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Marta VÝBOŠTEKOVÁ, moderátorka:  

"Hlavné mesto pripravuje novú parkovaciu politiku. Za parkovanie v úzkom aj širšom 
centre sa bude platiť. Bratislavský magistrát chce takto redukovať neúnosnú situáciu najmä v 
starom jadre Bratislavy. Nahrával Branislav HELDES."  

B. HELDES, redaktor:  

"Obmedzenie počtu áut v úzkom aj širšom centre hlavného mesta. To je cieľ, ktorý si 
bratislavský magistrát stanovil. Redukcia príde vo forme plateného parkovania. Primátor 
Milan FTÁČNIK."  

M. FTÁČNIK:  

"To spoplatnenie nie je cieľ. To je prostriedok na reguláciu parkovania."  

B. HELDES:  

"Bratislavskí vodiči nadšení nie sú."  

Anketa:  

"Ja si myslím, že to neni dobrý nápad. Tým autom sa dostanete naozaj skoro všade."  

"Má byť uvoľnené mesto viac, zas kto má auto, chce ho mať čo najbližšie."  

"Isto by tie autá patrili do toho centra, lebo potom je ďaleko dopravovať sa z nejakých 
okrajových častí do centra."  

B. HELDES:  

"Namiesto áut použite mestskú hromadnú dopravu. Odkazuje ľuďom bratislavský 
magistrát. Primátor FTÁČNIK."  

M. FTÁČNIK:  

"To, čo ľuďom ponúkame ako alternatívu pre pohyb do práce, bude posilnenie 
expresnej mestskej hromadnej dopravy."  

B. HELDES:  

"Systém víta s otvorenou náručou bratislavské Staré mesto. Jeho hovorca Tomáš 
HALÁN."  

T. HALÁN, telefonát:  

"Aby čo najmenej áut vstupovalo do historického centra, respektíve do celého Starého 
mesta. V Starom meste sa nachádza množstvo inštitúcií - či už vládnych, mestských, ale aj 
staromestských."  

B. HELDES:  

"Bratislavské Nové mesto ale upozorňuje, že nový parkovací systém by mal byť jednotný 
pre celé mesto bez výnimky. Hovorca Marek TETTINGER."  



M. TETTINGER, telefonát:  

"Sme videli, ako to dopadlo, keď nasadili systém rezidenčného parkovania v Starom 
meste. Viedlo to k tomu, že množstvo ľudí parkovalo svoje automobily v našej mestskej časti 
v Novom meste, v Ružinove alebo v Petržalke."  

B. HELDES:  

"V Bratislave sa od budúceho roka zrejme zruší aj vyhradené parkovanie v prospech 
rezidentského. Zmena nastane aj tu. Ľudia v tej-ktorej mestskej časti budú mať nárok pre 
svoje auto len od 18. hodiny večer do 6. rána. Parkovanie by tak malo byť pružnejšie, nie ako 
je tomu teraz. Milan FTÁČNIK:  

M. FTÁČNIK:  

"Jedno miesto je vyhradené len rezidentovi a cez deň naňho nemôže zaparkovať nikto 
iný."  

B. HELDES:  

"Reštrikciu chystá mesto aj pre tých, ktorí majú v rodine viac ako jedno auto. Za prvé 
zaplatia registračný poplatok, za každé ďalšie už viac."  

M. FTÁČNIK:  

"Ten, kto má druhé auto, mal by byť schopný si takýto poplatok zaplatiť."  

B. HELDES:  

"Všetkému bude predchádzať diskusia s odborníkmi, aj obyvateľmi Bratislavy. Rozhodnú 
mestskí poslanci zrejme v júni."  

 


