
Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. 

 

Názov petície:  Petícia za zabezpečenie zmeny cestovného poriadku linky MHD č. 145 

 

Predmet petície: Podporovatelia petície žiadajú zabezpečiť príjazd autobusu pred kostol na 

zastávku mestskej hromadnej dopravy (ďalej len „MHD“) Rozvodná v pracovné dni 

a v sobotu cca o 18.00 h a odjazd cca o 19.30 h. V nedeľu príjazd cca o 7.30 h a 9.00 h 

a odjazd o cca 10.00 h a 11.30 h. Taktiež obyvatelia v petícii žiadajú, aby linka č. 145 

dopravne obsluhovala aj ulice L. Dérera a Guothova (vrátane  znovuobnovenia zrušených 

zastávok) tak, ako predchádzajúca linka autobusu č. 44, ktorá bola zrušená a nahradená linkou 

č. 145.  

 

 

Počet osôb: 349 občanov 

 

Oznámenie výsledku vybavenia petície:  

  

Nároky na prepravné požiadavky v meste sú vytvárané počtom obyvateľov danej lokality 

a dostupnosťou cestujúcich na najbližšie zastávky MHD, pričom výrazný vplyv má aj sieť 

mestských komunikácií (aj peších trás), ktoré vznikli ako súčasť daného pôdorysu 

jednotlivých mestských častí. Klenová ulica je v kopcovitom teréne tak, ako aj množstvo 

ďalších ulíc v mestských častiach Bratislava – Nové mesto, Bratislava-Staré Mesto a inde. 

Hlavné mesto neustále eviduje množstvo podnetov na zlepšenie intervalu, predĺženie trasy, 

zvýšenie kapacity a iné, ktoré vzhľadom na disponibilné finančné prostriedky nedokáže 

realizovať naraz, ale postupne musí pre realizáciu najopodstatnejších z nich pripravovať 

technické a personálne podmienky na strane dopravcu a finančné na strane hlavného mesta, 

pričom značná časť rozpočtu hlavného mesta je vynakladaná len na samotnú prevádzku MHD 

a okrem tejto oblasti si musí mesto plniť svoje úlohy aj v iných dôležitých oblastiach pre chod 

mesta. 

 

Pred zmenou na linke č. 44 prebehla analýza ponúkanej dopravnej obsluhy s 

prehodnocovaním opodstatnenosti zachádzky cez ulicu Guothova a Ladislava Dérera, pričom 

priemerný denný obrat na zastávke L. Dérera bol 16 cestujúcich (8,7 nastupujúcich a 7,3 

vystupujúcich), čo znamenalo 0,8 cestujúceho na 1 spoj linky č. 44. Súčasne vzdialenosť 

konca ulice L. Dérera od Bárdošovej ulice je       300 m, čo je štandardná dochádzková 

vzdialenosť. Na predmetnej zachádzke dochádzalo k pravidelnému meškaniu, nakoľko 

prejazd autobusu blokovali zaparkované autá na úzkej komunikácii a denne aj vozidla OLO. 

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti sa pristúpilo k opatreniu zriadenia novej zastávky 

na Bárdošovej ulici, vďaka ktorej bola v štandardnej pešej dostupnosti zabezpečená obsluha 

oblasti a súčasne sa tak mohlo pristúpiť k zrušeniu zachádzky, a teda k úspore času 

a nákladov.  

 

Čo sa týka zachádzky k Národnému onkologickému ústavu, tak aj táto časť bola pred 

zmenou analyzovaná, pričom využitie spojov na tomto úseku bolo minimálne: v pondelok až 

sobotu išlo  v priemere o 6 cestujúcich denne = 0,5 cestujúceho na spoj.  Aj v prípade 

zohľadnenia nedeľných špecifík (prístup k farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho) ide 

o nedostatočné využitie: celkovo 7 nedeľných obojsmerných spojov prepravilo 14 

cestujúcich, čo znamená v priemere 1 cestujúci na spoj. Vzdialenosť zastávky Rozvodná od 

zastávky trolejbusov Magurská je 300 m, od zastávky trolejbusov Klenová 400 m, pričom 



prevažná časť budov má zastávku trolejbusu vzdialenú do 300 m, čo je štandardná 

dochádzková vzdialenosť. Naviac predmetná trasa je paralelná s trasou trolejbusovej linky č. 

49. Vzhľadom na uvedené bolo rovnako rozhodnuté obmedziť po dohode s mestskou častou 

prevádzku linky č. 145 len na vybrané „školské spoje“. V súvislosti s  realizovanými 

zmenami bolo možné zabezpečiť spojenie na Jaskový rad prostredníctvom linky č. 145 

všetkými spojmi danej linky. Máme za to, že zrealizovaním uvedených opatrení prišlo 

k zlepšeniu podmienok na prevádzku MHD a aj k jej zefektívneniu.  Súčasná trasa linky č. 

145 je nastavená dobre a to na základe dopytu a vyťaženosti linky s ohľadom na územie, 

 ktorému zabezpečuje základnú obsluhu MHD.  

 

V prípade požiadaviek obyvateľov na zriadenie nových trás MHD, nových liniek resp.  

riešenia obsluhy nových oblastí hlavné mesto musí najskôr analyzovať súčasnú ponúkanú 

obsluhu daných oblastí. Ohľadom mestskej hromadnej dopravy štandardne sa pracuje 

s dochádzkovou vzdialenosťou cca 500 m na najbližšiu zastávku, resp. max. 10 minút ľahkej 

chôdze, pričom tieto údaje sa vzhľadom na vybudovanie pešej trasy, zástavbu územia, ako aj 

sklony môžu v rámci mesta  líšiť. Vzdialenosť zo zastávky MHD Magurská ku vchodu  

Farského kostola  Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Klenovej ulici je cca 220 metrov je 

komfortná dochádzková vzdialenosť.  

 

Mrzí nás, ale s ohľadom na zavádzané optimalizačné opatrenie v MHD, hlavné mesto 

predmetnej požiadavke  obyvateľov uvedenej lokality v súčasnej dobe nemôže vyhovieť. 

 

 


