
Príprava regulovaného parkovania

Košická - Miletičova - Prievozská



Koho dnes budete počuť
● Tatiana Kratochvílová, námestníčka primátora Bratislava
● Peter Herceg, splnomocnenec primátora pre parkovaciu politiku
● Peter Netri, projektový tím parkovacej politiky
● Alexandra Szökeová, vedúca odboru územného plánu a dopravy MČ 

Ružinov



Pravidlá diskusie
● Otázky nám môžete písať prostredníctvom “Otázok”
● Po skončení prezentácie otázky zodpovieme
● Stretnutie je nahrávané a záznam bude zverejnený na paas.sk/ruzinov



Celomestské regulované parkovanie
parkovací asistent PAAS



Prvé zóny od 10.1.2022



Pripravujeme ďalšie zóny



Pripravujeme ďalšie zóny - RU1 Nivy
● Časť Starý Ružinov - východ (sídlisko medzi ulicami Jégeho, Trnavská, 

Bajkalská a Záhradnícka): regulácia spustená 23.3.2022



Pripravujeme ďalšie zóny - RU1 Nivy
● Časť Starý Ružinov - západ a 500 bytov (+ časť Záhradníckej):

○ marec - zverejnenie projektu na pripomienkovanie
○ apríl - vyznačovanie parkovacích miest
○ 3. máj - regulácia



Pripravujeme ďalšie zóny - RU1 Nivy
● Časť Svätoplukova - Košická:

○ apríl - zverejnenie projektu na pripomienkovanie
○ apríl/máj - vyznačovanie parkovacích miest
○ začiatok júna - regulácia



Pripravujeme ďalšie zóny - RU1 Nivy
● Časť Košická - Miletičova - Prievozská:

○ apríl - zverejnenie projektu  na pripomienkovanie
○ máj/jún - vyznačovanie parkovacích miest
○ polovica júna - regulácia







Pripravujeme ďalšie zóny - RU1 Nivy
● Časť Ružová dolina:

○ máj - zverejnenie projektu na pripomienkovanie
○ máj/jún - vyznačovanie parkovacích miest
○ koniec júna/júl - regulácia



Ako funguje
Bratislavský parkovací asistent?



1. Som rezident 



Rezidentská karta



Návštevnícka karta



Bonusová karta



Ako získam parkovaciu kartu

A. Online cez www.paas.sk

B. Alebo na klientskych miestach v zónach (napr. Apollo Business Center 
II na Prievozskej 4; Tržnica na Šancovej)

http://www.paas.sk


Ako získam parkovaciu kartu

Online registračný systém

Vôbec ako prvý informačný systém v SR integruje a využíva funkcionalitu 
piatich štátnych registrov – Register fyzických osôb, Register právnických 
osôb, Register adries, Kataster nehnuteľností a Národná evidencia vozidiel

Väčšinu údajov o obyvateľoch tak systém preverí automaticky a nemusia 
ich opätovne dokladovať.



2. Nie som rezident 



Som návštevník
Spoplatnené parkovanie:

V pracovné dni časoch 14:00-6:00

Sadzba €1,50/h



Ako zaplatím hodinovú sadzbu?

● Mobilné aplikácie - platba je možná cez viaceré existujúce aplikácie, 
pre uľahčenie platby je na informačných tabuliach uvedený QR kód s 
odkazom na aplikácie https://paas.sk/platba  

● Asistenti v teréne 
● Parkomaty 

https://paas.sk/platba/


Podnikám/vlastním nehnuteľnosť v zóne



Kedy mám nárok na abonentskú kartu?

A. Podnikám a mám sídlo, miesto podnikania alebo prevádzku 
v regulovanej zóne.

B. Alebo vlastním nehnuteľnosť (a nemusím mať trvalý pobyt) 
v regulovanej zóne.



Zóna regulovaného parkovania PAAS
Ružinov - Nivy



Príprava regulovaného parkovania 
● Po zaregulovaní parkovania v zóne bude možné parkovať už len na 

vyznačených parkovacích miestach (s výnimkou niektorých 
vnútroblokov)

● Pred spustením regulácie parkovania je preto potrebné vyznačiť 
parkovacie miesta/pásy, aby bolo jasné, kde je možné legálne 
parkovať a kde nie



Projekt organizácie dopravy
Košická - Miletičova - Prievozská



● Projekt navrhujú odborní dopravní projektanti, zaujímajú nás však aj 
vaše podnety, pretože ako obyvatelia poznáte lokalitu najlepšie

● Návrh projektu je zverejnený na www.paas.sk/ruzinov 
● Pripomienky nám môžete posielať online na 

parkovanie@bratislava.sk do 26.4.2022

Projekt organizácie dopravy 

http://www.paas.sk/ruzinov
mailto:parkovanie@bratislava.sk


Hlavné zmeny v organizácii dopravy 



● Nové vyhradené parkovacie miesta mestská časť už nepovoľuje a 
zároveň nepredlžuje platnosť existujúcim - postupne sú rušené. 

Vyhradené parkovacie miesta



● Prístup vozidiel HaZZ vyžaduje min. šírku jazdného pruhu 3 m
● Dve možnosti: 

○ o cca. 100 parkovacích miest menej (Hontianska, Novohradská, časť 
Turčianskej, časť Liptovskej, časť Oravskej)

○ navrhnutie cca. 100 parkovacích miest a zároveň eliminácia/minimalizovanie 
tranzitu (cieľovej/zdrojovej dopravy) z úzkych ulíc

Obsluha územia HaZZ



● Prístup vozidiel HaZZ vyžaduje min. šírku jazdného pruhu 3 m
● Dve možnosti: 

○ o cca. 100 parkovacích miest menej (Hontianska, Novohradská, časť 
Turčianskej, časť Liptovskej, časť Oravskej)

○ navrhnutie cca. 100 parkovacích miest a zároveň eliminácia/minimalizovanie 
tranzitu (cieľovej/zdrojovej dopravy) z úzkych ulíc

Obsluha územia HaZZ



● Hontianska, Novohradská, časť 
Turčianskej, časť Oravskej, časť 
Liptovskej zaradené do režimu 
obytná zóna, pohyb chodcov vo 
vozovke, zníženie tranzitu

Obytná zóna



● Liptovská, 
Turčianska (od 
Liptovskej po 
Spišskú), Spišská, 
Oravská (medzi 
Hontianskou a 
Turčianskou), 
Gemerská, 
Novohradská

● Cieľom je zvýšenie 
počtu legálnych 
parkovacích miest

Zjednosmernenie ulíc



● Zaslepenie ulice pre motorovú dopravu - zahradzovacie stĺpiky
● Cieľom je znížiť tranzit v úzkych uliciach, v ktorých sa 

pohybujú chodci vo vozovke

Zaslepenie Šarišskej 



Zaslepenie Šarišskej - príklady z iných miest



Zaslepenie Šarišskej - príklady z iných miest



● Všetky vnútrobloky v správe mesta a mestskej časti budú slúžiť 
len na parkovanie rezidentov

● Vo väčšine je možné parkovať aj mimo vyznačených parkovacích 
miest

● V niektorých len na vyznačených - režim vždy určuje dopravné 
značenie 

Vnútrobloky



Vnútrobloky - značenie umožňujúce 
rezidentom parkovať mimo vyznačených miest



Vnútrobloky - značenie povoľujúce rezidentom 
parkovať len na vyznačených miestach



Značenie zóny



● Vyznačovanie bude prebiehať po menších úsekoch, v ktorých budeme 
musieť dočasne zakázať státie

● O značení budeme informovať prostredníctvom dočasného 
dopravného značenia 

● Za dočasné obmedzenia sa ospravedlňujeme a prosíme 
o rešpektovanie zákazu státia, aby bolo možné parkovacie miesta 
vyznačiť

Parkovacie miesta - priebeh značenia



● Registrácia a nákup parkovacích kariet na www.paas.sk 
○ rezidentská karta na prvé auto zakúpená do 30.4.2022 má platnosť 15 

mesiacov namiesto 12.

● Realizácia zónového dopravného značenia - máj/jún

● Spustenie regulácie a kontrol parkovania - polovica júna 2022

Harmonogram spustenia regulácie

http://www.paas.sk


Priestor na Vaše otázky


