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Koľko áut máte vo vašej domácnosti?

48%

44%

8%

1 2 3 a viac



Aké vozidlo máte?

67%

11%

22%

súkromné služobné súkromné aj služobné



Ako často využívate auto?

54%

8%

27%

11%

Každý deň Každý pracovný deň Niekoľkokrát do týždňa Občas



Na aký účel najčastejšie používate auto? 

(viacero možností)

76,1% 76,0%

66,6%

55,6%

12,3%

1,4%

Nákupy, šport a
voľný čas

Do práce Cesta mimo
Bratislavy

Kvôli rodine a
deťom

Do školy Iné



Skúsenosti

s regulovaným 

parkovaním
Zóny, kde bolo zavedené regulované parkovanie PAAS

Nové Mesto, Petržalka (Dvory 4), Rača (Krasňany), Starý Ružinov (východ)



Počet voľných miest po zavedení 

regulovaného parkovania PAAS

34%

32%

11%

11%

12%

Je to lepšie (viac voľných miest) Rovnaké, resp. problém ostal

Je to horšie Miest bol dostatok predtým aj potom

Netýka sa ma to, mám vlastné miesto



V ktorých mestských častiach sa parkuje 

lepšie?

36,7%
38,1%

54,5%

33,3%

Nové Mesto Petržalka (Dvory 4) Rača (Krasňany) Starý Ružinov (východ)



Skúsenosti s registráciou do systému 

PAAS

26%

18%
25%

31%

Bez problémov (systém ma zaregistroval automaticky)

Bolo treba doložiť dokumenty, ale podarilo sa to

Nefungovalo to dobre

Iné (nebolo to potrebné, atď.)



Registračný poplatok

55%34%

11%

Je to primeraná cena Je to veľa Nevadila by mi ani vyššia cena



Odporúčate zaviesť regulované parkovanie aj 

v iných lokalitách Bratislavy?

51%

29%

20%

Áno Nie Neviem



Názory na zavedenie

regulovaného parkovania
Zóny, kde nebolo zavedené regulované parkovanie PAAS



Parkovanie pred vašim domom

41%

30%

21%

8%

Zaparkujem bez problémov Miesto chvíľu hľadám, ale nakoniec nájdem

Miesto nájdem len veľmi ťažko Miesto nenájdem, musím parkovať ďalej od domu



Na akom mieste pri dome parkujete 

najčastejšie?

41%

16%

16%

1%

11%

15%

Na parkovisku Na chodníku

Na ceste, na spevnenej ploche Na zeleni

Mám vyhradené miesto V garáži



Čo očakávate od regulovaného 

parkovania? (viacero možností)

67,7%

52,1%

45,3%

32,8%

18,4%

Uprednostniť
obyvateľov s trvalým

pobytom

Zvýšiť počet voľných
parkovacích miest

Upratať nelegálne
parkovanie

Uvoľniť chodníky od
parkujúcich áut

Získať financie na
rozvoj mesta



Súhlasíte s nasledovným výrokom?

64,7%

34,0%

26,8%

38,7%

20,1%

41,3%

22,6%

Najprv treba vybudovať nové parkoviská, potom
spoplatňovať parkovanie

Áut je v meste príliš veľa, treba ich počet znížiť

Regulácia parkovania zvýši počet voľných parkovacích miest

Regulácia parkovania len vytiahne od obyvateľov peniaze a
nič nevyrieši

Vďaka spoplatneniu parkovania bude mať mesto peniaze na
užitočné projekty

Verejná doprava nie je kvalitná, bez auta sa nezaobídem

Keď bude v Bratislave metro, prestanem používať auto



Súhlasíte, aby bolo regulované parkovanie 

zavedené aj v okolí vášho domu?

49%

35%

16%

Áno Nie Neviem



Ak regulácia parkovania zvýši počet voľných miest 

na parkovanie, koľko eur mesačne ste ochotný(á) za 

to platiť mestu?

28%

23%
24%

12%

13%

Má to byť zadarmo 5 10 15 a viac Iný model (kombinácia, rôzne modely pri viacerých autách a pod.)


