
Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 22. 09. 2016 

 
 
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 17:10 h. v miestnosti č. 107 v budove Primaciálneho paláca. 
 
 
Prítomní členovia: JUDr. Mgr. Jozef Uhler, Ing. Katarína Augustinič, Ing. arch. Branislav Kaliský, MUDr. 
Iveta Plšeková, Ing. Milan Donoval, plk. Ing. Ivan Lechner, Ing. Peter Sádovský, Mgr. Ján Buocik, Ing. arch. 
Mgr. art. Elena Pätoprstá 
 
Ospravedlnili sa: Ing. Vladimír Bajan, Mgr. Peter Netri, Ing. Bronislav Weigl, Ing, Mgr. Radoslav Olekšák, 
Ing. Peter Hrapko, Ing. Jarmila Tvrdá, Ing. Jozef Moravčík, 
 
Neprítomní:  - 
 
Prítomní hostia: Ing. Peter Války (BID, a.s.), Ing. Monika Balcieráková (OSAP, Magistrát), Mgr. Anna 
Tfirstová (OSAP, Magistrát), Mgr. Beáta Novomeská (občan), Ing. Peter Turlík (poslanec MiZ Ružinov), 
Martin Jurík (občan), Mgr. Monika Masariková (občan) 
 
 
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie JUDr. Mgr. Jozef Uhler. Na začiatku zasadania bolo hlasované 
o programe rokovania. 
 
Program rokovania komisie: 
 
01.  Vyhodnotenie systému Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja. 
02.  Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
03.  Rôzne. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 6           za: 6        proti: 0      zdržal sa: 0            nehlasoval: 0 
 
Program komisie bol odsúhlasený. 
 
 
K bodu 1 
Vyhodnotenie systému Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja. 
 

Materiál „Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji – vyhodnotenie systému“ uviedol Ing. 
Peter Války, riaditeľ odboru dopravnej integrácie BID, a.s. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie 
bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
a) berie na vedomie 
 
predložený materiál „Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji – vyhodnotenie systému.“ 
 
b) odporúča 
 
BID, a.s. 
 
zintenzívniť marketingovú komunikáciu, zjednotiť vizuály a informácie poskytované cestujúcim. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 7         za: 7         proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 



 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 

Materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“, ktorý informuje 
o postupe prác na realizácii stavby NS MHD spolu s termínmi kolaudácií a skúšobných prevádzok 
jednotlivých ucelených častí, uviedla Ing. Monika Balcieráková z Oddelenia stratégie a projektov Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované 
o nasledovnom znení stanoviska: 
   
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
a) odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
 
zobrať na vedomie predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
b) odporúča 
 
Oddeleniu stratégie a projektov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
vyriešenie prístupu pre peších a cyklistov zo západnej strany cez Chorvátske rameno k zástavke 
Gessayova premostením Chorvátskeho ramena, napríklad v podobe ľahkej lávky. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 4         za: 4         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
Stanovisko  bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 3 
Rôzne. 
 
 V bode rôzne účastníci zasadnutia komisie prizvali na rokovanie Mgr. Beátu Novomeskú, Ing. Petra 
Turlíka a Martina Juríka. 
 Mgr. Beáta Novomeská zdôraznila potrebu verejnej diskusie o konkrétnych opatreniach na 
budovanie železničnej dopravy v hlavnom meste SR Bratislava, ktorá by nadviazala na niekdajšiu tradíciu 
koľajovej dopravy. 
 Členovia komisie Mgr. Beátu Novomeskú informovali, že železničná doprava už je súčasťou 
integrovanej dopravy, avšak pripustili, že informovanosť verejnosti je nízka, čoho dôkazom je aj táto 
diskusia. Po skončení odbornej diskusie o problematike nízkeho využívania železničnej dopravy na území 
hlavného mesta SR Bratislavy bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ 
 
odporúča 
 
primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy  
 
zorganizovať verejnú prezentáciu možností využívania železničnej dopravy na území hlavného mesta SR 
Bratislavy a železničných zastávok pre integrovanú dopravu, harmonogramu budovania terminálov 
integrovanej osobnej prepravy za prítomnosti zástupcov Ministerstva dopravy SR, Železničnej spoločnosti 
Slovensko, a.s. a Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. v najbližšom možnom termíne. Zároveň odporúča 
v dostatočnom rozsahu zabezpečiť informovanosť o tomto podujatí. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 4         za: 0        proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 



 Následne poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov Ing. Peter Turlík 
spolu so zástupcom obyvateľov ulice Krajná, Martinom Janíkom prezentovali negatívnu dopravnú situáciu 
na ulici Krajná, v dôsledku ktorej dochádza ku ohrozeniu chodcov na tejto ulici. Po odbornej diskusii bolo 
hlasované o nasledovnom znení stanoviska: 
  
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ s cieľom riešiť životu nebezpečnú situáciu chodcov na 
Krajnej ulici 
 
odporúča 
 
primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy  
 
zabezpečiť dočasné uzavretie Krajnej ulice pri penzióne „Pohodička“ a umiestniť súvisiace dopravné 
značenie. Tým sa získa čas na dobudovanie schválenej infraštruktúry v zmysle schváleného územného 
plánu tejto lokality, pričom okamžite dôjde k odstráneniu nebezpečného tranzitu z tejto ulice, ktorý 
poškodzuje samotné cestné teleso a ohrozuje chodcov. Ďalej nebude potrebné na Galvaniho ul. realizovať 
novú svetelnú križovatku pre ľavé odbočenie z Bočnej na Galvaniho ul. a  Krajná ul. s jej limitujúcou šírkou 
sa stane znova obslužnou komunikáciou pre rezidentov danej lokality.  
 
Hlasovanie:     prítomní: 6         za: 5        proti: 0     zdržal sa: 1         nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
  
Zapísal: Mgr. Monika Masariková 
 
 
 
 
V Bratislave, 22.09.2016 


