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Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka:  

"V Bratislave zrejme odzvoní parkovaniu zadarmo. Môžu za to pribúdajúce autá a 
nedostatok parkovacích miest. Zmeny sa najviac dotknú tých, ktorí nemajú trvalý pobyt v 
hlavnom meste."  

 

Jana NOVOTŇÁKOVÁ, redaktorka:  

"Prídete z práce domov, zaparkujete a neplatíte? Pre Bratislavčanov to bude možno už 
onedlho minulosťou. Celý verejný priestor bude totiž spoplatnený. Zvýhodnení budú iba 
obyvatelia s trvalým pobytom, ktorí si kúpia kartu. Jedna domácnosť, jedna karta. Potom 
zaplatia symbolický poplatok."  

 

Jozef UHLER, predseda Komisie dopravy a informačných systémov:  

"Do 10 euro ročne alebo teda do jedného eura mesačne."  

 

Tibor SCHLOSSER, hlavný dopravný inžinier Bratislavy:  

"Ak budeme mať domácnosti s dvomi autami, to druhé auto už bude spoplatnené 
progresívnejšie."  

 

J. NOVOTŇÁKOVÁ:  

"Viac zaplatia aj cezpoľní a šoféri na manažérskych autách, ktorí nechávajú vozidlo na 
parkovisku aj niekoľko hodín."  

 

T. SCHLOSSER:  

"Medzi 15-20 eurami bude stáť asi parkovné, ak budete stáť celý deň."  

 

J. UHLER:  

"Treba ľudí presvedčiť, aby využívali verejnú dopravu, možno najmä tí 
mimobratislavskí."  

 

J. NOVOTŇÁKOVÁ:  

"Mesto chce umožniť a skvalitniť najmä krátkodobé parkovanie."  

 

 



T. SCHLOSSER:  

"Či budete platiť cez mobil alebo cez smartphone, tak vždy bude zabezpečené, že platíte 
len za ten čas, ktorý budete stáť."  

 

J. NOVOTŇÁKOVÁ:  

"Parkovanie pre celé mesto by malo byť zjednotené v spoločnom zúčtovacom stredisku. 
Mestské časti by si nastavili rôzne výšky poplatkov."  

 

Tomáš HALÁN, hovorca BA MČ - Staré Mesto:  

"Starému Mestu prekáža jeden prevádzkovateľ na všetky typy komunikácii."  

 

J. NOVOTŇÁKOVÁ:  

"Minulosťou by mali byť aj vyhradené parkovacie miesta na 24 hodín. Vyhradené bude 
len miesta pre invalidov, hasičov a policajtov. V meste by sa zvýšili aj počty policajných 
hliadok. Projekt počíta so zavedením pilotnej prevádzky už v tomto roku. Celoplošné zmeny 
by v Bratislave mali začať v roku 2013. Jana NOVOTŇÁKOVÁ, Slovenská televízia."  

 


