
Riešenie 
parkovania 
pre rezidentov

Vnútroblok Račianska            
- Šancová - Kominárska

3.3.2021



Pravidlá diskusie

● otázky sa môžete pýtať prostredníctvom Q&A;
● môžete nám ich adresovať aj počas prezentácie, následne po 

jej skončení budeme odpovedať - použite panel Q&A;
● buďme slušní a vecní pri formulácií komentárov a otázok;
● pri technických problémoch píšte na participacia@mib.sk 

alebo volajte na číslo +421948263316 (kancelária MIB)
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Koho budete dnes počuť?

Matúš Vallo
primátor Bratislavy

Peter Herceg
splnomocnenec primátora pre parkovaciu politiku

Peter Netri
člen projektového tímu Sekcie dopravy
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• vysvetliť prečo, kde a pre koho chce mesto riešiť dostupnosť 
parkovania

• vysvetliť možnosti parkovacieho domu vo vnútrobloku
• zodpovedať vaše otázky

Ciele stretnutia
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Prečo uvažujeme                                
o parkovacom dome?
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UNITAS a okolie = kritická oblasť

Prieskumy a analýzy
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Parkovanie v súčasnosti
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Parkovanie v súčasnosti

24
18

14

24

7

Spolu 430



Parkovanie po zmenách
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8výhľadové zmeny



Parkovanie po zmenách
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Spolu 257
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Výhľadové zmeny - Filiálka



Výhľadové zmeny - Šancová
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Hľadáme riešenia a mapujeme 
lokality na budovanie dodatočných 
parkovacích kapacít pre rezidentov.
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Ide o potenciálne pozemky vo 
všetkých mestských častiach, kde je 
situácia s parkovaním kritická. 
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Prvý krokom je komunikácia                      
s obyvateľmi, aby parkovacie domy 
reflektovali potreby rezidentov.

14



Parkovacie domy bude 
prevádzkovať hlavné mesto.
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Parkovanie bude slúžiť 
predovšetkým rezidentom.
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Pre rezidentov za 1€/rok                              
k rezidentskej parkovacej karte.
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Riešenie parkovacieho domu bude 
zohľadňovať konkrétnu lokalitu.
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Vnímame vaše potreby
• požiadavky na revitalizáciu od roku 2013
• detské ihrisko
• zeleň, lavičky, miesto na oddych
• aktívna zóna - multifunkčné ihrisko, fitness prvky
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Ako by mohol vyzerať 
parkovací dom vo vašom 
vnútrobloku? 
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Príklady zo zahraničia (Ľubľana, Slovinsko)

• garážový dom medzi 
bytovými domami je 
zeleným domom                              
a nadväzuje na 
modernistické bytové domy

• boli masívne budované 
mestom v mestských 
štvrtiach, kde bola zvýšená 
koncentrácia obyvateľov
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Príklady zo zahraničia (Kodaň, Dánsko)

• garážový dom môže                   
byť príležitosťou pre                   
nový verejný priestor                       
a infraštruktúru, ktorá                    
by sa tam nedostala len 
bežnou údržbou
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Príklady z blízkeho susedstva (Starý Ružinov, Palkovičova) 

• garážový dom                
ako verejný priestor 
(história plánovania 
v Bratislave).                
Dnes môžeme 
tento dizajn                        
a funkčnosť                    
ešte vylepšiť

23



Potenciálne vjazdy
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Preferované potenciálne vjazdy
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Možná podoba parkovacieho domu
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Ďalšie kroky a časový rámec

• dnes sme v štádiu prieskumu,
• podľa situácie navrhneme fázy projektu a jeho 

harmonogram,
• podľa fáz projektu prebehne i ďalšie informovanie a spätná 

väzba susedov. O konkrétnom procese vás budeme 
informovať.
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Benefity

• vyriešenie problému parkovania pre rezidentov
• kvalitná architektúra
• detská zóna - ihrisko
• oddychová zóna - zeleň, lavičky a i.
• možnosť aj aktívnej zóny - napr. basketbal, fitness prvky
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Priestor na vaše otázky

28



kontakt: parkovanie@bratislava.sk
Sumarizácia stretnutia
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