
KOMISIA PRE CESTOVNÝ RUCH A MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 

 

Zápisnica 
z rokovania Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ 

zo dňa 8. septembra 2020 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Návrh bezplatného členstva Hlavného mesta SR Bratislavy v združení Cities Today Institute 

3. Návrh organizácie turistických autobusov 

4. Rôzne 
 

K bodu 1 

Predsedníčka komisie Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie komisie. 

 

K bodu 2 

Bod 2 Návrh bezplatného členstva Hlavného mesta SR Bratislavy v združení Cities Today Institute 
mal prísť prezentovať pán Bánovec (riaditeľ sekcie dopravy), ktorý sa však zasadnutia komisie 
nemohol zúčastniť kvôli mimoriadnej pracovnej schôdzi v danom čase. Z toho dôvodu členovia 
komisie zobrali materiál na vedomie. 

 

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu berie materiál Návrh bezplatného 
členstva Hlavného mesta SR Bratislavy v združení Cities Today Institute na vedomie. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 

Pozn.: Komisia nebola uznášaniaschopná. 
 

K bodu 3 

Bod 3 Návrh organizácie turistických autobusov prišiel predstaviť pán Dušan Jarolín (vedúci 
oddelenia mestskej mobility).  

K tejto téme funguje pracovná skupina stretávajúca sa na nepravidelnej báze, ktorej členmi sú okrem 
zástupcov mesta, aj zástupcovia mestskej polície. Na finálnej verzii dokumentu sa stále pracuje, 
prezentovaný dokument je len pracovno-informačný. Pracovná skupina je otvorená, takže sa do jej 
činnosti môžu zapojiť aj členovia komisie. 

V súčasnosti sa uvažuje o vytvorení parkoviska pre turistické autobusy v priestoroch areálu Incheby. 
Prebehli rokovania s majiteľmi Incheby, ale stále nie sú vyjasnené niektoré otázky, ako napr. cenník 
(predbežný odhad ceny služby je cca. 20 €/bus), rieši sa možnosť celodenného/celonočného 
parkovania. Druhé parkovisko, ktoré je bezplatné, sa momentálne nachádza v Slávičom údolí. 
Problematické je aj parkovanie autobusov na parkovisku na Fajnorovom nábreží, ktoré je však 
súkromné. Mesto preto nemá reálny dosah, či tam budú alebo nebudú parkovať autobusy, ale môže 



obmedziť prístup autobusov osadením zákazovej dopravnej značky napr. pre vjazd autobusov do 
tejto zóny. 

V dokumente sú definované nástupné a výstupné miesta. O zrušení 10 minútového státia sa zatiaľ 
neuvažuje, možnosti zriadiť nové dočasné státie sú značne obmedzené. V pláne je však zrušiť 
nástup/výstup pri Chatam Sofer. Uvažuje sa o zriadení nového miesta pre výstup/nástup na 
Pribinovej. 

Keďže rokovania stále prebiehajú, nie ja časový rámec striktne zadefinovaný. Teoreticky je možné, 

že budúca turistická sezóna môže byť už skúšobná pre navrhovaný systém organizácie parkovania 

turistických autobusov. 

Podľa členov komisie je problémom to, že momentálne je na nástupných a výstupných miestach 
možnosť státia autobusov na 10 minút, pričom tento čas nie je nikým kontrolovaný, zlyháva úplne 
kontrola zo strany mesta/mestskej polície. Situácia na nábreží sa tak stáva neúnosnou, 
nástupné/výstupné miesta sú nevyhovujúce, nepriechodné, kolízne, ale spoplatnenie nástupov 
a výstupov nie je riešením. Nástup/výstup by mal byť koordinovaný nejakým zriadencom mesta 
alebo BTB. Incheba je miesto vhodné na dlhšie parkovanie autobusov, je však vhodná aj na nástup 
a výstup (napr. i keď pre dôchodcov môže byť prechod do centra pomerne náročný).  

Členovia komisie žiadajú preveriť možnosti, ako frekventované nábrežie čo najviac odľahčiť, ale nie 
zákazmi. Základnou filozofiou je odľahčiť to od tých, ktorí nevyužívajú mestské služby alebo služby, 
ktoré ponúka BTB. V materiáli by mala byť zdôraznená myšlienka, že BTB bude vydávať povolenia 
a poskytovať asistenčnú službu. Za istých podmienok by BTB mohla k vydávaniu povolení pridať aj 
iné služby – napr. poskytnúť miestneho sprievodcu. Na miestach záchytných parkovísk je potrebné 
dobudovať, resp. mať k dispozícii potrebnú infraštruktúru (sociálne zariadenia). Pracovná skupina 
by sa mohla zamyslieť aj nad tým, ako by mohlo mesto z tohto systému čerpať výhody. 

 

Komisia pre CR a MS berie materiál na vedomie. 

Komisia pre CR a MS žiada spracovateľov, aby bol materiál opätovne predložený na 

zasadnutie Komisie pre CR a MS, keď bude dopracovaný. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 

Pozn.: Komisia nebola uznášaniaschopná. 
 

K bodu 4 

Členovia komisie nepredložili žiadne témy na prerokovanie do bodu 4 Rôzne. 

 

 

 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v.r. 
predsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Veronika Štefániková 
 


