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Križovatka Púchovská – Detvianska je spolu s ďalšími tromi križovatkami v tejto časti 

mestskej časti Bratislava - Rače riadená cestnou dopravnou signalizáciou (CDS) v 

koordinácii z jedného elektronického zariadenia – radiča. 
  
  
  

Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Názov petície: Petícia za bezpečnejšie vyriešenie križovatky Detvianska ul. a Púchovská cesta 
Predmet petície: V petícii občania žiadajú bezpečné vyriešenie križovatky Detvianska ulica – Púchovská 
cesta. 
Počet osôb podporujúcich petíciu: 238 

Oznámenie výsledku vybavenia petície:  

Križovatka Púchovská – Detvianska je spolu s ďalšími tromi križovatkami v tejto časti mestskej časti 
Bratislava - Rače riadená cestnou dopravnou signalizáciou (CDS) v koordinácii z jedného elektronického 
zariadenia – radiča. Vozidlá sú riadené návestidlami s plným kruhovým svetlom, pri ktorých vodiči 
odbočujúci vpravo alebo vľavo musia podľa Zákona č.8/2009 o cestnej premávke  a podľa Vyhlášky č. 
9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke, dodržiavať ustanovenia o odbočovaní a dávať 
prednosť chodcom na priechodoch pre chodcov, ktorí majú zelený signál spolu s odbočujúcimi vozidlami. 
Takýmto spôsobom sú riadené mnohé križovatky v Bratislave. 
 
Nedisciplinovanosť vodičov má za následok, že v dopravne zaťaženejších križovatkách je nutné riešiť 
kolízne situácie vozidlo/chodec dovybavením križovatiek návestidlami s programovaným prerušovaným 
žltým svetlom v tvare kráčajúceho chodca, ktoré upozorňujú vodičov na tzv. dochod chodcov na  priechode, 
ktorí vstúpili do vozovky na poslednú sekundu svojej zelenej.  
 
V uvedenej križovatke a ani v ďalších troch riadených z jedného radiča takéto dovybavenie nie je možné 
vzhľadom na to, že radič je plne obsadený vozidlovými a chodeckými signálnymi skupinami a neumožňuje 
to ani káblové vybavenie križovatiek, ktoré je veľmi zastarané bez rezervných žíl v kábloch CDS.  
Pre úplnosť uvádzame, že predmetná križovatka je súčasťou plánovaných rekonštrukcií križovatiek, ktoré v 
roku 2018 prejdú kompletnou modernizáciou zameranou na preferenciu MHD a použité budú 
najmodernejšie prvky CDS. Rekonštrukcia v plnom rozsahu zaistí bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej 
premávky aj v uvedenej križovatke.  
Ako operatívne riešenie odporúčame, keďže ide o nedisciplinovanosť vodičov a z ich strany porušovanie 
zákona o cestnej premávke, aby sa občania príp. zástupca petičného výboru obrátili na Krajské riaditeľstvo 
policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát a požiadali o zvýšený dohľad na križovatke.  

 


