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Informácia o aktuálnom stave pripravenosti a vykonaných krokoch uvedených  
v koncepcii rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013-2025 

časť: Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete električkových a 
trolejbusových tratí 

 
 

Na základe uznesenia MsZ 1559/2014 zo dňa 22.5.2014 bola prijatá Koncepcia rozvoja MHD 
v Bratislave na roky 2013-2025 – doplnok č.1 (ďalej iba „Koncepcia MHD“), v rámci ktorého 
bola zakotvená povinnosť predkladať informáciu o aktuálnom stave pripravenosti 
a vykonaných krokov ohľadom prípravy projektov uvedených v koncepcii MHD. 

 

V rámci príprav operačných programov na obdobie 2014 – 2020 boli zámery rozširovania 
električkových a trolejbusových tratí prenesené do zásobníkov projektov operačných 
programov Integrovaná infraštruktúra (OPII) a do regionálneho integrovaného operačného 
programu (IROP). Zdôvodnenie príprav a návrhov jednotlivých zámerov bolo aj predmetom 
skúmania v rámci spracovanej národnej stratégie v oblasti verejnej osobnej dopravy, ktorú 
ako súčasť oboch operačných programov pripravilo Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja. Aktuálne sa pripravuje realizácia už schválených operačných 
programov. 

 

Hlavné mesto Bratislava v rámci modernizácie tratí vysúťažilo dodávateľa projektovej 
dokumentácie na modernizáciu električkových tratí a zadalo projektantom úlohu spracovať 
predmetnú projektovú dokumentáciu pre električkové radiály: Karloveská, Račianska 
a Vajnorská. 

 

Pre ďalšiu realizáciu projektov zo zásobníkov operačných programov a uvedených 
v koncepcii MHD je okrem potrebnej projektovej prípravy mať spracovaný a schválený 
územný generel dopravy, ktorý ako základný dopravný masterplan bude použitý pre 
zdôvodnenie potreby realizácie jednotlivých projektov plánovaných vo finančnom 
plánovacom období 2014-2020. Bez generelu dopravy nebude hlavnému mestu Bratislava 
schválený žiaden projekt výstavby. 

 

Aktuálne riešitelia koncepcie pripravujú doplnok č.2, ktorý by mal ďalej rozšíriť zásady pri 
plánovaní a realizácii dopravných stavieb pre verejnú osobnú dopravu a to v oblastiach 
preferencie MHD a informačných systémov. Pripravený materiál bude predložený na 
rokovania poslaneckých komisií v mesiaci február 2015. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


