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Návrh uznesenia 
 
 
 
 
 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
A:       s c h v a ľ u j e 
 
Aktualizáciu Parkovacej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2008 – 2012, 
 
B:      ž i a d a 
 
starostu mestskej časti 
 
a) zabezpečiť vypracovanie časového harmonogramu na realizáciu opatrení parkovacej politiky s ich 
finančným zabezpečením,                                                      T: 30. november 2008 
 
b) rokovať s prevádzkovateľom parkovacích služieb - v zóne s dopravným obmedzením I – o zmene 
a doplnení nájomnej zmluvy v zmysle schválenej aktualizácie parkovacej politiky, 
                                                                                                T: 30. september 2008 
 
c) prevádzkovateľa parkovacích služieb na parkovacích miestach na zabezpečenie parkovacej politiky na 
území mestskej časti v zóne s dopravným obmedzením II vybrať verejnou obchodnou súťažou,  
                                                                                               
d) zabezpečiť na miestnom úrade funkciu referenta pre organizovanie, koordináciu a zabezpečenie 
parkovacej politiky mestskej časti a kontrolu plnenia podmienok nájomných zmlúv s prevádzkovateľmi 
parkovacích služieb,                                T: 30. november 2008 
 
e) koordinovať postupy pri realizácii parkovacej politiky s primátorom hlavného mesta SR Bratislavy 
                                                                                                T: priebežne 



Dôvodová správa 
 

     V roku 2000 schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením 
č. 4/2000 ciele, zásady a opatrenia parkovacej politiky na roky 2000-2005. 
 
Hlavné ciele parkovacej politiky: 

- Zlepšiť životné prostredie humanizáciou uličných priestorov a zlepšiť podmienky pre 
nemotoristických účastníkov cestnej premávky. 

- Skvalitniť dopravnú obsluhu centra mesta pri znížení nežiaduceho objemu motoristickej 
dopravy. 

- Uprednostňovať nároky obyvateľov centra mesta na parkovanie a nároky dopravnej 
obsluhy zariadení slúžiacich potrebám mesta. 

     Nevyhnutnou podmienkou splnenia cieľov parkovacej politiky je rozvoj celoplošného systému 
parkovania formou zóny s regulovaným parkovaním. 
     Hlavné ciele parkovacej politiky sú dosiahnuteľné len realizáciou rozhodujúcich opatrení 
vymenovaných v rámci uvádzaných zásad: 

1. Zníženie objemu nežiaducej automobilovej dopravy 
a) Podpora systému mestskej hromadnej dopravy (MHD) 
b) Vylúčenie tranzitnej dopravy a zriadenie neprejazdných zón 
c) Riadiaci navádzací systém 
d) Záchytné parkoviská 
e) Obmedzenie vplyvu nežiaducich funkcií a prevádzok 

2. Humanizácia uličného priestoru 
a) Zvýšenie bezpečnosti chodcov a rozšírenie peších priestorov 
b) Zníženie jazdnej rýchlosti (Zóna 30 km/h.) 
c) Rozvoj cyklistických trás a zariadení 

3. Preferencia a rozvoj mimouličného parkovania 
a) Podpora optimálneho využitia vnútroblokov a dvorov 
b) Podpora výstavby parkovacích objektov 
c) Cestný fond 

4. Zvýhodnenie obyvateľov a zlepšenie dopravnej obsluhy v CM 
a) Zvýhodnenie parkovania obyvateľov v noci a cez deň 
b) Zásobovacie plochy s časovou reguláciou 
c) Regulácia dopravnej obsluhy pešej zóny a dôležitých objektov 

5. Rozvoj celoplošného systému parkovania 
a) Zóna s dopravným obmedzením a jej rozvoj 
b) Zmena funkcie parkovacích státí a cenová diferenciácia  
c) Koordinácia uličného a mimouličného parkovania 
d) Integrovaný parkovací systém 

6. Systematická kontrola a účinná represia 
a) Kontrolná činnosť mestskej polície a represia 
b) Metodická a kontrolná činnosť štátnej polície 
c) Aktualizácia legislatívnych podmienok parkovania 

7. Riadiaca a kontrolná činnosť mestskej časti 
a) Stála činnosť koordinačnej skupiny pre parkovaciu politiku 
b) Sprístupnenie informácií pre verejnosť 

 



 
 
Rozpracovanie zásad a opatrení: 
 
1. Zníženie objemu nežiaducej automobilovej dopravy 
 
a) Podpora systému mestskej hromadnej dopravy (MHD) 
 
     Plošné nároky pri preprave cestujúcich v hromadných dopravných prostriedkoch sú 20 – 25x 
menšie ako pri jeho preprave autom. Navyše cestujúci hromadnou dopravou nevyžaduje 
parkovisko. 
     Okrem tejto rozhodujúcej prednosti hromadnej dopravy sa ešte znižuje hluk, exhaláty 
a nehody. 
     Podporou MHD sa znižuje objem automobilovej dopravy a získané priestory sa dajú využiť na 
vhodnejšie účely pre život v centre mesta. 
     Pokles výkonov MHD v porovnaní s IAD je potrebné zastaviť  (dnešný stav: 70/30) 
a aplikáciou zásad parkovacej politiky zlepšiť. V centre mesta je táto požiadavka ešte 
naliehavejšia, pretože neúspech riešenia sa prejaví hlavne vo zvyšovaní požiadaviek na 
parkovanie. 
     V uplynulom období sa pre zvýšenie atraktivity MHD v centre mesta realizovalo: 

- posilnenie samostatnej trasy – nábrežie – tunel – Obchodná 
- koordinovaný prejazd trolejbusov po trase Dunajská 
- prestavba zastávok električiek na Kamennom námestí. 

      
Pre najbližšie obdobie doporučujeme podporiť systém MHD nasledovne: 

1. Zvýšiť počet liniek MHD prechádzajúcich cez Námestie SNP a prepojiť Šafárikovo 
námestie so severnými časťami centra. 

2. Zvýšiť pohodlie, bezpečnosť a prehľad na zastávkach MHD: Špitálska – Mariánska, 
Jesenského, Štúrova, Dostojevského rad a zvýšiť počet zastávok MHD na nábreží 
a v ďalších častiach centra. 

3. Zabezpečiť rekonštrukciu trasy E MHD Jesenského – Mostová na pružnom podloží 
v koordinácii s ukončením rekonštrukcie hotela CARLTON a zrušiť parkovacie plochy na 
Mostovej ulici. 

4. Zvýšiť preferenciu MHD a odstrániť časové zdržania na trase Obchodná – Kapucínska. 
 
Vyhodnotenie 2001 - 2006: 
 
     V záujme zrýchlenia mestskej hromadnej dopravy bola v rámci súborných úloh parkovacej 
politiky uprednostnená električková doprava v úseku ulíc Kapucínska – Obchodná – Kollárovo 
námestie. Touto zmenou sa cestovná doba v spomínanom úseku znížila o cca 1 minútu a to 
v oboch smeroch, čo prinieslo časovú úsporu každému cestujúcemu.  
     Ďalšími krokmi pre zlepšenie MHD sú zmeny organizácie dopravy na križovatkách 
Cintorínska – Rajská – Dunajská a Ul. 29. augusta – Mickiewiczova, ale aj rekonštrukcia trate na 
Mostovej ulici a vybudovanie zastávky na Špitálskej ulici. 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 



1. Podporu preferencie MHD (preferencia električiek na križovatkách a vyhradené jazdné 
pruhy). 

2. Vybudovať E spojenie Petržalka – Šafárikovo námestie.  
3. Zvýšiť pohodlie, bezpečnosť a prehľad najmä na prestupných zastávkach, optimalizovať 

zastávky MHD. 
4. Po vybudovaní komunikácie Slávičie údolie, Tichá, Jančova – sprevádzkovať spojenie 

Staré Grunty - Mlynská dolina, Slávičie údolie, Tichá – Jančova, Mudroňova, Palisády, 
Námestie 1. mája, Ul. 29. augusta, autobusová stanica. 

 
 
1. Zníženie objemu nežiaducej automobilovej dopravy 
 
b) Vylúčenie tranzitnej dopravy a zriadenie neprejazdných zón 
 
     Tranzitnou dopravou sa rozumie doprava, ktorá priľahlé územie neobsluhuje. Vylúčením či 
obmedzením tranzitnej dopravy cez dané územie sa znižujú negatívne vplyvy dopravy (nehody, 
exhaláty, hluk, atď.), ale súčasne sa získava i časť priestoru a zlepší sa možnosť obsluhy 
priľahlého územia. Zneprejazdnením určitých zón (prevažne obytných) sa zlepšuje obsluha daného 
územia (vjazd a výjazd je spravidla na tom istom mieste). 
     Prvé zásadné zrušenie tranzitných prejazdov cez centrum mesta bolo zrealizované v roku 1991 
pri zjednosmernení prejazdov cez Námestie SNP. Výsledky prieskumov preukázali výrazné 
zníženie objemu dopravy (50 %) a najmä stabilizáciu dopravného zaťaženia v centre mesta 
i v období prudkého nárastu intenzity dopravy na iných trasách. 
     Priemerné dopravné zaťaženie komunikácií v centre mesta bolo v roku 1990 12 700 vozidiel, 
v roku 1992 11 000 vozidiel a v súčasnosti je to 11 300 vozidiel za deň, pritom celomestský 
priemer za posledných 10 rokov vzrástol zo 17 700 na 30 700 vozidiel, čo je viac o 70 %. 
     V roku 1993 MČ zneprejazdnila Gorkého ulicu za SND a výrazne sa posilnila pešia trasa 
Sedlárska – Mostová. Obdobný efekt nastal zaslepením Lazaretskej ulice pri Cintorínskej. 
     V roku 1996 sa vylúčil tranzit v z Vysokej ul. opačným smerovaním Živnostenskej. 
      V rokoch 1996 – 1998 sa postupne zneprejazdnili trasy v pešej zóne (Laurinská ul. zo 
Štúrovej ul., Biela ul., Zelená, vjazd zo Staromestskej ul. pri Dóme). 
     V roku 1999 bol zavedený definitívny neprejazdný režim pre oblasť Hviezdoslavovo námestie 
– CARLTON – kde elimináciou tranzitných prejazdov na Námestí SNP sa znížilo jeho zaťaženie 
o cca 450 vozidiel za hodinu. Od roku 2001 budú vozidlá parkovať v garáži CARLTON, pričom 
dopravná záťaž vjazdu do garáže dosiahne max. 50 % z predchádzajúceho stavu. 
     Do dvoch rokov je potrebné: 

1. Novým vjazdom do garáže ALEXIA z Palackého ul. odľahčiť Jesenského ulicu. 
2. Upraviť smerovanie automobilovej dopravy na Vysokej ul., Dunajskej ul., Klemensovej ul. 

a Grösslingovej ul. 
 

     V ďalšom období : 
3. Vytlačiť tranzitnú automobilovú dopravu z celého priestoru Námestia SNP jeho zaslepením 

obdobne ako oblasť pred hotelom CARLTON. 
 

Vyhodnotenie 2001 - 2006:    
 



     Účinným opatrením pre zníženie objemu dopravy je vytváranie zón, ktorými je prejazd 
automobilov znemožnený, resp. výrazne obmedzený. Výnimku má dopravná obsluha. Výjazd zo 
zóny je v takomto prípade umiestnený alebo blízko vjazdu, resp. priamo  v mieste vjazdu do zóny.  
     Vylúčením, alebo obmedzením, dopravy na vybraných uliciach sa získa priestor pre iné funkcie 
(chodci, zeleň, parkovanie) a zároveň sa zlepšia životné podmienky (zníži sa hluk, exhaláty 
a pod.). 
     Spomínané opatrenia sa úspešne zrealizovali nielen pre obsluhu pešej zóny s chránenými 
vjazdmi na Kapucínskej, Nedbalovej a Strakovej ulici, ale aj na ďalších miestach a to najmä 
zmenou organizácie dopravy zjednosmernením ulíc, resp. obmedzením vjazdu. 
Jedná sa o nasledovné lokality: 

- Rigeleho ulica 
- Dobrovičova (znemožnenie vstupu na Šafárikovo nám.) 
- Vysoká (zmena zjednosmernenia v úseku Živnostenská – Tatracentrum) 
- Palackého (ulica je zaslepená pri Mostovej) 
- Jesenského – Hviezdoslavovo nám. 
- Kolárska – Hollého – Mariánska 
- Dunajská (vjazd do Štúrovej ulice bol zakázaný). 

 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 

 
1. Vytlačiť tranzitnú dopravu z Nám. 1. mája, Nám. slobody, Mýtnej, Kollárovho nám., 

Mickiewiczova, Ul. 29. augusta, Špitálska, Štúrova - smerovanie dopravy. 
2. Pripraviť štúdiu zjednosmernenia vnútorného okruhu. 

 
 
1. Zníženie objemu nežiaducej automobilovej dopravy 
 
c) Riadiaci navádzací systém 

 
     V relatívne zložitých dopravných podmienkach veľkých miest je časti veľmi obtiažne 
vyhľadávanie vhodných trás smerujúcich k zamýšlanému cieľu prepravy. 
     Navádzací systém má informovať užívateľa a o voľných plochách pre odstavenie vozidla, ale 
aj o najvýhodnejšej trase na ich dosiahnutie. 
     V ďalšom vývoji bude môcť navádzací systém i priamo riadiť pohyb vozidla v meste 
a vykonávať ďalšie regulačné operácie. 
     Riadiaci navádzací systém je integrovanou a dnes  už neodmysliteľnou súčasťou celého 
dopravného systému moderného mesta a jeho postupná realizácia musí vychádzať z potrieb 
cieľového riešenia a súčasných možností jeho technického a technologického vybavenia. 
     V rámci procesu automatizovaného systému riadenia mestskej cestnej dopravy sa od jeho 
počiatku uvažovalo so samostatným podsystémom informovania a navádzania vodičov na 
kapacitné parkoviská a garáže. Prvá konkrétna práca bola Štúdia možností navádzania vozidiel na 
parkoviská z roku 1983 (ÚDI Bratislava), ktorá riešila priestor ohraničený vnútorným mestským 
okruhom. 
     Pri inovácii technických prostriedkov a inštalovaní riadiaceho počítača SIEMENS v rokoch 
1993 sa taktiež pre ďalšie etapy uvažuje s takýmto podsystémom. V súčasnosti je využiteľný 
systém PLC – centrálny informačný a navádzací systém pre komunikačnú sieť a SIPARK – 
optimalizácia navádzania vozidiel na voľné miesto v garáži. V súvislosti s návrhom technického 
riešenia televízneho podsystému ASR MCD bolo vykonané overenie kvality káblových trás a ich 



rezerv v hraniciach stredného dopravného okruhu, ktorý by postačoval aj pre potreby riadiaceho 
informačného a navádzacieho systému pre Bratislavu. 
 
 
 
V období rokov 2000 – 2001 je potrebné: 

1. Vypracovať štúdiu technických nárokov na charakteristiky informácií z riadeného 
prostredia garáží a kapacitných parkovísk, ako aj možností a potrieb prvkov riadenia 
a informácií pre kvalitnú informáciu vodičov o voľbe miesta zaparkovania vozidla v centre 
mesta. 

2. Informovať prevádzkovateľov parkovacích garáží a kapacitných parkovacích plôch 
o možnostiach  sa technicky pripravovať na zapojenie do navádzacieho systému. 

3. Do doby funkcieschopnosti dynamického navádzacieho systému vypracovať projekt 
dopravného značenia pre prevádzkované parking-garáže (ALEXIA, Uršulínska ul., 
CARLTON, Vysoká ul.) a postupne ďalšie.  

 
Vyhodnotenie 2001 - 2006: 
 
      Poskytovanie aktuálnych informácií o voľných miestach na parkovanie pomáha vodičom 
a zároveň výrazne znižuje pohyb áut hľadajúcich voľné parkovisko čo najbližšie k svojmu cieľu. 
Podľa skúseností európskych miest môže efektívny informačný systém znížiť objem 
automobilovej dopravy v centre, resp. príslušnej lokalite, o 10 – 20 %!  
     Riadiaci navádzací systém v Bratislave bol podkladovo a študijne pripravovaný od roku 2003 
a následne doporučený na realizáciu. Realizačný projekt a zavedenie systému zabezpečoval 
Magistrát hl. m. SR Bratislavy, nakoľko prislúchajúce zariadenia a opatrenia presahujú rámec 
Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
     Riadiaci navádzací systém bol daný do prevádzky v apríli v roku 2005 a jeho správnu funkciu 
zabezpečuje MPS, s.r.o. 
     V súčasnosti je umiestnených 78 navádzacích tabúľ s variabilnými údajmi a 20 tabúľ so 
stabilnými údajmi. Architektúra systému umožňuje jeho ďalšie rozširovanie podľa potreby. 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 

 
1. Pokračovať v rozširovaní navádzacích tabúľ a ich inovácii na počty voľných miest. 
2. Preskúmať správnosť finančnej stratégie a možnosť homologizácie s podružnými 

informačnými zariadeniami. 
 
 
1. Zníženie objemu nežiaducej automobilovej dopravy  
 
d) Záchytné parkoviská 
 
     Tieto zariadenia slúžia potrebám využitia pre centrum mesta vhodnejšieho spôsobu prístupu 
osôb do centra. 
     V zásade sú tieto zariadenia nazývané: 
     P + R systém (v preklade: zaparkuj a pokračuj do cieľa hromadnou dopravou). Sú to 
parkoviská v priamej väzbe na systém MHD. 



     P + G systém (v preklade: zaparkuj a choď!) sú parkoviská v pešej dostupnosti želaných 
cieľov, t.j. na okraji zóny. 
     Systém P + R je aplikovateľný len v prípade, že je k dispozícii výkonná v kvalitná MHD, 
spĺňajúca nároky na rýchlu prepravu do centra. Tieto zariadenia sú však poväčšine odkázané na 
dotáciu, lebo nie sú samofinancovateľné. 
     Z celkového podielu parkujúcich vozidiel v centre Bratislavy je cca 20 – 25 % takých, ktoré 
parkujú 4 hodiny a viac. V prevažnej miere sú to vozidlá využívané na príjazd do zamestnania, 
školy a za úradnými povinnosťami do centra mesta z okrajových častí a zo spádového územia 
Bratislavy. Druhú časť tvoria vozidlá obyvateľov centra, dlhodobo stojace na komunikácii s ich 
občasným – víkendovým využívaním (spravidla druhé a ďalšie vozidlo).  
     Doterajšie pokusy so zavedením systému P + R sa neosvedčili z dôvodu nestability MHD 
a nedôveryhodnosti parkovísk. 
     Preto BPS s.r.o. v roku 1999 začala prevádzkovať 2 parkoviská na vnútornom dopravnom 
okruhu typu P + G. Plocha s dostupnosťou ku Kamennému námestiu do 5 minút – cca 400 m je 
využívaná počas dňa viac ako 70 % a preukázala prínosy takéhoto riešenia. Plocha 
s dostupnosťou do 10 min. (850 m) je využívaná len na 10 %. V oboch lokalitách 
s organizovanou prevádzkou majú bezplatné parkovanie všetci držitelia ročných kariet a aj 
obyvatelia zóny. Je to nový typ parkovísk s pozitívnym ohlasom. 
 
V najbližšom období je potrebné: 

1. Systém P + G aplikovať na okraji vnútorného dopravného okruhu s prevádzkovaním 
parkovísk na všetkých príjazdoch k centru mesta (Gondova ul., Pribinova ul., Landererova 
ul., Veterná ul., Kollárovo námestie, Námestie slobody) u všetkých prevádzkovateľov.  

2. Pre zlepšenie časovej dostupnosti k centru je potrebné doplniť služby parkovania prípadne 
aj o linku so státím na týchto parkoviskách a 2-3 zastávkach v centre mesta formou 
okružného ekologicky prijateľného PARK BUS-u najmä počas turistickej sezóny. 

 
Vyhodnotenie 2001 - 2006: 
 
     Pri nedostatku parkovacích plôch v centrách veľkých miest je zaužívané budovanie veľkých 
parkovísk na okraji mesta, prípadne v blízkosti centra. Odtiaľ pokračujú cestujúci do centra, resp. 
do svojho cieľa hromadnou dopravou, ktorá ich dopraví do cieľa za rovnaký, alebo dokonca 
kratší čas, ako by im to trvalo vlastným vozidlom. Takto kombinovaný spôsob dopravy do centra 
je efektívny za predpokladu, ak sú čas a vynaložené náklady nižšie, ako v prípade vlastnej 
prepravy a poplatkov za parkovanie v centre mesta. 
     Odstavné plochy tohto druhu boli zriadené v ingerencii Magistrátu hl. m. SR Bratislavy na 
úseku mestských častí nepatriacich pod Staré Mesto. Jedná sa o parkoviská typu P + R, t.j. 
zaparkuj a pokračuj inou dopravou, ktoré boli zriadené pri Auparku v Petržalke a v Avione. 
     So zreteľom na nedostatok parkovacích miest na ulici zriadila BPS s.r.o. parkovisko na okraji 
zóny s dopravným obmedzením so zvýhodnenou sadzbou na Gondovej ulici. Podobné parkovisko 
sa nachádza aj na ulici Veternej. Jedná sa o parkoviská typu P + G, t.j. zaparkuj a pokračuj do 
svojho cieľa pešo. Tento typ parkovania je, vzhľadom na absenciu metra, pre Bratislavu 
najvýhodnejší, a preto ho vodiči do veľkej miere využívajú. 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Presadzovať vybudovanie podzemnej P + G na Predstaničnom námestí. 



2. Systém P + G aplikovať u všetkých prevádzkovateľov na všetkých príjazdoch k centru 
mesta. 

3. Zabezpečiť lokality v majetku hlavného mesta SR Bratislavy prednostne na výstavbu 
rozhodujúcich kapacít pre výstavbu P + R. 

 
 
 
 
 
1. Zníženie objemu nežiaducej automobilovej dopravy 
 
e) Obmedzenie vplyvu nežiaducich funkcií a prevádzok 
 
     Každá prevádzka, ale aj funkcia v priestore, nutne potrebuje dopravnú obsluhu. Veľkosť 
obsluhy a druh obsluhy závisí od charakteru prevádzky a vykonávanej funkcie. Pre centrum mesta 
je nežiaduca prevádzka s nárokom na veľký objem prepraveného tovaru a navyše tovaru 
priestorovo a váhou náročného, resp. funkcia s nadmerným nárokom na automobilovú dopravu 
rušiacu iné funkcie. Prevádzka vyžaduje okrem dovozu tovaru aj jeho postupný odvoz 
zákazníkmi, čím sa jej rušivý vplyv ďalej znásobuje. 
     V uplynulom období boli vymiestnené viaceré prevádzky, ktorých funkcia nezodpovedala 
dopravnej obsluhe centra mesta. Typickým príkladom je vymiestnenie predajní FERONY 
z Mariánskej ul. a neskôr aj z Lazaretskej ulice. 
     Taktiež predajne nábytku s ťažko odnosnými tovarmi postupne prešli na vzorkový predaj 
s hlavnými prevádzkami a skladmi mimo centra mesta. Vymiestnené boli aj tlačiarne z Lazaretskej 
ul. a v súčasnosti nie je prevádzkovaná ani tlačiareň na Medenej ul. DANUBIAPRINT. 
     Popri ťažkej doprave a zásobovaní ťažkotonážnymi vozidlami je potrebné hodnotiť ako 
vysoko náročné aj tie objekty, ktoré vyžadujú vysoký dopravný nárok na odstavovanie vozidiel 
a neposkytujú žiadnu kapacitu pre statickú dopravu (administratíva, bankové úrady a pod.). 
     V pešej zóne sú to najmä zahraničné zastupiteľstvá a ubytovacie zariadenia. 
     Osobitným problémom sú veľké obchodné domy s viacerými dodávateľmi objemových či 
rýchlokaziacich sa tovarov. Pokiaľ prevádzka nemá medzisklad a zásobovanie sa realizuje 
neplánovite, nastáva zahlcovanie prístupových trás k prevádzkam (napr. OD TESCO, TETA, 
Nová Tržnica). Takéto prevádzky si musia vypracovať, odsúhlasiť a najmä dodržiavať osobitný 
časový režim dopravnej obsluhy. 
     Preto je potrebné, aby pri každej ďalšej prestavbe alebo zmene funkcií objektov v centre mesta 
sa prísne hodnotili nároky dopravnej obsluhy s minimálnym dopadom na okolie. Túto činnosť 
musí vykonávať najmä oddelenie dopravy Miestneho úradu a prísne vyžadovať dodržiavanie 
prijatého režimu. 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Naďalej pri každej novej výstavbe, prestavbe alebo zmene funkcií objektov v centre mesta 
dôsledne a kvalifikovane hodnotiť nároky dopravnej obsluhy prevádzok s minimálnym 
dopadom na okolie. 

2. Pri veľkých prevádzkach, v ktorých zásobovanie je vykonávané z komunikácií, napr. Billa, 
Teta, vyžadovať vypracovanie, odsúhlasenie a najmä dodržiavanie osobitného časového 
režimu dopravy obsluhy. 

3. Na komunikáciách III. a IV. triedy umožniť vjazd iba vozidlami do 3,5 t. 



 
 
2. Humanizácia uličného priestoru 
 
a) Zvýšenie bezpečnosti chodcov a rozšírenie peších priestorov 
 
     Ulica má byť v centre mesta hlavne priestorom spoločenským a obslužným, kde automobilová 
doprava plní funkciu prístupu a obsluhy. Tu by – pri vzájomnom rešpektovaní sa účastníkov – 
nemalo dochádzať ku kolíziám. V uliciach, ktoré plnia i pre centrum neodmysliteľnú dopravnú 
funkciu, je zvyšovanie bezpečnosti chodcov i technickými opatreniami (zábradlia, priechody cez 
vozovku a pod.) želateľné, obdobne ako aj napríklad: zníženie rýchlosti dopravného prúdu na 40, 
prípadne i 30 km/h. Nakoľko v centrách miest má byť voľný pohyb chodcov základnou zásadou, 
je potrebná aj fyzická ochrana peších zón a trás od nedisciplinovaných vodičov. 
     Bezpečnosť chodcov treba prednostne zabezpečovať aj v súvislosti s dynamickou dopravou. 
     Je to súčasť opatrení dopravnej politiky mesta. 
     V roku 1999 boli už vybudované fyzické zábrany (zábradlia a pod.) na rôznych uliciach. 
Dôležité pri ich budovaní je to, či ide len o ochranu chodcov, alebo aj o znemožnenie 
protiprávneho parkovania. Rozhodnutie o spôsobe riešenia a druhu zábrany je pre každý prípad 
osobité. 
     V roku 1998 pre MČ Bratislava-Staré Mesto vypracovala BPS s.r.o. Štúdiu ochrany 
a bezpečnosti peších trás, kde boli navrhnuté spôsoby fyzického oddelenia najviac ohrozených 
chodníkov protiprávnym parkovaním. Na základe toho BPS s.r.o. zrušila cca 100 státí na ulici 
alebo na chodníkoch, ktoré boli poskytnuté na iné účely. Bolo to hlavne zrušenie parkovania na 
časti ulíc Laurinská, Nedbalova ulica. 
     V súvislosti s týmito opatreniami v roku 1998 – 1999 MČ realizovala: 

- osadenie zábradlí na Mariánskej ul., Lodnej ul., Riečnej ul. a Vysokej ul. 
- osadenie kvetináčov na Paulínyho ul., Rázusovom nábreží, Mostovej ul. 
- osadenie kamenných zábran na Námestí SNP, Župnom námestí a Kapucínskej ul. 

 
     V období rokov 2000 – 2001 navrhujeme rozšíriť pešie plochy a v priestoroch 
Hviezdoslavovho námestia pred hotelom CARLTON prepojenie pešej zóny s nábrežnou 
promenádou v trase Mostová ul. – Námestie Ľudovíta Štúra. 
     V súvislosti s revitalizáciou Námestia SNP sa predpokladá skvalitnenie estetickej úrovne 
rozšírených peších plôch na Námestí SNP. 
     V týchto lokalitách sa počíta aj s redukovaním uličných státí a ich presunom do podzemných 
garáží. 
     Ochranu peších trás v roku 2001 navrhujeme orientovať na Dunajskú ul., Štúrovu ul., 
Cintorínsku ul. a Klemensovu ul. 
 
Vyhodnotenie 2001 - 2006: 
 
     Pre vytvorenie humanizovaného priestoru na celom Hviezdoslavovom námestí bolo v roku 
2001 – 2003 150 parkovacích miest na ulici, čo si vyžadovalo zaistenie adekvátneho množstva 
parkovísk v iných polohách neďaleko tohto námestia, resp. pod ním (garáž Carlton). Týmto 
opatrením sa neporovnateľne zlepšilo pohodlie chodcov, ale aj ich bezpečnosť v celom 
novonadobudnutom priestore až po Palackého ulicu. 



     Ďalším opatrením na zvýšenie bezpečnosti chodcov bolo rozšírenie „prísnej“ pešej zóny na 
Laurinskej ulici v úseku Divadlo P. O. Hviezdoslava – Uršulínska a na Nedbalovej ulici. Z tohto 
priestoru bolo odstránených 50 parkovacích miest na ulici. 
     Opatrením pre zväčšenie bezpečnosti chodcov bola aj stavebná úprava Dunajskej ulice v úseku 
Lazaretská – Kamenné námestie, ktorú realizoval Magistrát hl. m. SR Bratislavy v roku 2005. 
V rámci úpravy došlo k diferenciácii chodcov od automobilovej dopravy dôslednou úpravou 
polohy parkovacích stojísk, ale najmä vybudovaním dvoch zvýšených prechodov pre chodcov. 
     Bezpečnosť chodcov mala byť podporená aj zjednosmernením premávky v úseku Kamenné 
námestie – Rajská ulica. Realizovaná organizácia riadenia dopravy však túto požiadavku nesplnila. 
     V roku 2004 bola upravená aj Mostová ulica ako pešia zóna. Táto úprava má prepojiť pešiu 
zónu historického jadra a Hviezdoslavovho námestia s Dunajským nábrežím pri propeleri. Jedná 
sa o finančne nákladný projekt, ktorý nepatrí medzi najúspešnejšie z hľadiska organizácie 
dopravy. Realizovaná organizácia dopravy, uprednostňujúca pohyb áut najmä do garáže Carlton, 
resp. Medenej ulice, funkciu pešej zóny prakticky vylučuje hlavne ohrozením bezpečnosti 
chodcov. 
     Nesporne dôležitými opatreniami pre bezpečnosť je realizácia pevných zábran na ochranu 
chodcov od parkujúcich vozidiel. 
     V priebehu sledovaného obdobia boli realizované i obnovované zábrany na kritických 
miestach, najmä v zúženom profile komunikácie a na miestach, kde bezohľadní vodiči parkujú na 
chodníkoch. 
     Nakoľko sa jedná o priebežný proces, vymenovávanie úprav na kratších úsekoch by nebolo na 
mieste. 
     V rámci komplexných opatrení súvisiacich so zmenou organizácie riadenia dopravy od roku 
2002 (zavedenie zóny 30) boli realizované úpravy najmä na: 

- Župnom námestí 
- Suchom mýte a Hurbanovom námestí 
- Klobučníckej a Nedbalovej ulici 
- Palackého ulici 
- Dobrovičovej ulici 
- Hviezdoslavovom námestí a Františkánskej ulici (v rámci ochrany pešej zóny) 
- Fajnorovom nábreží. 

 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Ochranu peších trás orientovať: na Hodžovo nám., Kollárovo nám., Mariánska ul., 
Kolárska ul., Vajanského nábr., Kúpeľná ul., Mostová ul., Rázusovo nábr., Rigeleho ul. 

2. Vytvoriť podmienky pre bezpečný a dôstojný pohyb prúdov chodcov na miestach ich 
veľkej koncentrácie (Kamenné nám., Dunajská ul., Šafárikovo nám.) zmenou organizácie 
dopravy, ale aj aktivovaním v súčasnosti neprechodných pasáží, vytvorením ďalších 
v nových či rekonštruovaných objektoch. 

3. Revitalizovať všetky pešie prepojenia na území MČ (pasáže, schody, chodníky), aby boli 
obyvatelia motivovaní ich využívať prednostne pred motorovými vozidlami. 

4. Chrániť prechody pre chodcov (stĺpiky, stavebná úprava, samostatné osvetlenie). 
 
 
2. Humanizácia uličného priestoru 
 
b) Zníženie jazdnej rýchlosti (Zóna 30 km/h) 



 
     Týmto opatrením sa citeľne znižuje počet dopravných nehôd, navyše s minimálnymi 
následkami pre účastníkov. 
     Zníženie jazdnej rýchlosti je najúčinnejšie, ak sa zavádza na súvislej ploche. Zóna 30 km/h 
znamená vyhradený priestor, kde je maximálne povolená rýchlosť vozidiel 30 km/h. 
     Takéto opatrenie súčasne pôsobí ako obmedzujúci faktor pre dopravu sem nepatriacu, lebo 
predlžuje a znepríjemňuje prejazd touto zónou. 
     Prirodzenému dodržiavaniu povolenej rýchlosti (30 km/h) napomôže aj zrušenie prednosti 
v jazde (uplatnenie pravidla pravej ruky). 
     Pre medzikrižovatkové úseky dlhšie ako 100 m sa obyčajne budujú zariadenia na dodržiavanie 
povolenej rýchlosti (žľaby, dopravné prahy, zúžené miesta a pod.). 
     V súčasnosti v centre mesta je zóna obmedzenej rýchlosti len v pešej zóne historického jadra 
a na Poštovej a Obchodnej ul. (20 km/h). 
     V zóne s dopravným obmedzením bol zavedený v roku 1996 systém prednosti zprava, t.j. bez 
vyznačenia hlavných ciest. Toto opatrenie je účinné a bez zvýšenia nehôd eliminovalo rýchle 
prejazdy. V súčasnosti sa na týchto trasách jazdí rýchlosťou 30 – 40 km/h. Manévre potrebné pre 
zaparkovanie a výjazd z parkovacích státí sú vodičmi rešpektované – spomalením jazdy a často 
i zastavením vozidiel. 
     V roku 2001 navrhujeme vyznačenie Zóny 30 v celej Zóne s dopravným obmedzením vrátane 
hlavných obslužných trás centra mesta (trasy Námestie SNP, Štúrova ul., Špitálska ul., Dunajská 
ul.) najmä z dôvodov bezpečnosti peších a lepších podmienok pohybu nemotorickej dopravy. 
     Pri rozširovaní zóny s dopravným obmedzením sa tiež predpokladá aplikovanie týchto zásad. 
 
Vyhodnotenie 2001 - 2006: 
 
       Znížením jazdnej rýchlosti sa úmerne zvyšuje bezpečnosť premávky, najmä však bezpečnosť 
chodcov. Túto požiadavku spĺňa zavedenie rýchlosti 30 km/h v celej Zóne s dopravným 
obmedzením. 
     Zóna 30 okrem obmedzenia rýchlosti vytvára podmienky aj pre kladný a regulovaný vplyv 
najmä na: 

- zlepšenie životných podmienok obyvateľov a návštevníkov 
- dopravné ukľudnenie centra mesta 
- elimináciu nadbytočnej dopravy nesúvisiacej s priamou obsluhou objektov  
- zvýšenie bezpečnosti pohybu chodcov a nemotorovej dopravy 
- pokles dopravných nehôd a zníženie ich následkov 
- zníženie následkov dopravnej nehodovosti. 

     Zóna 30 bola realizovaná 02.01.2002, skúšobné obdobie bolo 4 mesiace. Potom boli doplnené 
všetky dopravné značky – zvislé a vodorovné. Technicko-stavebné opatrenia sa mali vykonávať 
následne, upresnené na základe praktických skúseností s týmto opatrením. 
     V rámci realizácie boli použité opatrenia: 

- zrušenie prednosti v jazde (pravidlo pravej ruky) 
- preferencia trás MHD v križovatkách 
- zvýšenie počtu prechodov na hlavných obslužných komunikáciách 
- obojstranné parkovanie na jednosmerných komunikáciách 
- zaparkovanie áut cúvaním. 

     Uvádzanými opatreniami, ktoré boli realizované zatiaľ len dopravným značením sa dosiahlo: 
- zníženie jazdnej rýchlosti (napr. Nám. SNP 31 km/h, Špitálska ul. 36 km/h) 
- sústredenie peších do vyznačených prechodov 



- pokles počtu dopravných nehôd o 16 %, ich následkov o 22 % 
- zrýchlenie pohybu (cestovnej rýchlosti) MHD. 

     Zónu 30 v Bratislave možno hodnotiť ako jeden z najúspešnejších a zároveň najefektívnejších 
projektov, ktorý je jedinečný v rámci celej Európskej Únie. Tento projekt bol úspešne 
prezentovaný na viacerých medzinárodných kongresoch, kde sa stretol s pozitívnym ohlasom. 
 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 

 
1. Zriadiť zónu 30 km/h, okrem rozšírenia zóny s dopravným obmedzením, aj na ostatnom 

území  mestskej časti okrem komunikácií s premávkou MHD. 
 
 
2. Humanizácia uličného priestoru 
 
c) Rozvoj cyklistických trás a zariadení 
 
     Cyklistická doprava je prepravou, ktorá zo stránky ekologickej je optimálna. Okrem toho 
cyklistická doprava zaberá pomerne malé plochy, či pre odstavenie bicykla, alebo pohyb. 
     Cyklistická doprava v niektorých mestách Európy má až 25 – 35 % (Dessau – Nemecko) 
podiel na preprave osôb, čo výrazne znižuje nárok na iné dopravy. 
     Využívanie bicyklov na prepravu do práce, pre nákupy a iné bežné účely dennej potreby je 
v týchto mestách samozrejmosťou, ktorú len málo ovplyvňujú poveternostné pomery či členitosť 
mesta. Zvlášť dôležitá je preprava do škôl, ktorá v niektorých prípadoch činí až       90 %. 
     V posledných desaťročiach vynakladajú mestské orgány i verejnosť veľké úsilie na podporu 
cyklistickej prepravy, čím sa znižuje nárok na parkovacie plochy a tento druh dopravy pomáha 
udržať kvalitu životného prostredia. 
     V Bratislave sa problematikou cyklistickej dopravy a jej rozvoja zaoberajú orgány mesta a MČ 
Bratislava – Staré Mesto už viac ako 10 rokov, avšak reálny výsledok zatiaľ nie je na 
komunikáciách badateľný. 
     V roku 1993 bola vypracovaná a schválená aktualizácia rozvojového dokumentu Cyklistická 
doprava v Bratislave. Na jej podklade boli vypracované štúdie a projektové riešenia aj pre trasy 
v centre mesta. V roku 1993 bola vyznačená cyklistická trasa Nový most – PKO na nábreží s jej 
prepojením do pešej zóny. 
     V roku 1995 bol pre MČ Bratislava-Staré Mesto vypracovaný projekt hlavných a vedľajších 
cyklistických trás, ktorý sa však pre priestorové problémy a neujasnenosť stavebných úprav 
doteraz nerealizoval. Časť riešenia bola zapracovaná do rekonštrukcie Kamenného námestia 
(samostatné trasy a riadené pešie priechody) v roku 1998, avšak bez dopravného značenia 
a nadväzností. 
     V období rokov 2000 – 2001 je snaha dobudovať a vyznačiť jednu hlavnú cyklistickú trasu cez 
centrum mesta v prepojení nábrežia – Pešej zóny – Námestia SNP na Karadžičovu ul. a v tejto 
trase vybudovať viacero odstavných plôch pre bicykle najmä na peších plochách – Rybného 
námestia, Kamenného námestia a OD TESCO. 
     Navrhujeme, aby v rámci prevádzkových poriadkov garáží a parkovísk s organizovanou 
prevádzkou bolo odstavovanie bicyklov (príp. ich požičiavanie) zakotvené samostatnými 
podmienkami. V tomto období (február – apríl 2000) zabezpečuje BPS s.r.o. na vlastné náklady 
projekt parkovania pre bicykle v atraktívnych plochách centra mesta s následnou realizáciou. 
 



Vyhodnotenie 2001 - 2006: 
 
     Cyklistická doprava, ako doprava nemotorová a bezproblémová z ekologického hľadiska, 
môže prispieť k znižovaniu automobilovej dopravy v centre mesta. To je možné len vtedy, ak je 
vytvorená potrebná ucelená sieť cyklistických komunikácií najmä v priestoroch priliehajúcich 
k centru mesta. 
     Pohyb cyklistov v priestoroch Zóny 30 za daného stavu nevyžaduje vybudovanie cyklistických 
komunikácií, nakoľko limitovaná rýchlosť 30 km/h nemôže vytvárať v súbehu s cyklistami vážne 
nebezpečenstvo, lebo rozdiel rýchlostí áut a cyklistov je len 2 – 2,5 násobný. 
     Kolízne problémy však vznikajú na križovatkách, v ktorých nie sú zohľadnené potreby 
cyklistickej premávky. Úprava križovatiek je však v kompetencii správcu komunikácie a má byť 
realizovaná v súlade s technickými opatreniami vyžadovanými v Zóne 30. Tieto však neboli 
v uplynulom období ani len navrhnuté. 
     Riešeniu problémov cyklistov centra Bratislavy sa venujú občianske združenia. Koordinačná 
skupina sa tomuto problému venovala hlavne z hľadiska možností odstavovania bicyklov na 
verejných plochách.  
     V roku 2002 bolo postavených BPS s.r.o. 14 stojanov pre bicykle na verejných 
priestranstvách, vzápätí bol urobený pokus o bezplatné požičiavanie bicyklov, tzv. „Biely 
bicykel“. Tento pokus hodnotíme ako neúspešný, pretože bicykle boli behom krátkej doby 
postupne odcudzené. 
     Obchodné organizácie a iné inštitúcie nepripisujú primeraný význam možnosti bezpečne 
odstaviť – na vhodnom mieste – bicykle návštevníkov. Obdobne je to tak aj na mimouličných 
parkoviskách. 
     Táto nečinnosť je zapríčinená zrejme mimoriadne malým podielom cyklistov na prepravu osôb 
v celej Zóne s dopravným obmedzením. Sporadické akcie, ako deň bez áut, či vyznačenie 
cyklistických pruhov na okraji vozovky, sú málo účinné, pretože Bratislavčania využívajú bicykel 
hlavne na turisticko-rekreačné účely mimo centra mesta. 
     Z doterajších skúseností vyplýva, že ďalšie zlepšenie životných podmienok v centre Bratislavy 
možno docieliť realizovaním plánovaných technických a stavebných opatrení (úprava križovatiek, 
parkovacie podmienky, zvýšené prechody pre chodcov a pod.). 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Zrealizovať cyklistickú trasu na Dunajskej ulici. 
2. Presadiť vybudovanie cyklistických trás v rámci nábrežnej promenády Most Apollo – 

Most Lafranconi a ďalej cyklistickú trasu smerovať Mlynskou dolinou na rekreačný areál 
Železná studienka. 

 
 
3. Preferencia a rozvoj mimouličného parkovania 
 
a) Podpora optimálneho využitia vnútroblokov a dvorov 
 
     Priestory vo dvoroch i vnútroblokov môžu mať viaceré funkčné využitie, ktorých symbióza 
však musí byť doriešená. Bežným javom v zahraničí je využitie prvého až druhého podzemného 
podlažia pre garáže či parkoviská, priamo prístupné zo suterénov priľahlých objektov. 
     V posledných rokoch sa však rozšíril aj taký spôsob využitia dvorov (vnútroblokov), že 
v určitej časti tohto priestoru sa vybuduje i viacpodlažná nadzemná garáž (príp. čiastočne 



i v podzemí) s mechanizovaným uskladňovaním áut, pričom už kultivovaná časť priestoru ostane 
neporušená a môže slúžiť svojmu pôvodnému, či požadovanému účelu (ihrisko, zeleň a pod.). 
     Finančná podpora mestských orgánov je želateľná, je však podmienená ich solventnosťou. 
Preto sú tiež využívané príslušné fondy. 
     Súčasné využívanie vnútroblokov a dvorov pre parkovanie či garážovanie je v Bratislave 
nekoordinované a chaotické. Využívanie, či nevyužívanie, plôch a ich údržba závisí od vôle 
jednotlivcov, či skupiny ľudí – obyvateľov, správcov. 
     Niektoré príklady však ukazujú vhodnú cestu – Cukrová (dvor Stavoprojektu – 56 státí), dvor 
polície 70 státí, Gondova – Šafárikovo námestie – dvor REAL a.s. 60 státí. 
     V najbližšom období bude nutné vypracovať súpis dvorov a vnútroblokových priestorov 
v centre mesta, zhodnotiť ich úroveň a kvalitu. Následne by mali byť vhodné lokality komplexne 
vyriešené nielen pre potreby parkovania, ale aj pre ostatné náležitosti patriace do kultivovaného 
dvora, najmä zeleň, ihriská a pod. 
     Podpora MČ sa musí orientovať na: 

- bezplatný prevod pozemkov alebo symbolický dlhodobý prenájom pre užívateľov dvorov 
- vypracovanie typového projektu na jednoduchý systém podzemných či sústredených státí 
- vypracovanie projektu na rekultiváciu dvora s príspevkom na výsadbu zelene a zariadenia 

pre parkovanie. 
 
Vyhodnotenie 2001 - 2006: 
 
     Zabezpečovanie tejto úlohy sa začalo v roku 2002, kedy bola zisťovaná objektívna situácia 
parkovacích možností vo dvoroch objektov v zóne s dopravným obmedzením. Prieskumom bolo 
zistené, že v sprístupnených dvoroch bolo v tom čase (zaokrúhlene) 1 600 miest na parkoviskách 
a individuálnych garážach, čo je cca 60 % disponibilných parkovacích miest na ulici. 
     Nakoľko väčšina priestorov vo dvoroch nie je v správe mesta, koordinácia organizačných 
a stavebných opatrení zabezpečujúcich optimálny počet odstavných miest sa zatiaľ neuskutočnila. 
     V elaboráte, ktorým sa predbežný prieskum vyhodnotil, boli navrhnuté štúdie úpravy troch 
dvorov ako informatívny podklad pre možný spôsob riešenia. Takouto formou sa mesto snažilo 
motivovať majiteľov dvorov, bohužiaľ neúčinne, majitelia nemajú o úpravy záujem. 
Zodpovednosť za nevyužité rezervy tak prechádza do rúk občanov – majiteľov. Nehovoriac 
o tom, že v mnohých prípadoch by stačilo priestor dvora len vhodne preorganizovať. 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Poskytnúť nefinančnú pomoc majiteľom bytov a domov pri prípadnej realizácie a 
prevádzky dvorov na parkovanie (okrem pešej zóny). 

 
 
3. Preferencia a rozvoj mimouličného parkovania 
 
b) Podpora výstavby parkovacích objektov 
 
     Uličné priestory – a to najmä centier európskych miest – zďaleka nepostačujú nárokom na 
zaparkovanie vozidiel. 
     Funkcie organizmu mesta i jeho centra sú podmienené určitým objemom automobilovej 
dopravy, ktorá nutne musí zaparkovať. Pre značnú časť tohto objemu je potrebné vybudovať 
parking-garáže mimo uličný profil. 



     V záujme funkcieschopnosti, ale i vzhľadu mesta, musí byť výstavba takýchto zariadení od 
prípravy až po realizáciu a ich prevádzku podporovaná a ovplyvňovaná mestom. Podpora 
pozostáva od vymedzenia či poskytnutia vhodnej lokality cez finančnú podporu, či účasť nielen na 
stavbe, ale i prevádzkovaní objektu (v súlade so stanovenými zásadami komunálnej politiky 
mesta). 
     Finančná podpora pre tieto účely je možná len pri solventnosti orgánov mesta. Preto si mestá 
zriaďujú fondy na podporu týchto aktivít (napr. mesto Viedeň podporuje výstavbu takýchto 
zariadení finančným príspevkom až 25 %). 
     V doterajších obdobiach bola snaha mesta orientovaná len na definovanie plôch a regulatívov 
pre investorov parkovacích objektov. Nové kapacity boli, prípadne sú, zrealizované bez finančnej 
podpory mesta (PG ALEXIA, Vysoká ul., hotel CARLTON). 
     Pri realizácii zásad a cieľov parkovacej politiky musia orgány mesta aktívnejšie hľadať 
možnosti podpory, najmä pre výstavbu verejných garáží. Prvým takýmto projektom je prípad 
výstavby verejných parking-garáží na Námestí SNP v počte 800 státí, realizovaná v rámci 
komplexnej revitalizácie tohto námestia. Z územno-plánovacej dokumentácie centra mesta 
Bratislavy vyplýva potreba vybudovať spolu 5 000 parkovacích státí v mimouličnom priestore. 
Z tohto počtu je 50 % potrebných pre účely verejnosti, ktoré musia byť finančne podporené aj 
z prostriedkov mesta (Cestný fond). 
     Ďalšiu pomoc mesta, mestskej časti je potrebné zamerať najmä na: 

- zľavu pri predaji, prenájme pozemku pre investora verejných parking-garáží 
- urýchlenie schvaľovacieho procesu pri projektovaní verejných parking-garáží 
- stanovenie podmienok prevádzky v koordinácii s prevádzkou uličného parkovania. 

 
Vyhodnotenie 2001 - 2006: 
 
     Rozhodujúcim činiteľom sú problémy umiestnenia parkovacieho objektu, jeho prístupnosť, 
ekonomické otázky výstavby a prevádzky. 
     Predpoklady o solventnosti mesta pre podporu výstavby parkovacích objektov pre širokú 
verejnosť sa nesplnili. To je príčina, prečo sa zatiaľ k výstavbe ďalších parkovacích objektov 
tohto druhu neprikročilo. 
     Parkovacie objekty, ktoré už boli realizované, resp. pripravené na realizáciu, sú už 
v prevádzke (podzemné garáže Opera, Uršulínky, Carlton, Tatracentrum). 
     V súčasnosti poskytujú tieto garáže celkom 1 240 miest na parkovanie, resp. garážovanie, čo 
predstavuje 35 % z celkového počtu parkovacích miest na uliciach zóny. Ich kladný vplyv na 
odbremenenie ulíc od áut je však podmienený primeranou cenou za parkovanie. 
     Výstavba parkovacích, najmä garážovacích, objektov v rámci výstavby, ale aj rekonštrukcií 
budov v centre mesta je mimoriadne rozsiahla. Koordinačná skupina a orgány mesta majú len 
minimálnu možnosť redukcie počtu investorom požadovaných miest a stanovenia podmienok pre 
ich čiastočné využívanie verejnosťou. Pritom je už v súčasnosti jasné, že kapacita uličnej  siete 
(najmä jej križovatiek) nezvláda nárokovanú intenzitu premávky pre obsluhu centra mesta. 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 

 
1. Vypracovať štúdiu rozmiestnenia hromadných parkovacích garáží na území centra, 

podloženú dôkazmi ich objektívnej potreby v navrhovanej lokalite a preukázaním ich 
dobrej dostupnosti. 

 
 



 
 
 
3. Preferencia a rozvoj mimouličného parkovania 
 
c) Cestný fond 
     
     Vytvorenie a používanie tohto fondu je pre ďalší rozvoj parkovacej politiky nevyhnutnou 
podmienkou. Z podobných fondov sa i v mestách v zahraničí financujú akcie, ktoré z hľadiska 
podnikania nemusia byť lukratívne, ale pre existenciu centra potrebné. (Napr. úpravy na zníženie 
rýchlosti vozidiel, úpravy zabraňujúce nelegálnemu parkovaniu, zariadenia pre cyklistov atď.). 
     V máji 1995 miestne zastupiteľstvo schválilo vytvorenie takéhoto fondu s názvom: Cestný 
fond. 
     Je to účelový mimorozpočtový peňažný fond na financovanie výstavby, opráv a údržby 
miestnych komunikácií a ostatných výdavkov s tým súvisiacich. 
     Správu fondu vykonáva starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
     Cestný fond sa tvorí hlavne z týchto zdrojov: 

b) podiel z výnosu cestnej dane 
c) dotácie, finančné dary, dobrovoľné príspevky, zbierky a dary určené na výstavbu 

miestnych komunikácií 
d) výnosy zo správnych poplatkov na úseku dopravy 
e) iné náhodilé príjmy. 

     Prostriedky cestného fondu sa používajú na: 
a) výstavbu miestnych komunikácií 
b) opravy a údržbu miestnych komunikácií 
c) výstavbu a obnovu infraštruktúry v súvislosti s výstavbou a rekonštrukciou 

komunikácií. 
     O použití prostriedkov cestného fondu rozhoduje miestne zastupiteľstvo. 
     Pre širšiu verejnosť využitia tohto cestného fondu je vhodné rozšíriť možnosť jeho využitia aj 
o podporu mimouličného parkovania, resp. garážovania, cyklistických trás a zariadení a podobne. 
     Ďalšími zdrojmi môžu byť aj finančné prostriedky získané od prevádzkovateľov uličných státí 
a parkovísk. 
 
     V roku 2006 na základe zrušenia zákona o cestnej dani a na základe zákona o rozpočtových 
pravidlách Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  zrušilo Cestný fond. 
 
 
4. Zvýhodnenie obyvateľov a zlepšenie dopravnej obsluhy v CM 
 
a) Zvýhodnenie parkovania obyvateľov v noci a cez deň 
 
     Nakoľko v nočných hodinách je nárok na parkovacie plochy návštevníkov centra 
zanedbateľný, využívajú sa tieto parkovacie plochy na nočné parkovanie obyvateľov príslušných 
zón centra mesta. Plochy sa vyhradzujú na určitú dobu (napr. od 22.00 - 07.00 h) pre 
konkrétneho držiteľa preukazu. V ostatných hodinách dňa sa tieto plochy využívajú aj inými 
záujemcami podľa platných pravidiel pre parkovanie. Takéto vyhradzovanie umožňuje takto 
každý deň obyvateľovi zaparkovať svoje vozidlo v blízkosti svojho bydliska. 



     Spôsob vyhradzovania a výšky úhrady je riešený vždy v zmysle zásad komunálnej (resp. 
parkovacej politiky) toho ktorého mesta. 
      Cenové zvýhodnenie denného parkovania slúži obyvateľom centra mesta uľahčiť parkovanie 
a slúži ako určitá reciprocita za sťažené podmienky dopravnej obsluhy a bývania. 
     V súčasnom období vyhradzovanie nočného parkovania pre obyvateľov centra Bratislavy bolo 
aplikované len pre obyvateľov pešej zóny, ktorí majú vyhradených približne 120 státí nonstop 24 
hodín. 
     Cenové zvýhodnenie denného parkovania obyvateľov s trvalým pobytom v zóne na vozidlá 
v osobnom vlastníctve je v súčasnosti realizované poskytovaním zľavy 5 200,-- Sk za vozidlo 
(5 500 – 300 Sk). Vozidlám platí zľava nielen v okolí bydliska, ale v celej zóne s dopravným 
obmedzením (v súčasnosti cca 2 000 vozidiel). 
     V priebehu roku 2001 je pre obyvateľov celej zóny s dopravným obmedzením možné vyhradiť 
cca 30 % kapacity uličných státí (cca 1 000) pre nočné parkovanie obyvateľov zóny. Plochy, 
ktoré takto budú určené, budú vyznačené podľa miestnych podmienok. Ostatné vozidlá budú 
parkovať na nevyhradených státiach. 
     Nové nariadenie mestskej časti sprísni podmienky pre vydávanie zľavnených kariet. 
     V rámci aktualizácie VZN o státí je potrebné poskytovanie zliav sprísniť a to: 

- poskytnúť zľavu len pre jedno vozidlo, pre ďalšie vozidlá fyzickej osoby bývajúcej v zóne 
sa zľava neposkytne 

- zľavnené parkovanie neposkytnúť tým užívateľom, ktorí vlastnia dvor s možnosťou 
parkovania, garáž, alebo inú plochu na parkovanie 

- zľava pre obyvateľov pri prípadnom celodennom vyhradzovaní sa môže poskytnúť len 
v limitovanom množstve v rozsahu voľnej ponuky dnešných vyhradených státí na základe 
posúdenia dopravnej komisie mestskej časti. 

 
Vyhodnotenie 2001 - 2006: 
 
    Koordinačná skupina riešila tento problém v zmysle VZN. Jedná sa o reguláciu využívania 
parkovacích miest na ulici vydaním parkovacích oprávnení pre obyvateľov zóny a zvláštnych 
povolení pre obyvateľov pešej zóny. 
     Obyvatelia zóny tak majú právo na zľavnenú parkovaciu kartu pre jedno osobné vozidlo na byt 
a môžu parkovať na vyznačených parkovacích miestach. 
     Obyvateľom Zóny s dopravným obmedzením bolo vydaných cca 1 040 výrazne zľavnených 
oprávnení na parkovanie za cenu 1 300,-- Sk/rok. Počet vydaných oprávnení predstavuje až 35 % 
z celkového počtu parkovacích miest na uliciach zóny. Súčasne je vyhradených 78 parkovacích 
miest pre obyvateľov zóny za 10 000,-- Sk na rok. Táto suma je takisto veľmi zvýhodnená oproti 
pôvodnej cene 52 000,-- Sk/rok. 
     Pre obyvateľov pešej zóny je okrem toho zadarmo vyhradených cca 40 parkovacích miest 
v blízkom okolí. 
     Nezabudlo sa ani na občanov odkázaných na invalidný vozík, je pre nich vyhradených 60 
parkovacích miest. 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
      

1. Dohodnúť s prevádzkovateľom parkovacej služby kompenzáciu pre fyzickú osobu 
s trvalým pobytom v zóne (platný občiansky preukaz), ktorá je držiteľom motorového 
vozidla. 



2. Kompenzáciu neposkytnúť tým fyzickým osobám, ktoré vlastnia dvor s možnosťou 
parkovania, garáž alebo inú plochu na parkovanie, ani ďalším vozidlám fyzickej osobe, 
ktorej sa už kompenzácia poskytla. 

3. Kompenzáciu poskytnúť vo výške  
  70 % pre fyzické osoby s trvalým pobytom v historickej časti mesta – tvrdej pešej zóne 

             50 % pre fyzické osoby s trvalým pobytom v ostatnej časti zóny 
z ceny za 1 h státia x počet hodín plateného parkovania x počet pracovných dní 
v kalendárnom roku (260). 

      4.  Týmto spôsobom poskytnuté oprávnenia umožňujú parkovať v pracovné dni v čase od 
08.00 h do 16.00 h v príslušnej zóne (nie na konkrétnom mieste). 

 
 
4. Zvýhodnenie obyvateľov a zlepšenie dopravnej obsluhy v CM 
 
b) Zásobovacie plochy s časovou reguláciou 
 
    Zásobovanie prevádzok z ulice je dlhodobým problémom prakticky všetkých miest, ktoré majú 
štruktúru historického pôvodu, zodpovedajúcu vtedajšiemu štýlu života a hospodárstva. 
     Prestavba jadier historických miest pre možnosť zásobovania prevádzok mimo ulice je 
prakticky nemožná. 
     So zreteľom na neodmysliteľnú nutnosť včasného zásobovania prevádzok je potrebné 
vyhradenie plôch pre ne, avšak nedostatok miesta vyžaduje prísne časové obmedzenie pre 
zásobovanie. Mimo tohto času sú predmetné plochy využiteľné v zmysle platných podmienok 
parkovania pre ostatných užívateľov v tomto priestore. 
     Obdobným problémom je aj zabezpečenie prevádzky významných objektov a zariadení 
v centre mesta. 
     V súčasnosti je prevažná väčšina zásobovacích plôch bez časového obmedzenia, čo vytvára 
konfliktné situácie najmä pri znížení rešpektovanosti dopravného značenia – Zákazu zastavenia 
a státia. Pritom v nočných hodinách, ale aj vo veľkej časti dňa, nie sú tieto plochy využívané pre 
stanovený účel. 
     Nedostatok parkovacích plôch jednoznačne vyžaduje i časové obmedzenie využívania plôch 
pre zásobovanie. 
     V budúcom období sa musia stanoviť fixné miesta pre opodstatnené nároky zásobovania 
a dopravnej obsluhy s ich časovým limitovaním na 2 – 4 hodiny. 
     Pre zvlášť významné objekty a rozsiahle predajné plochy (napr. TESCO, Tržnica) je možné na 
základe osobitného schváleného režimu zásobovania povoliť aj iné časové relácie pre ich obsluhu. 
     V ostatnom čase by boli tieto plochy plne k dispozícii na parkovanie iným záujemcom. 
Opatrenie si však vyžiada zvýšený režim kontroly zo strany polície. 
 
Vyhodnotenie 2001 - 2006: 
 
     Jednou zo základných požiadaviek dopravnej obsluhy je vytvorenie potrebného priestoru pre 
zásobovanie inštitúcií, obchodov, pohostinstiev a iných zariadení. Nakoľko centrum Bratislavy má 
veľký nedostatok parkovacích miest, Koordinačná skupina odporučila riešiť problémy 
zásobovania v zmysle schválených zásad parkovacej politiky. Konkrétne sa jedná o 56 
vyznačených parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením s určenou dobou pre 
zásobovanie objektu (od 06.00-10.00 h a 16.00-18.00 h bezplatné). V ostatnom čase sú tieto 



miesta k dispozícii pre záujemcov spĺňajúcich podmienky parkovania v zóne s dopravným 
obmedzením. 
 
 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Vyznačiť ďalšie parkovacie miesta pre zásobovanie v dotyku pešej zóny. 
2. Obmedziť počet vyhradených miest pre TAXI. 

 
 
4. Zvýhodnenie obyvateľov a zlepšenie dopravnej obsluhy v CM 
 
c) Regulácia dopravnej obsluhy pešej zóny a dôležitých objektov      
 
     Podmienky dopravnej obsluhy pešej zóny či dôležitých areálov je veľkým problémom 
dopravného režimu v každom veľkom mieste. Jeho riešenie je však prísne individuálne. 
     Pre podmienky dopravnej obsluhy pešej zóny je schválené samostatné VZN č. 5/1996 o pešej 
zóne. K VZN je vydané rozhodnutie starostu MČ Bratislava-Staré Mesto č. 2/2000 
o podmienkach vydávania oprávnení vjazdu pre vozidlá, ktoré majú možnosť parkovať mimo 
verejných komunikácií a plôch. Z uvedeného hľadiska sú tak vytvorené legislatívne predpoklady 
pre jednoznačnú kontrolu protiprávneho státia v pešej zóne. 
     Pre čiastočné pokrytie nárokov na parkovanie pre obyvateľov nevlastniacich garáž, alebo 
parkovisko, bolo na okolí pešej zóny vytvorených cca 150 vyhradených státí pre obyvateľov pešej 
zóny. 
     Predpokladáme, že v roku 2000 po čiastočnom presune vyhradených státí organizácií do 
nových garáží sa v okolí pešej zóny zvýši počet vyhradených státí pre obyvateľov najmä na 
komunikáciách – Klobučnícka, Nedbalova, Gorkého – Komenského námestie. 
     Obdobne pre pešiu zónu v priestore Obchodnej ulice sa zvýši počet vyhradených státí na 
Jedlíkovej, Mariánskej ul. i na Námestí SNP. 
     Pri ďalšej aktualizácii VZN o pešej zóne treba riešiť: 

- dopravnú obsluhu zastupiteľských úradov, ktorých je v pešej zóne 9 
- vjazd a parkovanie vozidiel ZŤP pracujúcich v zóne (Panská, Klariská, Michalská) 
- vjazd vozidiel taxislužby pre obsluhu pešej zóny v dobe 10.00 – 22.00 h. 

     Obdobne ako pre pešiu zónu je jedným z problémov dopravná obsluha prevádzok a zariadení 
s významnou funkciou. Jedná sa o nasledovné lokality: 

- SND – príjazd a státie autobusov návštevníkov v dobe 18.00 – 23.00 h 
- REDUTA – organizovanie reprezentačných akcií – s televíznym prenosom, parkovaním 

a príjazdom vozidiel hostí (orientácia na garáže CARLTON) 
- Hlavné námestie – kultúrne akcie, vianočné trhy (osobitný režim vjazdu a zásobovania) 
- DANUBIUS – osobný prístav – vyčkávanie autobusov pri obhliadke mesta, návšteve 

hradu a pod. 
- slávnostné akcie v priestoroch – Primaciálneho paláca, zariadení Úradu vlády 

a Prezidentského paláca 
- verejné zhromaždenia na Námestí SNP. 

     Pre všetky akcie predpokladáme, že organizátor vypracuje osobitný fixný dopravný režim 
parkovania a dopravnej obsluhy objektu, ktorý po schválení bude trvalo alebo operatívne 



vyznačovaný na komunikáciách podľa stanovených podmienok. Týmto sa zavedie stabilita 
dopravného systému a poriadok pri riešení aj mimoriadnych dopravných situácií v meste. 
 
Vyhodnotenie 2001 - 2006: 
 
     Pešia zóna, ako verejný a funkčný priestor mesta, si vyžaduje, aby boli vytvorené podmienky 
pre jej dopravnú obsluhu, primerané priestorovým možnostiam. 
     Pešia zóna v Bratislave sa nachádza v historickom jadre mesta a rozlohou presahuje 24 ha, 
preto ju nemožno efektívne obsluhovať len z obvodu. Situáciu zvlášť komplikuje fakt, že 
v spomínanej zóne sú umiestnené viaceré zastupiteľské úrady, ktoré potrebujú mať zabezpečený 
prístup autami, o zásobovaní obchodov a pohostinstiev nehovoriac. 
     Praktické riešenie problému si vyžadovalo vytvorenie systému s kontrolovanými vstupmi 
s časovým obmedzením a obmedzením veľkosti resp. hmotnosti zásobovacích vozidiel. 
     Pre obsluhu pešej zóny boli zriadené 3 vstupné miesta, konkrétne sú to Strakova, Nedbalova 
a Františkánska ulica. Spomínané vjazdy sú vybavené elektronicky riadeným závorovým 
systémom, ktorého kontrolu zabezpečuje mestská polícia. 
     Vzhľadom na mimoriadne atraktívne ulice a námestia pešej zóny je dlhodobé státie na ulici 
zakázané. 
     Pre obyvateľov pešej zóny, ktorí nemajú možnosť parkovať vo vlastných dvoroch, bolo na 
okraji pešej zóny zriadených 40 parkovacích miest, tieto môžu ako držitelia žltej karty bezplatne 
využívať. 
     V roku 2005 bola pešia zóna bez parkovania na ulici rozšírená o Laurinskú a Nedbalovu ulicu. 
     Skutočne účinné riešenie dopravnej obsluhy pešej zóny v Bratislave je možné len v súlade 
s objektívnymi potrebami jej užívateľov a obyvateľov. 
     Koordinačná skupina sa snažila nájsť vhodné riešenie, zabezpečujúce naďalej vysokú 
atraktivitu pešej zóny. Pritom vychádzala z prísnej analýzy aktivít umiestnených v tomto 
mimoriadne cennom prostredí. Je potrebné si uvedomiť fakt, že znemožnením potrebnej 
dopravnej obsluhy by došlo k jeho postupnému odumieraniu. 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Znížiť počet motorových vozidiel – dopravnej obsluhy v čase 06.00 – 09.00 h na minimum 
– regulácia a kontrola. 

2. Ďalej obmedzovať vjazd vozidiel nad 3,5 t. 
 
 
5. Rozvoj celoplošného systému parkovania 
 
a) Zóna s dopravným obmedzením a jej rozvoj 
 
     V záujme dosiahnutia možností realizovať parkovaciu politiku so zabezpečením koordinácie 
činností potrebných pre optimálne využitie disponibilných plôch vytvárajú mestá primerané zóny 
s dopravnými obmedzeniami – pešie zóny, časovo a cenovo regulované parkovanie, zóny so 
zníženou rýchlosťou a pod. 
     Takéto riešenia umožňujú presne diferencovať podmienky využívania dopravných plôch 
a zariadení, t.j. uličných i mimouličných kapacít s cieľom ich rovnomernejšieho a primeraného 
využívania pre potreby mesta jeho obyvateľov. 



     Zóny s dopravným obmedzením zjednocujú dopravné podmienky pre užívateľov a znižujú 
počet dopravných značiek a sprehľadňujú dopravnú situáciu. 
     Súčasná zóna s dopravným obmedzením – plateným parkovaním bola zriadená v roku 1992 
v hraniciach užšieho centra mesta s kapacitou cca 3 600 parkovacích státí. Jej hranice boli pre 
prvé obdobie definované v priestore najväčších disproporcií statickej dopravy najmä z dôvodu 
ochrany obyvateľov centra mesta. 
     Skúsenosti s prvými rokmi prevádzky potvrdili opodstatnenosť takéhoto riešenia, keď napriek 
nízkej úrovni dopravnej disciplíny vodičov a možností represie sa zvýšila ponuka parkovacích státí 
v zóne, obratovosť na parkovacích miestach sa zvýšila z 2,1 na 4,6 vozidla/miesto, zvýhodnilo sa 
státie obyvateľov, zvýšila sa kvalita dopravného značenia. Boli odskúšané rôzne typy parkovísk 
s organizovanou prevádzkou s diferencovanou cenou podľa kvality poskytovaných parkovacích 
služieb. 
     Rozrastá sa počet prevádzkovateľov, najmä na prenajatých a súkromných plochách 
s odlišnými prístupmi k plneniu stanovených koncepčných cieľov parkovacej politiky. 
     V najbližšom období, vychádzajúc zo skúseností z európskych miest a v súlade s rozvojovými 
dokumentmi dopravnej sústavy mesta, je potrebné uvažovať s postupným a systematickým 
plošným rozvojom zóny s dopravným obmedzením. Takýmto spôsobom, spolu so zvyšovaním 
kvality poskytovaných služieb, účinnosti kontroly a represie a koordinovaným postupom všetkých 
prevádzkovateľov parkovacích kapacít, bude možné efektívnejšie využívať kapacity statickej 
dopravy v centre mesta. 
     V najbližších piatich rokoch sa v prípade potreby posunú hranice zóny regulácie parkovania na 
oblasť ohraničenú vnútorným mestským okruhom, rozšírenú prípadne o priestory – Palisády – 
hrad a Langsfeldova – Pribinova. Takto ohraničené územie je pre najbližších 10 rokov ťažiskom 
všetkých atraktivít, ako aj disproporcií súvisiacich s parkovaním v centre mesta, a preto  musia 
byť na ňom aplikované rovnaké zásady. 
 
Vyhodnotenie 2001 - 2006: 
 
     Súčasná zóna s dopravným obmedzením bola zriadená pred 10 rokmi. Behom uplynulého 
obdobia bolo v záujme zlepšovania podmienok pre obyvateľov a chodcov zrušených približne 1 
000 parkovacích miest na ulici. V súčasnej dobe je na uliciach zóny k dispozícii 2 800 parkovacích 
miest. 
     Na týchto parkovacích miestach prevádzkovateľ parkovacích služieb – BPS, s.r.o. – 
zabezpečuje optimálne členenie priestorov slúžiacich verejnosti, zásobovaniu, invalidom, 
obyvateľom, organizáciám a ďalším. Prevádzkovateľ súčasne zabezpečuje aj dopravné značenie, 
čistenie, zimnú údržbu a nevyhnutnú kontrolu uličného parkovania (v spolupráci s políciou). 
     Koordinačná skupina v rámci svojej činnosti trvale vyhodnocovala priebeh a vývoj nárokov na 
uličné parkovanie. 
     Boli podporené nasledovné pravidlá v zóne: 

1. regulácia parkovania v pracovných dňoch v čase 08.00 – 16.00 h 
2. za 1 hodinu parkovania na ulici je vodič povinný uhradiť 10,-- Sk zakúpením stieracej 

parkovacej karty 
3. obyvatelia zóny sú výrazne zvýhodnení ročnou kartou (5,-- Sk na deň) 
4. zásobovacie vozidlá zásobujú v čase 06.00 – 10.00 h, 16.00 – 18.00 h zdarma 
5. pre vozidlá prepravujúce invalidov je vyhradených 60 boxov zdarma. 

     Napriek týmto opatreniam sú podmienky pre statickú dopravu v súčasnom priestore Zóny zlé. 
Z praktických skúseností vyplýva, že jednou z ciest pre odľahčenie zlej situácie uličného 



parkovania, ale aj objektívnych potrieb pohybu a pobytu chodcov vo veľmi atraktívnom priestore 
tejto zóny, je jej rozšírenie do priľahlých častí centra. 
     V zmysle schválených zásad riešenia parkovacej politiky pre centrum bola podľa plánu práce 
Koordinačnej skupiny na rok 2003 vypracovaná analýza podmienok statickej a dynamickej 
dopravy v priľahlom priestore, ohraničenom Palisádami a súčasnou hranicou zóny s dopravným 
obmedzením. 
     V rámci tejto práce bolo preukázané, že skúmaný priestor je veľmi vyťažený dopravou, najmä 
však nevhodne zaparkovanými vozidlami. Zistilo sa, že parkovacie možnosti, bohužiaľ, nie sú 
dostatočné ani len pre tu žijúcich obyvateľov, o nárokoch firiem a úradov ani nehovoriac. 
     Koordinačná skupina si ešte v roku 2004 nárokovala finančné prostriedky na financovanie 
konečnej fázy analýzy, na základe ktorej by bolo možné navrhnúť efektívne riešenie. To sa pre 
nedostatok finančných prostriedkov nepodarilo, preto nebol predložený návrh postupu rozšírenia 
zóny do tohto priestoru. 
     Na základe iniciatívy Koordinačnej skupiny bolo ku koncu roka 2005 rozhodnutie 
o čiastkovom rozšírení zóny s dopravným obmedzením do ulíc Židovská, Mikulášska a Pilárikova. 
     Koordinačná skupina predpokladá zabezpečiť prípravu aj realizáciu rozšírenia zóny v smere na 
Americké námestie a ďalšie rozširovanie v budúcich rokoch v zmysle aktualizovaných zásad 
parkovacej politiky pre centrum mesta. 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. V rámci rozvoja vytvoriť zónu s dopravným obmedzením II ohraničenú ulicami 
Karadžičova, Legionárska, Šancova, Hlboká, Fraňa Kráľa, Moyzesova, Palisády, 
Strelecká, Námestie A. Dubčeka, Zámocká, Žižkova, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Župné 
nám., Židovská, Pilárikova, Námestie 1. mája, Kollárovo nám., Ul. 29. augusta. 

2. Reguláciu parkovania ponechať v pracovných dňoch na 08.00 – 16.00 h. 
 
 
5. Rozvoj celoplošného systému parkovania 
 
b) Zmena funkcie parkovacích státí a cenová diferenciácia 
 
 
     Nedostatok plôch pre statickú dopravu v mestách vynucuje regulačné opatrenia zabezpečujúce 
maximálne využitie týchto plôch v priebehu dňa (24 hodín). To znamená, že parkovacie plochy 
v priebehu dňa môžu slúžiť viacerým užívateľom. Ide napríklad o zásobovacie plochy slúžiace 
mimo vyhradenú dobu parkovania dlhodobému, či krátkodobému, alebo akémukoľvek účelu 
zodpovedajúcemu podmienkam parkovacej politiky. Obdobným prípadom multifunkčného 
využitia odstavných plôch je aj vyhradenie plôch pre nočné parkovanie obyvateľov priľahlej zóny. 
     Prax európskych miest preukázala, že reguláciu efektívneho využitia parkovacích (i 
garážovacích) miest je možné zabezpečiť cenovou reguláciou, t.z. s diferencovanou úhradou za 
dobu vyžívania parkoviska a časovým obmedzením. Samozrejmosťou je kontrola 
a nekompromisný postih nedisciplinovaných užívateľov. 
     Premyslenou cenovou politikou sa reguluje aj vzájomná koordinácia využívania uličných 
a mimouličných parkovacích plôch a priestorov. 
     Súčasné využívania parkovacích plôch zvlášť i formou trvalého vyhradenia pre konkrétnych 
užívateľov sa ukazuje z hľadiska využívania plôch na parkovanie ako málo efektívne. 



     Z celkového disponibilného počtu 3 600 parkovísk v zóne s dopravným obmedzením je 900 
parkovísk trvale vyhradených a takto vyhradené plochy ostávajú najmä mimo pracovnú dobu 
úplne nevyužité. 
     Vychádzajúc zo skutočnej situácie v centre Bratislavy bude nutné postupne riešiť zmenu 
funkcie parkovacích miest, reguláciu ich využívania i v časových obdobiach dňa a týždňa, príp. 
i sezónne. 
     Návrh zmien funkcie parkovacích státí  a regulácie ich vyžívania sa vykonal na základe 
dôkladnej analýzy skutočných potrieb na všetkých plochách. Konkrétny návrh cenovej regulácie 
predpokladá zapojenie všetkých plôch do jednotného systému pre účinnú aplikáciu schválených 
zásad parkovacej politiky. 
     Preto navrhujeme, aby nové VZN o státí: 

a) zaviedlo štvrťročných postupný zánik vyhradených státí nulový počet. 
Počas tejto doby všetci užívatelia si musia zabezpečiť dlhodobé státie iným spôsobom ako 
státím na ulici. Výstavbou parking-garáží je zabezpečený takýto presun mimo ulice. 

b) zaviedlo diferencovaný systém platenia podľa atraktivity územia a tak regulovalo 
obratovosť parkovania (napr. i formou parkovacích automatov). 

 
Vyhodnotenie 2001 - 2006: 
 
     Pre užívateľov je dôležité, aby mal možnosť zaparkovať čo najbližšie k cieľu svojej cesty. 
     Z hľadiska optimálneho využitia parkovacích priestorov sú nutné opatrenia, ktoré do 
maximálnej možnej miery podporia ich využitie cieľovou skupinou. Pričom stanovenie funkcie 
jednotlivých parkovacích miest musí vychádzať z významu priľahlých cieľov, najmä z hľadiska 
celoplošného záujmu a potrieb návštevníkov a užívateľov (nie zamestnancov). 
     Zmiernenie dôsledkov malého počtu parkovacích miest môže prevádzkovateľ priaznivo 
ovplyvniť len stanovením konkrétnej funkcie daného miesta, alebo určením maximálnej doby státia 
na ňom. Pritom ceny majú motivovať vodiča k minimálnej dobe parkovania a tak zvýšiť využitie 
parkovacích miest pre viacerých zákazníkov v rovnakom čase. 
      V zmysle tejto zásady sú parkoviská v zóne rozdelené podľa ich funkcie na parkoviská 
vyhradené (pre úrady, podniky, obyvateľov a pod.)  a parkoviská pre verejnosť. Spoplatnenie 
parkovísk je v súlade so všeobecne záväzným nariadením mestskej časti so stanovením výrazných 
zliav, najmä pre obyvateľstvo pešej zóny.  
     Koordinačná skupina zmenu funkcie parkovacích miest sústavne analyzuje. Akonáhle sa 
dosiahne zlepšenie podmienok na kontrolu a zabezpečenie parkovacích miest, budú Miestnemu 
zastupiteľstvo navrhnuté zmeny ich funkcie a cien za parkovanie. 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 
Dohodnúť s prevádzkovateľom parkovacích služieb v previazanosti na kontrolu a represiu: 

1. Zrušiť vyhradzovacie parkovacie miesta a zaviesť iba na čas 08.00 – 16.00 h k 1.1.2009 
2. Postupne zrušiť vyhradzovacie miesta v roku 2008 – 10 %  

       2009 – 40 % 
       2010 – 50 %.        

3. Do 31.12.2008 odstrániť dopravné zariadenia na vyhradených parkovacích miestach, 
neoprávnené státie riešiť odťahom vozidiel. 

4. Za hodinu parkovania na ulici zvýšiť sadzbu na 30,-- Sk (1 €), ktorú vodič zaplatí 
stieracou kartou, resp. „mobil parking“v terajšej zóne k 1.1.2009. 

5. V rozšírenej zóne zaviesť sadzbu 15,-- Sk (0,5 €) za hodinu parkovania. 



6. Zaviesť pre ZŤP vyhradené parkovacie miesta s prihliadnutím na trvalý pobyt. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Rozvoj celoplošného systému parkovania 
 
c) Koordinácia uličného a mimouličného parkovania 
 
     Snahou každého mesta je maximálne zachovať jeho vzhľad a charakter, najmä v historických 
a reprezentačných  častiach. Keďže silná automobilová doprava a na komunikáciách odstavené 
vozidlá vzhľad mesta nevylepšujú, výrazne narastá tlak na zníženie objemu dopravy vstupujúcej 
do týchto častí miest a na odstránenie nevhodného parkovania na uliciach a námestiach. 
Obmedzovanie státia len formou zákazov a represie nie je riešením problému, pretože sa len 
odsúva do najbližších priľahlých plôch, kde sa ale prejavuje s o to väčšou razanciou. 
Východiskom je najmä výstavba nových kapacít formou mimouličných státí v prijateľnej 
dostupnosti k atraktivitám a cieľom. V takomto prípade už nie je možné realizovať aj výraznejšiu 
cenovú diferenciáciu obdobnú ako v európskych mestách – Frankfurt – Nemecko: 

- státie na komunikácii v centre mesta 3 DM/h s maximálnou dobou státia do 2 hodín 
- v garážach 2 DM/h bez časového obmedzenia. 

     V súčasnosti v Bratislave takéto opatrenia neboli realizované. Sme v štádiu hľadania možností 
a ciest na určité úpravy taríf v parking-garážach a v uličnom státí. 
     Rozsiahlejšie využívanie mimouličných parkovacích plôch sťažuje aj tá skutočnosť, že ich 
prevádzkovatelia nie sú zaviazaní k spolupráci, či koordinácii pre plnenie cieľov parkovacej 
politiky mesta. 
     Preto v roku 2000 bude nutné v zmysle prijatých zásad a cieľov parkovacej politiky navrhnúť 
riešenie, ktoré vytvorí podmienky pre efektívnu súčinnosť pri využívaní uličných a mimouličných 
parkovacích kapacít. Takéto opatrenie odbremení mesto od nevhodného parkovania, umožní aj 
vytvorenie prijateľnejšieho parkovania pre obyvateľov, najmä v nočných hodinách. 
     Pri diferencovaní podmienok spolupráce je potrebné ako prvé definovať spádové územie 
garáže, či kapacitného mimouličného priestoru. Predmetom spoločného riešenia potom bude: 

- zmena charakteru a funkčného využívania uličných státí v spádovom území parking-garáže 
- voľná kapacita garáže pre aktívnu spoluprácu 
- druh využívania voľnejších kapacít - obyvatelia, nočné státie, zľavy pre abonentov.. 
- riešenie problémov invalidov, cyklistov, náhradných státí počas uzávierok.. 
- zjednocovanie spôsobu platieb na uliciach a v parkovacích garážach 
- spolupráca pri tvorbe a realizácii dynamického riadiaceho parkovacieho systému. 

     Vychádzajúc z aktuálnej situácie je nevyhnutné zosúladiť postup mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto s celomestskou koncepciou riešenia parkovania v Bratislave. 
     Jednou z hlavných podmienok úspešnosti riešenia je menovanie hlavného prevádzkovateľa 
koordinátora realizácie zásad parkovacej politiky v centre mesta. Túto koncepčno-odbornú 
a managersko-riadiacu činnosť vykonáva zatiaľ čiastočne Bratislavská parkovacia služba s.r.o.. 
     Pre zabezpečenie  realizácie parkovacích státí pre verejnosť v parking-garážach aj pod 
Námestím SNP je účelné založiť spoločný podnik mesta, mestskej časti, prevádzkovateľa uličných 
státí (BPS, s.r.o.) a finančne silného subjektu. 



 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Zosúladiť Parkovaciu politiku mestskej časti s parkovacou politikou hl. m. SR 
Bratislavy po jej odsúhlasení v Mestskom zastupiteľstve. 

2. Vypracovať systém koordinácie využitia všetkých disponibilných plôch na parkovanie 
k ich efektívnemu využitiu v priebehu dňa. 

3. Menovať koordinátora realizácie zásad parkovacej politiky v centre mesta – pre 
koncepčno-odbornú a manažérsko-riadiacu činnosť. 

 
 
5. Rozvoj celoplošného systému parkovania 
 
d) Integrovaný parkovací systém 
 
     Cieľom efektívnej parkovacej politiky je dosiahnutie správneho pomeru medzi maximálnou 
ústretovosťou voči užívateľom (vodičom) a medzi snahou minimalizovať negatívny dôsledok 
z tejto dopravy. Nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je vytvorenie tzv. Integrovaného 
parkovacieho systému (IPS), ktorý zabezpečí pre centrum mesta možnosť priamo regulovať 
dynamickú statickú dopravu. Jednou zo súčasti IPS je aj navádzací systém, (pozri 1c), ktorý 
úspešne používajú viaceré mestá v západnej Európe (Viedeň, Bern, Amsterdam, atď.). Odborníci 
však poukazujú na ďalšie problémy, ktoré musia tieto mestá riešiť a sú to hlavne: 

- poskytovanie informácií o dopravnej situácii 
- možnosť rezervácie parkovacieho miesta 
- možnosť odklonenia vozidiel na iné trasy 
- zákaznícky systém pre hotovostné, bezhotovostné, dlhodobé a krátkodobé platby 
- jednoznačnosť pravidiel parkovania na ulici. 

     Tieto problémy musí riešiť IPS tak, aby boli dostupné nielen priamo vodičovi v centre mesta, 
ale už záujemcovi, ktorý len uvažuje o možnosti ísť do centra. Informácie sa teda poskytujú nielen 
navádzacím systémom, ale priamo informáciami na internete alebo na GSM sieťach mobilných 
telefónov. 
     V konkrétnych podmienkach centra Bratislavy sa teda okrem navádzacieho systému (viď. 1c) 
musíme zaoberať aj postupným zavádzaním horeuvedených služieb. BPS s.r.o. v spolupráci 
s SWH Siemens Business Services spol. s r.o. začala koncom roka 1999 definovať podmienky 
zriadenia tohto systému a v dnešnej dobe už poskytuje možnosť rezervácie dlhodobého 
parkovacieho miesta cez internet a základné informácie o pravidlách parkovania a vývoji dopravy 
v Bratislave. 
     V roku 2000 - 2001 navrhujeme zriadiť u BPS, s.r.o. I. etapu IPS, ktorý poskytne hlavne 
informácie tohto druhu: 

- súčasný stav dopravnej situácie (rozkopávky, uzávierky, zmena organizácie dopravy, 
zákazy státia, atď.) 

- dlhodobú rezerváciu parkovacieho miesta 
- pravidlá parkovania v centre mesta (VZN, Cestný zákon) 
- typy parkovacích kariet  a možnosti platenia (na ulici a v parking-garážach) 
- výsledky kontroly a represie (kto, koľko kontroluje a ako postihuje) 
- mapa všetkých poskytovaných parkovacích miest u rôznych prevádzkovateľov s cenami 

za parkovacie služby. 



     Informácie budú poskytované formou internetu, telefónneho spojenia, alebo tlače. V ďalšej 
etape budú informácie použité na riadenie parkovania, t.z. navádzanie vozidiel na parkoviská, 
krátkodobá rezervácia, výber spôsobu platenia a ďalšie služby. 
     Vývoj dopravy poukazuje na to, že parkovanie sa stalo službou a nie statickou veličinou. Preto 
musí mesto túto službu poskytovať a riadiť. 
 
 
Vyhodnotenie 2001 - 2006: 
 
     Pod pojmom „Integrovaný parkovací systém“ rozumieme implementáciu technických 
zariadení, aplikačného programového vybavenia a organizačných opatrení, ktoré budú 
v maximálnej možnej miere podporovať ciele parkovacej politiky. 
     Integrovaný parkovací systém na základe informácií sústreďovaných v riadiacom centre je 
schopný v reálnom čase plniť činnosti súvisiace s potrebami parkovania vozidiel, jedná sa 
o komplexný systém riadenia statickej dopravy. 
     V spolupráci s organizáciami Magistrátu a Mestským parkovacím systémom s.r.o. bola 
úspešne realizovaná význačná časť Integrovaného parkovacieho systému – navádzací systém. 
     Okrem toho Koordinačná skupina sústavne analyzuje rozšírenie funkcií Integrovaného 
parkovacieho systému. Konkrétne sa jedná o systém odklonových trás v krízovom stave 
a monitorovací systém dopravnej situácie. 
     V budúcnosti Koordinačná skupina a Mestská časť Bratislava-Staré Mesto plánujú v rámci 
svojich kompetencií a možností iniciovať rozšírenie Integrovaného parkovacieho systému aj mimo 
centra mesta. 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Zriadiť spoločnú www stránku mestská časť, mobil parking, bps s.r.o. resp. Mestský 
parkovací systém s.r.o., za účelom uceleného a jednotného informovania obyvateľov – 
návštevníkov o situácii v statickej, ale aj dynamickej, doprave. 

 
 
6. Systematická kontrola a účinná represia 
 
a) Kontrolná činnosť mestskej polície a represia 
 
     Úspešnosť každej plošnej regulácie či dopravného obmedzenia je výrazne limitovaná úrovňou 
kontroly dodržiavania príslušných platných zákonov, noriem a predpisov. Pri regulácii parkovania 
v centrách miest je nutné popri všeobecných zákonoch o pravidlách premávky vozidiel na 
pozemných komunikáciách sledovať aj dodržiavanie schválenej miestnej úpravy cestnej premávky 
v nariadení mesta a mestských častí o podmienkach státia motorových vozidiel. 
     Kontrolnú činnosť v tejto oblasti vykonávajú príslušníci policajného zboru SR, príslušníci 
mestskej polície a poverení kontrolní pracovníci mestských častí a prevádzkovateľa systému. 
Represiu však vykonávajú len zložky polície. 
     Mestská polícia má, ako jednu z hlavných úloh, vykonávať kontrolu a dodržiavanie všeobecne 
záväzných nariadení mesta  a mestských častí. VZN o podmienkach státia vozidiel v zóne 
s dopravným obmedzením je preto základným dokumentom pre jej kontrolnú a represnú činnosť 
v oblasti parkovania. 



     V minulých rokoch právomoci obecnej polície pre účinné zistenie porušovateľa priestupkov 
a nariadení pri parkovaní vozidiel boli limitované a boli iné ako u štátnej polície. 
     Po novelizácii zákona o obecnej polícii platnej od 01.01.2000 boli tieto prekážky odstránené. 
Umožnením osadzovať blokovacie zariadenia na vozidlá, či možnosťou predvedenia priestupcu na 
stanicu mestskej polície, sa výrazne zvyšuje účinnosť kontroly a tým aj úspešnosť vymáhania 
stanovených sankcií za nedodržiavanie ustanovení VZN. 
     Pre rok 2000 je nevyhnutné upraviť činnosť mestskej polície v oblasti kontroly státia v centre 
Bratislavy nasledovne: 

1. Na základe dohody s prevádzkovateľom (BPS s.r.o.) vyčleniť dve pojazdné hliadky 
s blokovacími zariadeniami a v pracovné dni v čase 08.00 – 16.00 h uzamykať vozidlá, 
ktoré neoprávnenie parkujú na miestach pre zásobovanie, vyhradených státiach, 
chodníkoch, či dopravne zatienených plochách. 

2. Vytvoriť stálu skupinu min. 10 členov parkovacej zložky mestskej polície na kontrolu 
dodržiavania nových podmienok VZN o parkovaní. Táto skupina by sa sústredila na 
kontrolu porušovania podmienok platenia za parkovacie služby. 

3. Na základe zmluvy so správcom komunikácií (MČ Bratislava-Staré Mesto a Magistrát) 
s odťahovou službou zabezpečiť min. dve hliadky pre odťahovú službu, orientované na 
priestupky v pešej zóne, zásobovacích plochách, vyhradených státiach alebo zakázaných 
plochách. 

     Na jedného pracovníka predpokladáme kontrolu max. 300 parkovacích státí. Podľa 
prieskumov vychádza, že denne v dobe od 08.00 – 16.00 h nie je za cca 60 % preparkovanej doby 
v centre mesta uhradené parkovné, čo len zvýrazňuje nevyhnutnosť zavedenia takejto účinnej 
kontroly. 
     Neplatiča je nutné pokutovať na mieste, alebo vyzvať k podaniu vysvetlenia priamo na útvar 
MsP. Výnos z takejto represie – pokút je ďalším zdrojom príjmov mesta z parkovania, a tým aj 
možnosťou samofinancovania mestskej polície. 
     Pre vytvorenie stálej skupiny kontroly parkovania je potrebné vyčleniť z príjmov statickej 
dopravy časť prostriedkov na mzdy a jej technické zabezpečenie. 
 
Vyhodnotenie 2001 - 2006: 
 
     Mestská polícia zabezpečuje pravidelnú kontrolu dodržiavania parkovacích podmienok v zóne 
2 motorizovanými hliadkami. Navrhované počty policajtov v schválenom elaboráte cieľov, zásad 
a opatrení parkovacej politiky neboli splnené, preto je kontrola citeľne obmedzená. 
     Napriek tejto skutočnosti hliadky mestskej polície uzamkli za 5 rokov viac ako 20 000 
nesprávne zaparkovaných vozidiel. 
     Mestská polícia okrem iných činností iniciuje a realizuje aj opatrenia v oblasti organizácie 
a riadenia dopravy. 
     Na základe jej návrhu bola v roku 2004 Zóna s dopravným obmedzením označená novým 
dopravným značením, ktoré umožňuje efektívnejšie postihovať vodičov nesprávne zaparkovaných 
vozidiel na chodníkoch a vodičov parkujúcich bez platnej parkovacej karty. 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Na základe dohody s prevádzkovateľom, hl. m. SR Bratislavou a MČ vyčleniť  
príslušníkov MsP na kontrolu dodržiavania podmienok parkovania. Po prípadnom 
vytvorení zóny tento počet zvyšovať podľa počtu státí. 



2. Pri vytvorení zóny vyčleniť ďalšie hliadky s blokovacími zariadeniami na uzamykanie 
vozidiel a pre odťah vozidiel. 

 
 
6. Systematická kontrola a účinná represia 
 
b) Metodická a kontrolná činnosť štátnej polície 
 
     Úloha štátnej polície pri kontrole parkovania je iba jej doplnkovou činnosťou. Z hľadiska 
statickej dopravy je najvýznamnejší jej prínos pri eliminácii protiprávnych státí v miestach, kde je 
to zakázané – križovatky, pešie priechody, zastávky MHD, neprehľadné miesta a pod. s hlavným 
cieľom zvýšenia plynulosti a bezpečnosti dopravy. Pre zníženie doby ohrozenia bezpečnosti 
cestnej premávky je najúčinnejšie využiť odťahovú službu. 
     Významný podiel práce dopravnej polície však pozostáva v metodickom usmernení pri použití 
dopravného značenia na vyznačenie zóny s miestnou úpravou cestnej premávky. Jednoznačnosť 
výkladu všeobecných ustanovení zákona o podmienkach cestnej premávky na pozemných 
komunikáciách je totiž základným legislatívnym predpokladom pre výkon kontroly dodržiavania 
všetkých ustanovení o státí vozidiel v centre mesta. 
     Kontrolná činnosť pri dodržiavaní podmienok parkovania je od roku 1992 zabezpečovaná 
technicky a materiálne s BPS s.r.o.. Príslušník štátnej polície využíva tieto prostriedky s cieľom 
rýchlejšej prepravy na miesto priestupku a zvládnutia vyššieho výkonu kontroly. 
     V roku 2000 je nutné naďalej prevádzkovať min. jednu hliadku štátnej polície v zóne 
s vozidlom prevádzkovateľa (BPS s.r.o.) slúžiacim na prevoz imobilizérov a spojenie 
s dispečingom. 
     Metodické usmernenie sa predpokladá v roku 2000 pri návrhu a schvaľovaní novej miestnej 
úpravy cestnej premávky a vyznačení spôsobu a podmienok parkovania vozidiel v zóne, 
aktualizovanej podľa prijatých zásad parkovacej politiky. 
 
Vyhodnotenie 2001 - 2006: 
 
     Metodická činnosť štátnej polície sa uskutočňuje hlavne v oblasti dopravného značenia, kde 
ako schvaľovací orgán štátnej správy je iniciatívne nápomocná pri pravidelnej aktualizácii 
projektu dopravného značenia a aktuálnych úprav v zóne aj 20 krát ročne. 
     Najmarkantnejším úspechom metodickej činnosti štátnej polície bolo zriadenie Zóny 
s maximálnou rýchlosťou 30 km/h dňom 02.01.2002. Okrem toho štátna polícia spolupracovala aj 
pri opatreniach pre zníženie dopravnej nehodovosti a preferencií MHD v zóne. 
     Súbežne so spomínanou metodickou činnosťou sa štátna polícia sústavne venuje aj kontrolnej 
činnosti. V spolupráci s prevádzkovateľom parkovacích služieb uzamkla za 5 rokov okolo 10 000 
nesprávne zaparkovaných vozidiel. 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Naďalej prevádzkovať min. jednu hliadku KR Policajného zboru v zóne. 
 
 
6. Systematická kontrola a účinná represia 
 
c) Aktualizácia legislatívnych podmienok parkovania 



 
     Podmienky plošného regulovaného parkovania musia mať jednoznačné legislatívne pravidlá. 
Vzhľadom na to, že táto činnosť v našich mestách sa vykonáva len cca 5 – 7 rokov, legislatívne 
podmienky je potrebné neustále aktualizovať na základe poznatkov praxe a skúseností z iných 
európskych miest. 
     Dôvody na úpravu legislatívy a sprísnenie kontroly dodržiavania podmienok parkovania sú 
jednoznačné, pretože v súčasnosti: 

- viac ako 60 % vodičov neplatí za parkovacie služby 
- cca 3 000 vodičov parkuje protiprávne mimo vyznačených plôch 
- počet riešených priestupkov je len cca 100 – 150 denne. 

     Úpravy, ktoré je nevyhnutné v roku 2000 vykonať, sú nasledovné: 
1. Aktualizácia VZN č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením 

s dôrazom na ochranu a cenové zvýhodnenie obyvateľov zóny, cenovú diferenciáciu plôch 
a postupnosť zmeny vyhradených státí na státia s viacfunkčným využívaním. 

2. Novelizácia zákona NR SR č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov s dôrazom na 
právnu čistotu podmienok pre reguláciu parkovania v centrách miest vrátane vymedzenia 
možností jej spoplatnenia a rozšírenia pôsobnosti a účinnosti kontroly. 

3. Definovať podmienky pre odťahovanie dlhodobo parkujúcich vozidiel a najmä vrakov 
s cieľom efektívnejšieho využívania existujúcich plôch pre statickú dopravu a zlepšenia 
vzhľadu mesta či ulice. 

 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Po novelizácii cestného zákona a zákona o premávke na pozemných komunikáciách,  
s prihliadnutím na verejný poriadok vydať VZN o regulácii statickej dopravy na území 
mestskej časti v zmysle zákonnej úpravy. 

 
 
7. Riadiaca a kontrolná činnosť mestskej časti 
 
a) Stála činnosť koordinačnej skupiny pre parkovaciu politiku 
 
     Orgány miestnej samosprávy sú najviac zainteresované na dosahovaní optimálnych podmienok 
pre zabezpečenie funkcií mesta a plnenie potrieb jeho obyvateľov – problémy parkovania 
nevynímajúc. 
     Miestne orgány vytvárajú podmienky pre účelnú prevádzku mesta iniciovaním 
a zabezpečovaním prípravy, realizácie a prevádzky potrebných činností v spolupráci s príslušnými 
partnermi či organizáciami. 
     Činnosť miestnych orgánov však potrebuje priebežné kontrolovanie a overovanie účelnosti 
a správnosti realizovaných opatrení so snahou pružne reagovať na ich odozvu vo verejnosti 
a operatívne zabezpečiť potrebné úpravy vo všetkých oblastiach svojej činnosti. 
     Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zriadila v roku 1999 Koordinačnú skupinu pre systém 
tvorby parkovacej politiky, ktorí v spolupráci s Bratislavskou parkovacou službou s.r.o. 
zabezpečila najnutnejšie podklady pre objektívnu analýzu súčasného stavu parkovania v centre 
mesta, prerokovávala a usmerňovala práce na príprave návrhu zásad parkovacej politiky, 
prostriedkov a postupov pre ich realizáciu. 
     Koordinačná skupina je zložená zo zodpovedných vedúcich pracovníkov – Mestskej polície, 
Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR, Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, VEPOS-u, MČ 



Bratislava-Staré Mesto a BPS s.r.o.. Rokovania organizuje a vedie zástupca MČ Bratislava-Staré 
Mesto a zúčastňuje sa ich aj predseda dopravnej komisie MZ Bratislava-Staré Mesto. 
     Doterajšia pravidelná činnosť Koordinačnej skupiny sa z hľadiska pokroku v riešení 
problémov osvedčila a je vhodné, aby vo svojej práci naďalej pokračovala. 
     Pre možnosť koordinovaného postupu a operatívnej kontroly plnenia úloh parkovacej politiky 
v centre mesta bude účelné už zriadenú Koordinačnú skupinu poveriť vykonávaním: 

- kontroly plnenia postupu realizácie schválenej parkovacej politiky 
- priebežného vyhodnocovania účinnosti už zrealizovaných opatrení  
- posúdenia návrhov na aktualizáciu a zmien podmienok parkovania, vrátane zabezpečenia 

potrebnej dokumentácie. 
     V prípade potreby je možné zloženie koordinačnej skupiny rozšíriť. 
 
 
Vyhodnotenie 2001 - 2006: 
 
     V priebehu uplynulého 5 ročného obdobia pracovala Koordinačná skupina v zmysle úloh 
stanovených cieľmi, zásadami a opatreniami mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválenými 
uznesením č. 40/2000 Miestneho zastupiteľstva. 
     Na základe týchto úloh iniciovala, konzultovala, odsúhlasovala a odporúčala na schválenie 
opatrenia súvisiace s prípravou a realizáciou parkovacej politiky. 
     Na svojich pravidelných zasadnutiach riešila aj aktuálne problémy mimo územia zóny 
s dopravným obmedzením a pripravovala odborné podklady pre prácu mestskej časti. 
     V súčasnom období sa Koordinačná skupina sústreďuje na vypracovanie komplexnej analýzy 
dosiahnutých výsledkov a dôsledkov realizovaných opatrení parkovacej politiky za uplynulých 5 
rokov. 
     Objektívne zhodnotenie výsledkov je nutným podkladom pre pripravovanú aktualizáciu cieľov, 
zásad a opatrení parkovacej politiky pre centrum Bratislavy. Po schválení aktualizovanej 
parkovacej politiky v Miestnom zastupiteľstve sa stane novou smernicou pre ďalší postup prác 
Koordinačnej skupiny. 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Vyčleniť zamestnanca Miestneho úradu pre organizovanie, koordináciu, 
objednávanie potrebnej dokumentácie a kontrolovanie plnenia podmienok 
nájomných zmlúv s prevádzkovateľmi. 

2. Poveriť Koordinačnú skupinu: 
      - kontrolou plnenia realizácie schválených opatrení na roky 2008 – 2012, 

                              - vyhodnocovaním účinnosti už zrealizovaných opatrení, 
                              - posudzovaním návrhov na aktualizáciu a zmenu podmienok parkovania, 

vrátane zabezpečenia potrebnej dokumentácie. 
 
 
7. Riadiaca a kontrolná činnosť mestskej časti 
 
b) Sprístupnenie informácií pre verejnosť 
 
     Riešenie problémov statickej dopravy je z hľadiska obyvateľov centra mesta veľmi citlivou 
a problematickou záležitosťou, dotýkajúcou sa prakticky každého obyvateľa. To znamená, že 



všetci obyvatelia Bratislavy, ale aj návštevníci mesta, najmä vodiči, by mali byť včas a objektívne 
informovaní o danej problematike, vrátane zdôvodnenia cieľov a dopadov riešení na všetkých 
užívateľov. Takáto informovanosť, ale aj kontakt s obyvateľmi mesta a schopnosť reagovať na 
ich podnety a pripomienky, môže zvýšiť spoluprácu zainteresovaných organizácií a podporu 
obyvateľov pre plnenie cieľov parkovacej politiky. 
     Prvé kroky sa už vykonali informovaním v Staromestských novinách a v Bratislavských 
novinách o príprave nových zásad a cieľov parkovacej politiky v centre mesta. Po verejnej 
diskusii a vyhodnotení pripomienok viac ako 250 obyvateľov centra mesta boli do návrhu riešenia 
parkovacej politiky premietnuté aj požiadavky verejnosti. 
     Pre budúce obdobie navrhujeme vytvoriť stálu rubriku v Staromestských novinách 
a Bratislavských novinách o problematike parkovania v Bratislave, kde by boli publikované: 

- aktuálne výsledky dopravných prieskumov 
- postup prác pri realizácii parkovacej politiky 
- zdôvodnenie navrhovaných riešení a platnej legislatívy 
- aktuálne opatrenia mestských a miestnych orgánov 
- výsledky kontrolnej a represnej činnosti polície 
- podnety a pripomienky od občanov. 

     Obdobné informácie musia byť priebežne poskytované pre dennú tlač, rozhlas a televíziu. 
 
Vyhodnotenie 2001 - 2006: 
 
     V tejto oblasti sa sústredila činnosť Koordinačnej skupiny na prípravu podkladov pre mestskú 
časť, resp. orgány Magistrátu. 
     Podklady pre médiá boli dodávané priamo, alebo prostredníctvom tlačového oddelenia 
starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
     V blízkej budúcnosti sa predpokladá zriadenie stálej rubriky, ktorá bude pravidelne prinášať 
aktuálne informácie z oblasti parkovacej politiky. Rubrika by mala byť umiestnená minimálne 
v médiách v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 
Na roky 2008 – 2012 navrhujeme: 
 

1. Vytvoriť na webovej stránke mestskej časti samostatnú rubriku pre problematiku 
parkovania s obsahom: 

- zóna – zoznam ulíc, zoznam parkovísk 
- VZN 
- parkovanie v zóne 
- prevádzkovateľ uličného parkovania 
- druhy kariet, možnosti zaplatenia za parkovanie 
- informácie – o pripravovaných opatreniach 

                              - o kontrolnej a represnej činnosti 
                              - dlhodobé rozkopávky a uzávierky 
      -    podnety a pripomienky občanov. 
     2.   Pravidelné mediálne informovanie o parkovacej politike mestskej časti. 

 
 


