, budúci týždeň 
je deadlineom pre pani ministerku, aby bola aktívna ako jeho nadriadená, aby konala. Pokiaľ nebude 
konať, pristúpime k akciám."  

M. BARÁNEK:  

"Dnes nám Tatiana MIKUŠOVÁ potvrdila, že s ministerkou zdravotníctva Zuzanou ZVOLENSKOU 
sa aktivisti majú stretnúť v stredu. Zároveň sa má uskutočniť aj stretnutie lekárskych odborov 
s vedením Univerzitnej nemocnice. Prezident Slovenskej lekárskej komory Marián KOLLÁR totiž 
naďalej tvrdí, že zmluva je amorálna."  

M. KOLLÁR:  

"Keď zoberiete, parkovacie plochy, ktoré boli vybudované z daní tých, ktorí teraz potrebujú 
zdravotnú starostlivosť, z nikoho iného, to žiaden súkromník neplatil a nejako zmluvou sa dostanete 
nielen k vlastnému biznisu, ale spravíte bariéru pre všetkých pacientov."  

M. BARÁNEK:  

"Vedenie nemocnice napriek tomu rokuje s koncesionárom o možných ústupkoch. Hovorkyňa 
Univerzitnej nemocnice Petra STANO MAŤAŠOVSKÁ."  

P. STANO MAŤAŠOVSKÁ:  

"Jedným z nich by napríklad mohlo byť nočné parkovanie pre zamestnancov zadarmo."  

M. BARÁNEK:  

"To ale pacientom a odborárom nestačí a požadujú bezplatné parkoviská. Minimálne do stredy 
však protestovať neplánujú. Všetko má závisieť od toho, či sa na niečom nemocnica s koncesionárom 
dohodne."  

 


