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Portál Odkazprestarostu.sk (OPS) je prevádzkovaný Inštitútom SGI. Obyvateľom miest
a obcí ponúka priestor pre nahlásenie problémov vo svojom okolí. Podnety sú
komunikované s príslušnými orgánmi, najmä samosprávami, a ich riešenie sa realizuje pod
spoločným drobnohľadom verejnosti.
OPS predstavuje nástroj využívajúci tzv. crowdsourcing v mestskom prostredí, teda zber dát
a informácií od množstva obyvateľov, ktorí individuálne, prostredníctvom mobilnej aplikácie
alebo cez prehliadač, zasielajú podnety samospráve po ich spracovaní pracovníkom OPS.
Tieto podnety sú označené súradnicami, kategorizované a doplnené ulicou, slovným
popisom a fotografiou podnetu. Po ich spracovaní sú odoslané príslušnému orgánu na
riešenie, pričom komunikácia o riešení podnetu sa realizuje v otvorenom režime na
platforme OPS.
Cieľom tejto správy je poskytnúť prehľad o jednotlivých podnetoch zaslaných cez OPS
vzťahujúcich sa na širšie okolie Námestia SNP a Kamenného námestia. Správa obsahuje
základné štatistiky, mapové zobrazenie a fotografie vybraných podnetov za sledované
obdobie december 2010 – júl 2017. Podnety slúžili na zmapovanie problematických aspektov
daných plôch, na ktoré obyvatelia Bratislavy dlhodobo upozorňujú samosprávu a ďalšie
príslušné orgány. Počiatočnú analýzu podnetov doplnil kvalitatívny prieskum kľúčových
problémov priamo v teréne na daných plochách.
Celkový počet podnetov za sledované obdobie: 407
Počet vyriešených podnetov za sledované obdobie: 147
Počet uzavretých podnetov za sledované obdobie: 4
Počet podnetov v riešení za sledované obdobie: 98
Počet nevyriešených podnetov za sledované obdobie: 155, vrátane 89 podnetov z rokov
2010-2014
Zaslaný samospráve za sledované obdobie (nedávne podnety): 3
Príslušné orgány odpovedali v 39% prípadoch do 14 dní, 10,6% prípadoch za 15-30 dní, 14%
prípadoch za 31-100 dní, 5,4% prípadoch za vyše 100 dní a v 31% prípadoch ostali podnety
bez odpovede.
Vysvetlivky:
V čase, kedy plynie samospráve alebo inému zodpovednému subjektu lehota na zaslanie
odpovede, je podnetu priradený status Zaslaný.
Status V riešení figuruje pri podnetoch, na ktoré zodpovedný subjekt odpovedal a v
odpovedi identifikoval konkrétny postup vedúci k odstráneniu problému.
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Označenie podnetu statusom Neriešený po 14 dňoch bez odpovede neznamená, že podnet
je takto označený definitívne. Na základe neskoršej reakcie samosprávy administrátor
zmení status podnetu na V riešení alebo Vyriešený, takisto ako v prípade obdržania
aktualizácie podnetu, ktorá indikuje vyriešenie podnetu, bude podnetu priradený status
Vyriešený.
Status Uzavretý prideľujeme podnetom, ktorým nie je možné jednoznačne prideliť na
základe odpovede od samosprávy či aktualizácií a komentárov od užívateľov žiadny z iných
statusov. Status môže byť podnetu pridelený z niekoľkých dôvodov:
•

Podnet bol vyriešený, avšak bez zásahu samosprávy. Vyriešil ho čas (napr.
zmena počasia), alebo iný subjekt (napr. dobrovoľníci).

•

Samospráva nesúhlasí s riešením navrhovaným zadávateľom podnetu a k
tomuto rozhodnutiu uviedla zrozumiteľné argumenty.
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Podnety sa týkali širšieho okolia

Rozloženie podnetov
medzi jednotlivé ulice

Kamenného námestia a Námestia
SNP v Bratislave:
•

Dunajská – 42 podnetov

•

Poštová – 32 podnetov

•

Grösslingova – 19 podnetov

•

Uršulínska – 3 podnety

•

Kamenné námestie – 60

Dunajská
Poštová
Grösslingova

podnetov
•

Námestie SNP – 74 podnetov

•

Kolárska – 5 podnetov

•

Jesenského – 13 podnetov

•

Laurinská – 20 podnetov

•

Gorkého – 12 podnetov

•

Klobučnícka – 19 podnetov

•

Špitálska – 69 podnetov

•

Štúrova – 39 podnetov
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Reakcia úradov bola nasledovná:
•

Stav podnetov

Neriešený podnet – 155
(vrátane 89 podnetov z rokov
2010-2014)

1%

•

Uzavretý – 4

Neriešený
podnet

•

V riešení – 98

Uzavretý

•

Vyriešený – 147

•

Zaslaný samospráve – 3

36%

38%
V riešení

(nedávne podnety)

Vyriešený
24%

Zodpovednosť za podnety bola

Zaslaný
samospráve

Zodpovednosť za
podnety

priradená nasledovným
úradom/orgánom:
•

1%

Dopravný podnik Bratislava,
a.s. – 12

•

STaRZ – 4

•

MÚ Staré Mesto – 114

•

Magistrát hlavného mesta –

3%
5%

255
•

Dopravný podnik
Bratislava, a.s.

1%

STaRZ
28%

Iné - 22
63%

MÚ Staré Mesto
Magistrát
hlavného mesta
Iné
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Typy podnetov:
•

Cesty a chodníky (výtlky, schody, bariéry, obrubníky) – 108

•

Dopravné značenie (prechody pre chodcov, semafory) – 35

•

Zeleň a životné prostredie (čierne skládky, zvieratá) – 42

•

Mestský mobiliár (koše, detské ihriská, lavičky, sochy) – 48

•

Verejné služby (kanalizácia, osvetlenie, školy, MHD) – 39

•

Verejný poriadok (nočný kľud, reklama, graffity) – 62

•

Všetko ostatné – 22

•

Čierne stavby a stavebné úpravy (budovy, ploty) – 22

•

Opustené a nepojazdné vozidlá (staré vozidlá) – 5

•

Parkovanie (parkovacie miesta, problémové parkovanie) - 24

Typ podnetu
Cesty a chodníky (výtlky, schody,
bariéry, obrubníky)
Dopravné značenie (prechody pre
chodcov, semafory)
Zeleň a životné prostredie (čierne
skládky, zvieratá)

1%
6%
5%

Mestský mobiliár (koše, detské
ihriská, lavičky, sochy)

27%

5%

Verejné služby (kanalizácia,
osvetlenie, školy, MHD)
15%

Verejný poriadok (nočný kľud,
reklama, graffity)
9%
Všetko ostatné
10%

10%

Čierne stavby a stavebné úpravy
(budovy, ploty)

12%

Opustené a nepojazdné vozidlá
(staré vozidlá)
Parkovanie (parkovacie miesta,
problémové parkovanie)
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Odpovede samosprávy:
•

Príslušný orgán/úrad
odpovedá do

Na 281 podnetov príslušný
orgán/úrad poskytol odpoveď

•

Na 126 samospráva príslušný
orgán/úrad neodpovedal

Počet dní do odpovede:

0 až 3 dni

•

0 až 3 dni – 64 podnetov

•

4 až 8 dní – 54 podnetov

•

9 až 14 dní – 41 podnetov

•

15 až 30 dní – 43 podnetov

•

31 až 100 dní – 57 podnetov

•

viac ako 100 dní – 22 podnetov

•

bez odpovede - 126 podnetov

16%

4 až 8 dní

31%

9 až 14 dní
13%

5%

10 až 30 dní
31 až 100 dní

10%
14%

viac ako 100 dní

11%

bez odpovede

Počet podnetov v priebehu rokov 2010-2017*
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* údaje za rok 2017 sú len do 3.7.2017. 2 podnety stratili časovú známku pre technickú
chybu.
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Dezolátny stav ciest - Kamenné
námestie

Parkovanie a prekážky na cyklotrase
“Na Dunajskej dochádza k blokovania
cyklochodníka pravidelne. Mestská
polícia ani magistrát nie sú schopní
plniť funkciu kontroly dodržiavania
zákazov zastavenia a státia, nie len na
tomto mieste, ale v podstate v celom
meste.”

Bariérový priechod pre chodcov a
cyklistov
Nebezpečná zástavka na Kamennom námestí / Špitálskej
“1/ bezpečnosť - zastávka električiek č. 3 a 4 na Kamennom nám./Špitálskej
v smere do centra - zastávka je nebezpečná pre cestujúcich vystupujúcich/
nastupujúcich z týchto električiek. Nestačí ani červený náter na vozovke. Vodiči
áut si viac krát nevšimli, že je tam zastávka a so svojimi autami priamo ohrozujú
cestujúcich. Viac krát sa mi stalo, že vodiči nedali vystupujúcim/nastupujúcim
prednosť a predierali sa autami pomedzi cestujúcich. Zastávka je nebezpečná,
navrhujem urobiť ju vo zvýšenej podobe, ako je tomu na Radlinského pri DÚ.
2/ ťažko prístupná - zastávka v tejto “nízkej” podobe je zároveň ťažko prístupná
pre starých a chorých, ktorí nastupujú/vystupujú a idú do blízkych nemocníc.
Nástup/výstup je dosť náročný aj pre zdravého človeka.”

Zanedbané kvetináče a zeleň na
Kamennom námestí, Špitálskej ulici
“... ak sú tam kvetináče, tak ich
udržujte a netárajte o tom, že nemáte
na to peniaze. Ak nemáte na údržbu
zelene v tých kvetináčoch peniaze, tak
dajte tie kvetináče preč a dajte tam tie
hlúpe betónové klobúky alebo kovové
stĺpiky. Ak je funkcia tých kvetináčov
iba bránenie parkovaniu, tak je to
úplne scestné a presne v zmysle Vašich
absurdných predstáv o fungovaní
mesta Bratislavy.”
“Za viac ako tri roky s podnetom
magistrát neurobil absolútne nič. Načo
je nám taký magistrát? Na nič.”

Rozbité
stromov

a

neupravené

okolia

Chýbajúce
cyklostojany
na
Kamennom námestí a na Štúrovej
ulici
“chybaju cyklostojany pred nuspirit
barom, papiernictvom. prosim o
vyhradenie jedneho parkovacieho
miesta a zriadit na nich stojany pre
bicykle, pretoze potom dochadza k
takymto situaciam...”

Neporiadok a skládky na Kamennom námestí
“Na Kamennom námesti sa čoraz častejšie zhromažďujú ľudia bez domova, pod
vplyvom alkoholu. Najnovšie si na jednej z lavičiek vytvorili aj posteľ s vankúšom
a paplónmi. Kedy začnú tento problém v blízkosti Kamenného námestia v centre
mesta riešiť?”
“v mestskej zeleni pred tescom a za tzv. bufetmi je brutalne vela bordelu az na
urovni upne obycajnej bratislavskej ciernej skladky. mnozstvo mocu included.
upratat,udrziavat,osadit a pouzivat kamery, povodcov pokutovat.”

Vizuálny smog na Kamennom námestí
“Nevhodne umiestnený reklamný bigboard “Metaxa” na budove OD Tesco na
Kamennom námestí. Je zavesený necitlivo vzhľadom k cennej fasáde budovy
obloženej travertínom, v tesnej blízkosti hodín a atraktívneho, v Bratislave
jedinečného prvku zvonkohry. Treba prešetriť či je bigboard osadený legálne
a v každom prípade navrhnúť spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom
jeho odstránenie, pretože ako vizuálny smog dehonestuje architektonicky cennú
budovu a jej okolie.” - V súčasnosti nie je vyššie uvedený bigboard s reklamou
na fasáde OD Tesco prítomný, no v okolí je stále príliš veľa reklamných plôch a
pútačov.
“V centre je priveľa reklamy.”

Ako v Bratislave (ne)funguje
kontrola parkovania...
“ Parkovanie v pesej zone je mozne
vo vynimocnych pripadoch - napr
so znackou invalid (vid pripad
Hummer). V ostatnych pripadoch je
umozneny vjazd autam s povolenim
ktore sa musia spravat podla VZN
ktore odstavenie auta v pesej zone
zakazuje (mozes vojst a zaparkovat
napr vo dvore ale nie v pesej zone)”

Parkovanie V pešej zóne
“parkovanie okolo 17:00 V pešej zóne.”
Riešenie:
Zamedzenie vstupu automobilom na
územie pešej zóny pomocou stĺpikov.
Z hladiska prístupnosti záchranných
vozidiel je potrebné zvoliť stĺpiky
podľa tohto kritéria - sklápacie /
zasúvacie.

Regulované
parkovanie
alebo
tolerovaný
bordel?
“Nám. SNP je priame centrum mesta,
dohodobo tam je parkovisko, miesto,
aby sa toto jedno z najvýznamnejších
bratislavských námestí premenilo na
pešiu zónu, stáva sa z neho tolerovaný
bordel a úložište áut v úplnom centre
mesta. Máme mestskú políciu, ako
kontroluje vyhradené parkovanie, keď
som narátala naraz 7 áut na blikačke?
Žiadam o zjednanie nápravy, ide o
centrum mesta! “

Riešenie:
Priestor námestia SNP je výrazne
ovplyvnený statickou dopravou,
preto jedným z návrhov by malo byť
úplné žrušenie parkovania na území
námestia. a zabezpečiť kontrolovaný
/ obmedzený vstup pre zásobovanie a
dopravnú obsluhu.Parkovacie miesta
v tesnej blízkosti námestia je potrebne
opticky odizolovať.

Nelegálne parkovanie pri tržnici
“8 aut nelegalne parkujucich aut pri
trznici. Z toho jedno jedine malo
papucu. Ked uz malo papucu tak asi
naozaj parkovalo nelegalne - co tych
ostatnych 7? Maju nejaku specialnu
dohodu s mestom? Alebo s mestskou
policiou? Ci je to len zanedbavanie
povinosti policajtov - verejnych
cinitelov?

Riešenie:
Obmedzenie
vjazdu
pomocou
stĺpikov. Vjazd zásobovacích vozidiel
bude kontrolovaný.

Nedostatočné
vertikálne
dopravné
značenie
“ Kedze normalne je Nam. SNP neprejazdne
pre bezne auta a pre mnohych, najma
netunajsich soferov je situacia na spodku
namestia dopravne neprehladna, casto
soferi vchadzaju do zakazu vjazdu. Tuto
skutocnost s oblubou vyuzivaju policajti a
na mieste pokutuju najma zahranicnych
soferov, no v realite tym neriesia nijakym
sposobom problem. Ziadame umiestnenie
vacsieho horizontalneho oznacenia zakazu
vjazdu na plochu cesty, ktore by upozornilo
soferov na zakaz vjazdu, resp. ine ucinne
riesenie, ktore situaciu skutocne riesi. V
opacnom pripade si budu obyvatelia mesta
mysliet, ze mesto netrapi ich bezpecnost/
dopravna politika (=dodrziavanie zakazu
vjazdu) ale skor vyber pokut na danom
mieste. ”

Zrušená cyklotrasa na Jesenského?
“Pri rekonštrukcii vyústenia Jesenského
ulice smerom na Štúrovu ulicu zaniklo
cyklistické značenie na Jesenského ulici.
Prosím o obnovu značenia pre cyklistov. “

Parkovanie na cyklotraseJe toto
legalne?
“Ak ano, preco a co s tym bude
samosprava robit? Ak nie, preco, a co
s tym bude samosprava robit!? Co na
to magistrat ako zriadovatel mestskej
policie?”
Odpoveď:
“Dobrý deň,
piktorgramy s byciklom nie cú
cyklotrasa - tá má v zmysle predpisov
o dopravnom značení iné označenie -

Doplnenie retardéra na Jesenského
“ Po rekonštrukcii Štúrovej bol prechod
pre peších cez Jesenského posunutý
viac do stredu križovatky. Ak nejaký
chodec vchádza na prechod smerom
od Šafárikovho nám., vodič auta
prichádzajúci od SND alebo Palackého
ho má za rohom a nemá dostatočnú
šancu ho vidieť. Keďže tadiaľ autá
často jazdia neprimeranou rýchlosťou,
chcel by som v danom mieste poprosiť
o osadenie retardéra (ale tak, aby ho

dopravnou značkou, zeleným pruhom.
Tieto piktogramy sú len pomôckou
pre cyklistov, ktoré ich majú smerovať
k označeným cyklotrasám. Na takto
označenej komunikácii platia predpisy
ako na bežnej komunikácii. Pokiaľ
vozidlo porušuje dopravné predpisy
v parkovaní, je potrebné sa obrátiť
na Mestskú políciu na č. 159. Z
fotografií na tejto stránke nie je možné
vyhodnotiť či ide o priestupok, resp. či
vozidlá mali povolené parkovanie.”

vodiči nemohli obísť cez električkovú
trať). Ď”

Suchý strom
“ Vyschol strom potreba nahradit za
ceresnu ”
Prehustenie reklamou
“Na Nam.SNPa Postovej je privela
reklamy,prosim o zredukovanie.”

Vyrezané stromy a chýbajúce
poklopy
“Chcel by som upozorniť a zároveň
poprosiť samosprávu, aby navrátila
vypílené stromy na námestie SNP
a zároveň zabezpečila osadenie
chýbajúcich poklopov na “ohrádky”
okolo týchto stromov. Súčasný stav
naozaj nepôsobí v centre mesta dobre,
nehovoriac o tom, že pri chýbajúcich
poklopoch je možné prísť k úrazu.
Ďakujem. “

Námestie SNP - zničené obrubníky
stromov
“Obrubníky stromov na Námestí SNP
sú zničené. Stav obrubníkov celkovo
dokresľuje zúfalý stav Námestia SNP,
na ktorý poukazovalo už viacero
predchádzajúcich podnetov....
Stav okolo stromov na nám. SNP
“Okolo stromov na južnej strane
námestia SNP sú rozkradnuté
mriežky a prepadnuté/deravé/zničené
chodníky. Prosím o opravu.”

