Slovenská parkovacia asociácia
Košická 2, 010 65 Žilina
SPA na konferencii diskutovala o parkovaní v turistických cieľoch a tiež pred
nemocnicami
Predstavitelia Slovenskej parkovacej asociácie (SPA) spolu so zástupcami štátnej
správy, samospráv, policajného zboru, mestských polícii či s predstaviteľmi parkovacích
spoločností sa stretli v Hoteli Trigan vo Vysokých Tatrách na 14. konferencii SPA. Tentoraz
boli témou dvojdňového rokovania Špecifické problémy parkovania.
Počas prvého prednáškového dňa sa v diskusných blokoch hovorilo o Stratégii
verejného parkovania, o parkovaní pri turistických cieľoch u nás alebo o parkovaní pri
nemocniciach. SPA prezentovala počas svojich prednášok napríklad aj výsledky prieskumu
o parkovaní v slovenských mestách nad 18.000 obyvateľov.
Z pohľadu témy parkovania pri turisticky najnavštevovanejších miestach u nás sú
výsledky ankety nepriaznivé. Väčšina miest, ktoré navštevujú turisti sa totiž vyjadrila, že
počet parkovacích miest je kriticky nedostatočný a nedisponujú záchytnými parkoviskami
a už vôbec nie parkoviskami s napojením na MHD. Viac ako polovica respondentov však
uviedla, že to plánujú. Ako povedal člen Rady SPA Peter Milko, v tomto smere by našim
mestám a obciam pomohol spoločný postup či spoločné pracovné skupiny v jednotlivých
regiónoch. Pretože samotné mesto a obec neurobí veľa, ale ak sa ich spojí viac, v regióne sa
môže zlepšiť aj stav sezónneho parkovania. V neposlednom rade by pomohlo spojiť sa so
súkromnými investormi.
Výkonný podpredseda ZMOS-u Milan Muška predstavil projekt, ktorý by mal
v niektorých mestách na Slovensku pomôcť parkovať osobám s ťažkým zdravotným
postihnutím. Projekt za 9 miliónov eur z európskych fondov je momentálne na začiatku
pilotnej fázy, počas ktorej by mohli zlepšenie parkovania pre ŤZP pocítiť v troch
slovenských mestách, v ďalšej fáze by sa mohla rozšíriť aj do iných miest. Cieľom je
pripraviť bezplatnú mobilnú aplikáciu pre ŤZP na jednej strane a na druhej strane
v niektorých mestách a obciach označenie miest pre ŤZP senzorom, plus vydanie nových
parkovacích preukazov s prvkom, ktorý bude s týmto senzorom komunikovať. Pomocou
aplikácie si človek nájde voľné miesto na parkovanie a na tomto mieste zároveň bude môcť
parkovať iba človek s vydaným parkovacím preukazom.
Diskutovanou témou parkovania na Slovensku je aj parkovanie pred nemocnicami.
Prednášku na túto tému prezentoval podpredseda SPA Mario Grega, ktorý najskôr hovoril
o kladoch a záporoch regulácie parkovania pred zdravotníckymi zariadeniami. Taktiež o tom,
že spoplatnenie parkovania nie je finálnym riešením problémov, ale prostriedkom, ktorý by
mal priniesť pre pacientov a zamestnancov pred nemocnicou nie len poriadok, ale aj ďalší
rozvoj kvality parkovania. Dôležitou súčasťou riešenia tejto otázky je parkovanie
zamestnancov, ktorí by mali mať svoje rezervované plochy na parkovanie za prijateľnú cenu.
Zvyšovanie kvality parkovania je spojené s opravou a úpravou existujúcich miest a v prípade
potreby, samozrejme, budovanie nových miest. Je potrebné myslieť aj na zlepšenie
prejazdnosti ulíc v okolí nemocníc. Grega tiež poukázal na to, že „bezplatné parkovanie“
nikdy nie je zdarma, pretože minimálne prevádzku a údržbu týchto miest musí niekto zaplatiť.
„Je jasné, že financie na údržbu, či správu ma v rozpočte každá nemocnica. Je však isté, že nie
dostatočné na vyriešenie tejto otázky. Otázne tiež je či by sme v prípade choroby
uprednostnili nemocnicu s bezplatným parkovaním, alebo s lepším zdravotníckym
vybavením,“ poznamenal sa.
V rámci prvého dňa ešte odzneli prednášky na tému rozvoja miest v rokoch 2020 až
2030 z pohľadu Únie miest a Ministerstva dopravy a výstavby SR.
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Druhý prednáškový deň sa parkovanie riešilo najmä z pohľadu kontroly a legislatívy.
Hovorilo sa o možnostiach objektívnej zodpovednosti, ktoré predstavili právnici. Predseda
Českej parkovacej asociácie Petr Horský predniesol príspevok o tom, ako funguje objektívna
zodpovednosť u našich západných susedov a ako im takto vypracovaná legislatíva pomáha
riešiť dopravné priestupky. Odzneli tiež konkrétne príspevky z práce mestských polícii
v mestách Trnava, Trenčín a Praha. Zástupcovia z Prezídia Policajného zboru SR hovorili
o pripravovanej legislatíve v oblasti parkovania.
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