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Peter NÉMETH, moderátor:  

"Na rade je hlavná téma - katastrofálne parkovanie v regiónoch. Bratislavský magistrát 
pripravuje nový systém. Ten však naráža na odpor mestských častí. Základom návrhu je 
jednotné parkovanie v širšom centre. Starostovia štvrtí majú výhrady."  

 

Eva KOPANIČÁKOVÁ, redaktorka:  

"Niektoré mestské časti si chcú pripraviť projekt parkovacej politiky vo vlastnej réžii. 
Jednou z nich je aj Petržalka. Jedným z plánov je financovať nový projekt zo spoločného 
balíka peňazí štyroch mestských častí: Ružinova, Petržalky, Starého a Nového Mesta. 
Petržalka tvrdí, že sa na to spoliehať nemôže."  

 

Vladimír BAJAN, starosta MČ Bratislava - Petržalka:  

"Sú tak rozdielne predstavy o tom, aký je parkovací problém v Ružinove, v Petržalke 
alebo v Starom Meste, že rozhodovať o tom, kam pôjdu peniaze alebo čakať, kedy postavíme 
garážové domy v Petržalke, jednoducho to je neriešiteľné."  

 

E. KOPANIČÁKOVÁ:  

"Aj Staré Mesto prízvukuje, že každá mestská časť je iná a spoločné pravidlá by urobili 
viac škody. Zároveň nechce, aby projekt riadila jedna firma pre celé mesto."  

 

Tomáš HALÁN, hovorca MČ Bratislava - Staré Mesto:  

"Riešenia cez mestské firmy sa v minulosti ukázali ako nesprávne a boli zdrojom 
netransparentnosti a politických vplyvov."  

 

E. KOPANIČÁKOVÁ:  

"Mestské časti zároveň tlačí čas a vlastní obyvatelia. Nároky na parkovanie stúpajú 
a o svoje vlastné platené miesta žiadajú najmä rezidenti."  

 

Rudolf KUSÝ, starosta MČ Bratislava - Nové Mesto:  

"Ak k ničomu nedôjdeme, tak minimálne nové mesto bude musieť zaviesť aspoň túto 
politiku, aby umožnil svojím občanom parkovať."  

 

E. KOPANIČÁKOVÁ:  



"Magistrát oponuje, Bratislave je jedno mesto a musia v ňom platiť jednotné pravidlá, 
aby si na ne ľudia zvykli."  

 

Ľubomír ANDRASSY, hovorca primátora Bratislavy:  

"Musíte prijímať opatrenia, ktorými meníte návyky, správanie sa vodičov 
Bratislavčanov, návštevníkov mesta a zmena návykov sa nedá urobiť zo dňa na deň."  

 

E. KOPANIČÁKOVÁ:  

"Mesto už má za sebou internetovú diskusiu. k stratégii parkovania. momentálne robí 
prieskum verejnej mienky. Rokovania o parkovaní budú pokračovať."  

 


