
Výzva primátorovi Bratislavy Ivovi Nesrovnalovi 

 

                                                                                                                                      V Bratislave, 21. 6. 2017  

Vážený pán primátor, 

do volebnej kampane na post primátora mesta Bratislavy ste vstupovali s programom, ktorý kládol 
dôraz na pojmy ako progresívnosť, inteligencia, kvalita života, zdravie občanov, európskosť, ekológia 
a životné prostredie. Tieto kľúčové slová a prísľuby boli dôvodom, prečo Vám mnohí z členov a 
členiek Slovenského ochranárskeho snemu (S-O-S) dali vo voľbách svoj hlas. 

So znepokojením sledujeme, ako všetky tieto slová obraciate na prázdne sľuby Vaším zámerom 
zakúpiť pre vozový park MHD v Bratislave cca 90 nových dieselových autobusov, ktorých cena 
medzičasom narástla na 27 miliónov eur.1 Za ich nákup nesiete a ponesiete zodpovednosť ďalších 15 
rokov, lebo zhruba toľko budú tieto dieselové autobusy zamorovať ulice Bratislavy a pľúca a uši 
občanov a detí mesta svojimi toxickými exhalátmi a hlukom. 

Len málokto si je viac vedomý potreby obmeny a modernizácie vozového parku MHD ako my, 
členovia a členky S-O-S. Nakupovať ale 90 naftových autobusov v dobe poznania o rakovinotvorných 
a ďalších toxických účinkoch spalín naftových motorov, v čase rýchleho nástupu elektrickej mobility a 
najmä postupujúcej zmeny klímy s hrozivými dopadmi považujeme za spreneverenie sa Vašim 
volebným sľubom a krok opačným smerom. To, že nové autobusy nakúpené na dlh nahradia staršie, 
ešte špinavšie vozidlá MHD, nie je argument pre ich nákup, pretože existuje podstatne čistejšia 
a z dlhodobého hľadiska dokonca lacnejšia alternatíva2 – elektrické autobusy.  

V skutočne progresívnych a v skutočne európskych mestách, aké ste sľubovali urobiť aj z Bratislavy, 
dnes prebieha rýchly prechod systémov MHD na elektrické vozidlá. V porovnateľnej neďalekej 
Ostrave napríklad naftové autobusy skončia do roku 2020.3 Sme si dobre vedomí, že prechod 
systémov MHD na bez-emisnú a tichú elektrickú dopravu nie je jednoduchá vec – ale to nie je dobrý 
dôvod na zakotvenie Bratislavy na ďalších 15 rokov vo fosílnej ére nákupom 90 naftových autobusov. 

Súčasne si Vás dovoľujeme upozorniť, že tento nákup je v rozpore hneď s dvomi oficiálnymi 
dokumentmi prijatými mestským zastupiteľstvom – je v rozpore so záväzkami, vyplývajúcimi z 
Dohovoru primátorov, podpisom ktorého sa mesto zaviazalo znížiť emisie CO2 o 20,72 % a tiež 
s Koncepciou rozvoja MHD v Bratislave na roky 2013 – 2025 z novembra 20164.  

Na základe uvedeného a v mene zdravia občanov a modernej budúcnosti Bratislavy Vás vyzývame, 
aby ste neekologický a predražený nákup naftových autobusov pre Bratislavu zastavili a splnili svoje 
volebné sľuby aj formálne dokumenty a záväzky mesta. 

S úctou, 

nižšie podpísaní členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu 
 

                                                           
1
 http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/968657-bratislava-dostane-nove-autobusy-nakup-vsak-moze-byt-

drahsi-ako-sa-planovalo 
2
 Pozri napríklad analýzu vypracovanú Columbia University pre New York City Transit pri podstatne nižších 

cenách nafty v USA ako na Slovensku a bez započítania externých nákladov v podobe poškodenia zdravia, 
životného prostredia a klímy 
http://www.columbia.edu/~ja3041/Electric%20Bus%20Analysis%20for%20NYC%20Transit%20by%20J%20Aber
%20Columbia%20University%20-%20May%202016.pdf  Pre konkrétne porovnanie úspor životných nákladov 
konkrétneho typu elektrických autobusov pozri napríklad https://www.proterra.com/products/catalyst-40ft/ 
3
 https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/naftove-autobusy-skonci-do-roku-2020 

4
 http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11053129 
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