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BRATISLAVA - To, že niekto zaplatí výstavbu športového areálu, je raritou. Priaznivci zimných 
adrenalínových športov preto nadšene vítajú zjazdovku na umelom kopci v Petržalke. Škoda len, že 
podľa miestneho úradu ide o čiernu stavbu.   

Zjazdovku uvidíte, ak idete smerom na Jarovce a Rusovce. Na mieste, kde by mali vyrásť o pár 
rokov ďalšie budovy obytného projektu, vzniká celoročné centrum pre freestyle lyžovanie a 
snoubording. Ide o krátku zjazdovku s tromi mostíkmi zakončenú nafukovacími vankúšmi. Športovci si 
tak budú môcť bez rizika úrazu vyskúšať skoky na lyžiach a snowboarding. Stredisko simuluje 
skákanie v snowparku. Nájazdová časť je pokrytá povrchom, ktorý je porovnateľný so snehom. "V 
súvislosti so vznikajúcou stavbou vykonal petržalský stavebný úrad ešte v polovici novembra štátny 
stavebný dohľad. Upozornil stavebníka, že na práce nemá povolenie," vysvetlila Katarína Macenková 
z miestneho úradu Petržalka. Aj keď má už prevádzkovateľ na internetovej stránke vypísané 
otváracie hodiny, ceny za požičanie vybavenia a vstupu na atrakcie, na uvedenom telefónnom čísle 
ho nebolo možné zastihnúť. Nereagoval ani na elektronickú komunikáciu. "Stavebný úrad k projektu 
neeviduje žiadnu žiadosť. Ak bude projekt riadne predložený, starosta Petržalky ho predloží 
poslancom na posúdenie aj s ohľadom na životné prostredie, územný plán a podobne," dodala 
Macenková. Športovísk je málo, preto miestnych mrzí, že to petržalské je čiernou stavbou. Po 
príkaze na zastavenie prác od miestneho úradu môžu staviteľovi pozastaviť dodávku vody i elektriny a 
nariadia stavbu zbúrať. Ak majiteľ neuposlúchne, môže dať mestská časť stavbu do dražby. Ak ju 
investor nezbúra, za chýbajúce povolenia mu bude hroziť väzenie do päť rokov. "Zatiaľ je to pre 
mestskú časť čierna stavba a stavebný úrad bude postupovať v zmysle stavebného zákona," uviedla 
Katarína Macenková. (pb)   
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VIZUALIZÁCIA: Takto by mala vyzerať zjazdovka.   

ČIERNA STAVBA: Podľa miestneho úradu nemá staviteľ potrebné povolenia.  

 


