
PARKOVISKO  

NÁRODNÉHO ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU 
 

 

PREVÁDZKOVÁ DOBA: NONSTOP 

 

CENNÍK PARKOVNÉHO: 

do 1 hodiny  (v areáli)                                 zadarmo 

do 4 hodín  (vonkajšie parkoviská)          zadarmo 

každých ďalších 60 minút                            1,- € 

max. cena parkovného za 24 hodín         15,- € 

strata parkovacieho lístka                         20,- € 

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PARKOVÍSK 
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 

Prevádzkovateľom parkovísk je Národný onkologický ústav, Klenová 11, 833 10 Bratislava, IČO: 

00 165 336 (ďalej aj ako „NOÚ“ alebo „prevádzkovateľ“). Tento prevádzkový poriadok je platný pre 

všetkých zamestnancov, pacientov a návštevníkov NOÚ využívajúcich parkovanie na príslušných 

parkovacích miestach a upravuje pravidlá užívania parkovacích miest zriadených NOÚ. 

 

2. PODMIENKY PARKOVANIA 
 

 Užívať parkovacie miesto môže len užívateľ (ďalej aj ako „vodič“ alebo „užívateľ“), ktorý akceptuje 

tento  prevádzkový poriadok a cenník. 

 Na chodníkoch a verejných priestranstvách, ktoré nie sú na tento účel určené a označené príslušnou 

dopravnou značkou, je zakázané parkovanie všetkých druhov vozidiel a odstavovanie ich prívesov a 

návesov. 

 Prevádzková doba je stanovená NONSTOP (7 dní v týždni v čase od 0:00 hod. do 24:00 hod.). 

 Parkovacie miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu sú vyznačené značkou IP16 

a dodatkovou značkou E15. 

 

3. SYSTÉM PARKOVANIA 
 

VJAZD: Vodič zastaví pred rampou.  

Stlačením tlačidla na výdaj parkovacieho lístka na vjazdovom termináli sa rampa otvorí a vodič uchová 

vydaný parkovací lístok.  Ak je vodič držiteľom platnej parkovacej karty vsunie / priloží kartu do čítačky, 

ktorá je umiestnená na vjazdovom termináli, ktorá overí platnosť karty a bude vodičovi vrátená späť.  

Vodič zaparkuje vozidlo na vybranom parkovacom mieste, pričom parkovací lístok alebo kartu je 

povinný mať so sebou.  

 

KONIEC PARKOVANIA/VÝJAZD VOZIDLA: V automatickej pokladni /parkovací POSterminál/, ktorá sa 

nachádza pri vrátnici, zaplatí vodič za dobu parkovania sumu podľa príslušného cenníka. Pokladňa mu 

potvrdí zaplatenie na parkovacom lístku a vytlačí daňový doklad. Parkovné je možné zaplatiť aj 

bezkontaktnou platobnou kartou priamo v parkovacom stojane pri výjazde. Pri výjazde z parkoviska 

vloží vodič do čítačky výjazdového stojanu parkovací lístok s vyznačenou úhradou za parkovné. 

V prípade, že boli splnené časové a platobné povinnosti, otvorí sa rampa pre umožnenia výjazdu. 



V prípade použitia parkovacej karty sa vsunie karta do čítačky výjazdového stojanu. V prípade, že je 

aktuálna, bude vodičovi vydaná späť a otvorí sa rampa pre umožnenie výjazdu. Parkovací systém 

nepodporuje rozpoznávanie EČV.  

 

POHYB PO PARKOVISKU:  

 Pohyb osôb po parkovisku, ktorý nesúvisí s užívaním parkovacieho miesta, nie je povolený. Pri 

pohybe na parkovisku, každá osoba dbá o svoju bezpečnosť, kladúc zvláštny dôraz na bezpečnosť 

detí, starších osôb a osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

 Prevádzka vozidiel na parkovisku je upravená dopravným značením a užívateľ je povinný dodržiavať 

v plnom rozsahu ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Užívatelia parkovísk sú povinní dodržiavať 

dopravné značenia.  

 Najväčšia povolená výška pre vozidlá vstupujúce do areálu NOÚ je 3,6 m. 

 Zneužitie susedného parkovacieho miesta nesprávnym parkovaním, bude posudzované ako 

parkovanie na dvoch prípadne troch parkovacích miestach a užívateľ je povinný zaplatiť náhradu za 

všetky obsadené parkovacie miesta. 

 Vozidlá odstavené mimo vyznačených parkovacích miest / tvoriace prekážku v cestnej alebo pešej 

doprave/ budú bezodkladne odtiahnuté na náklady a riziko držiteľa vozidla. 

 

4. POVINNOSTI UŽÍVATEĽA 
 

 Pri zaparkovaní vozidla vždy riadne uzavrieť a uzamknúť vozidlo a zabezpečiť ho proti samovoľnému 

uvedeniu do pohybu, parkovať iba na jednom parkovacom mieste. 

 Dodržiavať všetky výstražné nápisy, dopravné značky a upozornenia, pokyny poverených 

pracovníkov NOÚ a tento prevádzkový poriadok. 

 Dodržiavať všetky bezpečnostné a požiarne predpisy. 

 Parkovacie miesto užívať len pre vozidlo v technicky prevádzkyschopnom stave a parkovať len na 

vyznačených parkovacích miestach.  

 Udržiavať čistotu a poriadok na parkoviskách. 

 Strpieť výkon čistenia a údržby priestorov parkovísk a za týmto účelom spôsobené dočasné 

obmedzenie užívania parkovacích priestorov. 

 Starostlivo uchovať parkovací lístok. Užívateľ nesie zodpovednosť za stratu, poškodenie 

a zničenie/poškodenie čitateľnosti/ parkovacieho lístka. V prípade straty parkovacieho lístka bude 

vozidlu umožnený výjazd len na základe predloženého TP a OP užívateľa vozidla a zároveň, ak doba 

parkovania nepresiahne 24 hodín, bude účtovaná peňažná náhrada za stratu parkovacieho lístka vo 

výške podľa platného cenníka. Ak doba parkovania presiahne 24 hodín bude účtovaná cena vo výške 

zodpovedajúcej skutočnej dĺžke parkovania podľa platného cenníka a peňažná náhrada za stratu 

parkovacieho lístka vo výške podľa platného cenníka. 

 V prípade zistenia poruchy automatickej pokladne /parkovacieho POSterminálu/ túto skutočnosť 

bez zbytočného odkladu oznámiť pracovníkom vrátnice NOÚ. Na platbu použiť bezkontaktnú 

platobnú kartu  priamo na výjazdovom stojane. Platbu za parkovné je vodič povinný vykonať vždy 

pred nastúpením do vozidla, s výnimkou úhrady priamo na výjazdovom stojane. 

 Pri náhlej strate dokladov, finančnej hotovosti, ochorenia, úrazu a pod. musí užívateľ na vlastné 

náklady zabezpečiť odvoz alebo odtiahnutie vozidla. Parkovné sa potom účtuje do doby opustenia 

parkoviska. Výnimočné prípady sú riešené na úrovni vedenia NOÚ. 
 

Na parkoviskách je zakázané: 

 Nechávať v zaparkovanom uzavretom vozidle, deti, starších ľudí a živé zvieratá. 

 Nechávať v zaparkovaných vozidlách cenné veci na viditeľných miestach. 

 Fajčenie a používanie otvoreného ohňa a manipulácia s horľavými látkami. 

 Odkladanie a skladovania predmetov všetkého druhu, obzvlášť predmetov z horľavých materiálov. 



 Čerpanie pohonných hmôt do nádrží vozidiel, prevádzkovanie opráv, vymieňanie oleja, nabíjanie 

akumulátorov, a vypúšťanie chladiacich kvapalín, alebo umývanie vozidiel, s výnimkou odstránenia 

poruchy za účelom uvedenia vozidla do prevádzky. 

 Ponechanie motora v chode po dlhšiu dobu. 

 Parkovanie vozidiel s netesniacou nádržou alebo iným poškodením ohrozujúcim prevádzku 

parkoviska, ako aj celkovo parkovanie vozidiel, ktoré nie sú v riadnom technickom stave. 

 Parkovanie vozidiel v jazdných pruhoch pred núdzovými východmi a pred výjazdom z parkoviska. 

 Pohyb osôb na kolieskových korčuliach, skateboardoch, kolobežkách a bicykloch. 

 Parkovanie motorového vozidla s nasadenými snehovými reťazami na kolesách, poprípade 

s pneumatikami s hrotmi. 

 Používanie zvukových znamení. 

 Riadenie vozidiel osobami bez vodičského preukazu, ako aj výučba jazdy. 

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA 
 

Prevádzkovateľ je povinný: 

 Zabezpečovať prevádzku parkoviska v zmysle tohto prevádzkového poriadku a v súlade s ostatnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

 Udržiavať čistotu a poriadok parkoviska vrátane zimnej údržby, odstrániť všetky prekážky, ktoré 

môžu mať vplyv na plynulú prevádzku parkoviska. 

 Každému umožniť oboznámenie sa s týmto prevádzkovým poriadkom, s dobou prevádzky 

a s cenami za poskytované služby zverejnením na príslušnej prevádzke a na webovom sídle NOÚ 

www.nou.sk. 

 Zamietnuť vjazd na parkovacie plochy iným typom vozidiel ako osobným motorovým vozidlám, teda 

vozidlám s prívesným vozíkom a vozidlám, ktorých rozmery sa odlišujú od štandardu, pre ktorý je 

parkovisko určené s výnimkou vozidiel dopravnej zdravotnej služby, vozidiel kuriérskych služieb 

a zásobovania a nákladných vozidiel dovážajúcich materiál/prístrojové vybavenie a pod. do NOÚ na 

nevyhnutný čas. 

 

Prevádzkovateľ je oprávnený: 

 Spoplatniť parkovanie.  

 V prípade naplnenia parkovacej kapacity, neumožniť vjazd vyššieho počtu vozidiel, ako je kapacita 

parkoviska.  

 Požadovať od každého subjektu, ktorému podľa tohto parkovacieho poriadku vzniká oprávnenie 

parkovať, dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku. 

 Uzavrieť parkovisko v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva, ktoré by mohlo mať priamy alebo 

nepriamy vplyv na ohrozenie a poškodenie života, zdravia alebo majetku subjektov. 

 Vykonávať kontrolu parkovania a dodržiavania parkovacieho poriadku. 

 Upozorniť štátnu a mestskú políciu na podozrenie zo spáchania priestupku proti bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky, iného priestupku alebo trestného činu, ak subjekt zdržujúci sa  

v mieste parkovísk koná v rozpore s týmto parkovacím poriadkom, resp. s dopravnými alebo inými 

platnými právnymi predpismi, vrátane prípadov, keď subjekt zaparkuje vozidlo takým spôsobom, 

že 

 tvorí prekážku v premávke parkoviska 

 parkuje na rezervovaných parkovacích miestach pre zamestnancov a miestach 

vyhradených pre ZŤP 

 parkuje mimo vyznačeného parkovacieho miesta 

 parkuje na viacerých vyznačených parkovacích miestach súčasne, bez úhrady parkovného       

v súlade s príslušným dopravným značením. 

http://www.nou.sk/


 Vymáhať náhradu akejkoľvek škody, ktorú subjekt parkujúci na parkovisku spôsobí 

prevádzkovateľovi. 

 Pozastaviť alebo zrušiť platnosť zakúpenej parkovacej karty na dobu nevyhnutnú v prípade, že 

nastane prekážka na strane prevádzkovateľa pri poskytovaní parkovania, ako je technická porucha, 

živelná pohroma, spoločenské alebo politické podujatia v spolupráci s verejným sektorom, 

prípadne iná situácia, na ktorú nemá prevádzkovateľ dosah. 

 

6. REKLAMAČNÝ  PORIADOK 
 

Na zabezpečenie jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií poskytovaných 

služieb na parkovisku sa vydáva tento reklamačný poriadok: 

                                                                      

Právo na reklamáciu služieb: 

 Ak vodič zaparkovaného vozidla zistí, že služba, ktorá mu bola poskytnutá má vadu, uplatňuje svoje 

právo u prevádzkovateľ parkoviska bez zbytočného odkladu. Jeho právo zanikne, ak nebolo 

uplatnené do 7 dní od poskytnutia služby. 

 Vodič vozidla pri uplatňovaní reklamácie musí predložiť doklad o poskytnutých službách /vstupný 

lístok a doklad o zaplatení služieb, ktorých vadu reklamuje. K reklamácií je potrebné priložiť aj popis 

udalosti, ktorá je príčinou reklamácie služieb, kontaktnú osobu, adresu a telefonický kontakt. 

 Reklamáciu je možné zaslať poštou na adresu: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10  

Bratislava, alebo e-mailom na adresu: info@nou.sk 

 Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Lehota na vybavenie 

reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená. 

 Ak ide o zložitý prípad, ako je poškodenie motorového vozidla technológiou parkoviska počas doby 

parkovania, je potrebné na mieste spísať „Zápis o škode vzniknutej na parkovisku“ v troch 

vyhotoveniach /1 ks vodič/držiteľ/vlastník vozidla/ doručí na Obvodné oddelenie Policajného zboru 

Bratislava, 1 ks si vodič/držiteľ/vlastník vozidla ponechá a 1 ks zostáva prevádzkovateľovi 

parkoviska. Bezodkladne je nutné kontaktovať prevádzkovateľa parkoviska. 

 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A RIEŠENIE SPOROV 
 

 Každý subjekt parkujúci na parkoviskách prislúchajúcich NOÚ berie na vedomie, že parkovacie 

miesta sú spoplatnené. 

 Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za škodu vzniknutú na parkovisku, vrátane krádeže vozidla 

alebo jeho častí spôsobenú treťou osobou. Za takúto škodu zodpovedá ten, kto ju spôsobil podľa  

platných právnych predpisov. Zaparkované vozidlá nie sú strážené. 

 Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach odložených počas parkovania vo vozidle, taktiež 

nezodpovedá za škodu na voľne odmontovateľných častiach vozidla. 

 Užívatelia /a všetci spolucestujúci sú povinní správať sa tak, aby na majetku prevádzkovateľa 

nespôsobili škodu, pričom zodpovedá za všetky škody spôsobené ním alebo jeho vozidlom. 

 Užívateľ je povinný nahradiť prevádzkovateľovi všetky škody na parkovisku a jeho zariadení 

spôsobené vlastným zavinením. 

 Vzťahy medzi užívateľmi parkoviska a prevádzkovateľom sa riadia ustanoveniami tohto 

parkovacieho poriadku, cenníka, prípadne dohody a právneho poriadku Slovenskej republiky. 

 V prípade, ak nedôjde k vyriešeniu sporu mimosúdnou cestou, účastníci sú oprávnení riešiť spor 

v zmysle príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 

PLATNOSŤ OD 17.10.2022 
 

mailto:info@nou.sk

