
Obraciam sa na Vás ako občan so žiadosťou na osadenie zvislého a vodorovného 
dopravného značenia na Magnetovej ulici a z dôvodu zvýšenia bezpečnosti nechránených 
účastníkov cestnej premávky - chodcov. 
 
Nakoľko v strede Magnetovej ul. pri schodoch sa nachádza vyznačený priechod pre chodcov 
zvislou dopravnou značkou IP6 – priechod pre chodcov, treba na vozovku vyznačiť červeno-
biely priechod pre chodcov. 
 
Na Magnetovej ul. navrhujeme osadiť tieto zvislé dopravné značky: 
1. osadiť tabuľu B6 – zákaz vjazdu nákladných vozidiel s dodatkovou tabuľou okrem 

zásobovania, resp. značky B20 Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých 
dĺžka presahuje vyznačenú hranicu napr. 10m, 

2. ak nie je možné osadiť značku B6, resp. B20 potom aspoň osadiť značku B 33 - Zákaz 
zastavenia s dodatkovými tabuľkami E10 druh vozidla (nákladné vozidlo)  a s E6 
(s hmotnosťou od 3,5t), čím sa dosiahne stav, že v danom úseku nemôžu zostať 
parkovať kamióny a autobusy, 

3. IP 24a - Zóna s dopravným obmedzením so symbolmi  B 31a - najvyššia dovolená 
rýchlosť  - 40 km/h (nakoľko deti vystupujú aj do jazdného pruhu), ostatní účastníci by 
mali mať zníženú rýchlosť z dôvodu bezpečnostného zastavenia vozidla (ide 
o zastavenie vozidla v minimálnom čase – rýchlosť 40 km/h je v tomto prípade vysoká 
a v prípade dopravnej nehody je nechránený účastník bez možnosti na prežitie). 

4. IP 15b - Parkovisko, parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku pre 
osobné automobily v priestore sanatória pre návštevníkov ako aj v priestore pred 
zástavkou MHD od Rožňavskej pre rodičov idúcich do pre deti do školy), 

5. Priechod pre chodcov pri škole premaľovať na červeno-biely, aby bol vodič upozornení 
na nebezpečenstvo. 

 

 

 Umiestnenie schodiska pri autobusovej zastávke 

 

 

  

 

 

 

 

 



Cieľom je: 
1. znížiť rýchlosti na 40 km/h v úseku na Magnetovej, čím sa dosiahne zlepšenie pre 

nechránených účastníkov (MK nemá kanalizáciu a peší v celom úseku môžu byť 
ostriekaní vodou, ktorá nemá kam odtiecť), v priestore „červeno-bieleho“ priechodu je 
dané, že prechádzajúce deti so značkou pozor deti-škola, by mali mať prednosť,  

2. samozrejmosťou by malo byť zakázať prejazdu NA nad 12t, na MK danej funkčnej triedy 
nemá NA nad 12t, čo robiť, hlavne v priestore priechodu pre deti idúce do školy,  

3. priechod pre chodcov by mal byť červeno-biely, aby vodič zvýšil pozornosť pred 
možným nebezpečenstvom a dal prednosť na priechode nechránenému účastníkovi 
cestnej premávky – rodičom a deťom,  

4. vyznačiť pozdĺžne parkovanie na komunikácii Magnetová, aby nedisciplinovaní vodiči 
neparkovali v priestore MHD, ale mali vyznačené krátkodobé parkovanie pre OA 
doprovod rodičov do školy,  

5. treba riešiť problém pozdĺžne parkujúcich NA nad 12t, ktoré napr. v zimných mesiacoch 
majú celú noc naštartované motory, mimo zimných mesiacov sa Magnetová využíva na 
nočné parkovanie uvedených NA.  

 
 

Zákaz otáčania sa nákladných automobilov na križovatke Rožňavská - Magnetová 

Ďalej si dovoľujem navrhnúť umiestnenie zvislého dopravného značenia pred stykovou 
neriadenou križovatkou Rožňavská – Magnetová na Rožňavskej ul. v oboch smeroch pred 
so symbolmi B28 – zákaz otáčania s dodatkovou tabuľkou E6 nad 3,5t. 

 

Taktiež má význam osadiť na Rožňavskú ul. v smere do mesta značku B20 Zákaz vjazdu 
vozidiel alebo súprav vozidiel napr. nad cca 7m, pretože tieto vozidla nedokážu odbočiť bez 
využitia protismeru na Magnetovej ul.. Ak tento stav vzniká a na výjazde z Magnetovej ul. na 
Rožňavskú ul. stoji aj malé osobné vozidlo. Dlhé vozidlo z Rožňavskej nedokáže odbočiť 
a zablokuje dopravu na Rožňavskej.   



 
Zákaz zastavenia na Vstupe a výstupe do zóny Mierová kolónia 

Osadenie dopravných značiek B34 - zákaz zastavenia s dodatkovou tabuľou okrem 
zásobovania z oboch strán na vstupe výstupe do zóny Mierová kolónia.  

 
 

Ak parkujú vozidlá na oboch stranách, nie je zachovaná šírka jazdného pruhu a vodiči si 
musia dávať prednosť. 

Často vzniká stav vynucovania si prednosti v rozpore s platnou legislatívou, keď je na strane 
vynucovaného prekážka a ohrozuje a obmedzuje oproti prichádzajúce vozidlo, ktoré nemá 
prekážku vo svojom jazdnom pruhu. 

 
Ochrana cyklistov na križovatke Vajnorská pri dvore 

Za obzvlášť nebezpečné miesto z hľadiska ochrany nechráneného účastníka cestnej 
premávky je vyznačený priechod a chodník na stykovej neriadenej križovatke Vajnorská – Pri 
dvore, pri vysokom a hlavne nepriehľadnom plote. Ani cyklista v smere jazdy k Jurajovmu 
dvoru a ani vodič prichádzajúci od Magnetovej po komunikácii Pri dvore sa navzájom nevidia 
– v prípade vzájomného stretu (vzniku dopravnej nehody) je nechránený účastník cestnej 
premávky v podstate bez šance voči vozidlu. K zvislej dopravnej značke P1 – daj prednosť 
treba osadiť zvislú dopravnú značku A16 cyklisti, pretože vodič  prichádzajúci po MK Pri 
dvore, by mal byť informovaný, že je tam treba očakávať na priechode aj cyklistov.  

 

Nakoľko mám už opakovanú osobnú skúsenosť ako prizerajúci sa, dával som znamenie 
vodičovi, ktorí ho však nepochopili a skoro zrazili cyklistu, ktorý prichádzal na chodníku 
k priechodu pre chodcov.  

 



 

 

Tieto návrhy predkladám z dôvodu nedostatočnej ochrany nechráneného účastníka cestnej 
premávky. 

S úctou 

Dr. Ing. Peter Schlosser 
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