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Oznámenie výsledku vybavenia petície:  

  

Zastávka na Dostojevského rade je zriadená pre potreby cestujúcej verejnosti na 

verejnom chodníku vo vlastníctve a správe hlavného  mesta. Hlučnosť v nočných hodinách 

nespôsobuje len zastavovanie autobusov na zastávke, ale aj ich jazda a celková intenzita 

premávky na komunikácii, ktorú nemožno vylúčiť. Z tohto dôvodu hlavné mesto nepovažuje 

 hlučnosť za určujúcu v rozhodovaní o umiestnení zastávky. Čistenie na predmetnej zastávke 

je zabezpečované v rámci pravidelnej nastavenej cykličnosti o starostlivosť chodníka a to 

v rámci letného operačného plánu 3x za  týždeň  a v rámci zimného operačného plánu 1x za 

dva týždne, pričom smetná nádoba je  vysypávaná denne. Rovnako tak je zabezpečená údržba 

prístrešku. V prípade potreby, bude čistenie prístrešku a čistenie zastávky zabezpečované 

operatívne.  

Potreba premiestnenia pôvodnej zastávky pred divadlom Malá scéna do dnešnej 

polohy vznikla sprevádzkovaním električkovej trate do Petržalky z dôvodu skrátenia 

prestupových vzdialeností medzi autobusovou dopravou z juhovýchodnej oblasti mesta 

a električkovou dopravou do Petržalky. V čase keď neboli električkové zastávky na 

Šafárikovom námestí pre obidva smery jazdy poloha autobusovej zastávky pri Malej scéne 

vyhovovala vtedajšej organizácii liniek Mestskej hromadnej dopravy (ďalej len „MHD“). 

Novej organizácii siete liniek s električkou do Petržalky už poloha pôvodnej zastávky Malá 

scéna nevyhovuje, a preto bola priblížená k električkovým zastávkam.  

Máme za to, že v sieti liniek MHD s uplatňovaným prestupným systémom má 

skracovanie prestupových vzdialeností významnú úlohu pre skvalitňovanie procesu prepravy 

cestujúcich, nakoľko cestujúcim skracuje celkovú spotrebu času  v procese prepravy. 

Skvalitňovanie procesu aj ponuky prepravy cestujúcich MHD je trvalým cieľom hlavného 

mesta a preto sa snaží  postupnými krokmi prostredníctvom  opatrení k tomuto cieľu priblížiť. 

  

Na základe uvedeného hlavné mesto nezvažuje v súčasnej dobe so zrušením zastávky 

na Dostojevského rade, ani jej vrátením na pôvodné miesto pred divadlo Malá scéna. 

Z dôvodu zlepšenia podmienok cestovania MHD pre širokú verejnosť pristúpi mesto naviac aj 

k úprave plôch predmetnej zastávky a doplneniu jej vybavenia. Veríme, že uvedený krok bude 

zo strany cestujúcich, ale aj širokej verejnosti prijatý pozitívne aj vzhľadom na komplexnú 

úpravu predmetného priestoru.  
 

 


