
Zmeny v organizácii MHD – uzávierka ulice Mlynské Nivy 

 

Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že z dôvodu výstavby nového 

obchodno – administratívneho centra vrátane novej autobusovej stanice v lokalite Mlynské 

Nivy bude od utorka 2.5.2018 od začiatku dennej výpravy zmenená organizácia MHD. Zmeny 

sa budú týkať iba trolejbusových liniek MHD. Trolejbusová doprava bude úplne vylúčená na 

ulici Mlynské Nivy v úseku od križovatky so Svätoplukovou ulicou po križovatku s Ulicou 29. 

augusta. Tieto zmeny budú v I. etape trvať do novembra 2018.  

Dotknuté trolejbusové linky: č. 202, 210, 212:  

Linka č. 202 - zrušená súčasná konečná Nemocnica sv. Michala. Bude zavedená nová   

konečná na Jelačičovej ulici.  

Od zastávky „Prievozská“ po trase Miletičova s ukončením na Jelačičovej ulici, 

späť cez ulice Kupeckého, Žellova, Miletičova. 

Neobslúži zastávku „Miletičova“ (na Prievozskej ulici) a zastávky „Novohradská“, 

„Košická“, „Autobusová stanica“, „Ondrejský cintorín“, „Nemocnica sv. Michala“ a 

„Ul. 29. augusta“. Obslúži zastávky „Miletičova“ (na Miletičovej ulici), 

„Trenčianska“, „Trhovisko“, „Saleziáni“, „Jelačičova“ (výstupište a nástupište). 

Linka č. 210 - premávka bez obojsmernej obsluhy zastávky Autobusová stanica.  

Linka č. 212 - trasa obojsmerným odklonom cez ulice Záhradnícka a Svätoplukova.  

smer ŽST Železná studienka: od zastávky Novohradská po trase Mlynské nivy, 

Svätoplukova, Záhradnícka, Mickiewiczova, Jánska (Kollárovo nám.), kde sa od 

zastávky Kollárovo nám. napojí na svoju trasu. 

 Neobslúži zastávky Svätoplukova (na ulici Mlynské nivy), Autobusová stanica, 

Ondrejský cintorín, Špitálska. Obslúži zastávky Svätoplukova (na Svätoplukovej 

ulici), Cvernovka, Kulíškova, Karadžičova, Americké nám.. 

 smer Cintorín Vrakuňa: od zastávky Kollárovo nám., po trase Mickiewiczova, 

Záhradnícka, Svätoplukova, Mlynské nivy, kde sa od zastávky Košická napojí na 

svoju trasu. 

 Neobslúži zastávky Špitálska, Ul. 29. augusta, Autobusová stanica. Obslúži 

zastávky Mickiewiczova, Karadžičova, Kulíškova, Cvernovka. 

Linka č. 205 - bez zmeny trasy, na linku však budú nasadené trolejbusy s pomocným 

dieselovým agregátom. 



Dotknutá nočná trolejbusová linka č. N72: 

Linka č. N72 - trasa obojsmerným odklonom cez ulice Záhradnícka a Svätoplukova.  

smer Hodžovo nám.: od zastávky Novohradská po trase Mlynské nivy, 

Svätoplukova, Záhradnícka, Mickiewiczova, Jánska (Kollárovo nám.), kde sa od 

zastávky Kollárovo nám. napojí na svoju trasu. 

 Neobslúži zastávky Svätoplukova (na ulici Mlynské nivy), Autobusová stanica, 

Ondrejský cintorín, Špitálska. Obslúži zastávky Svätoplukova (na Svätoplukovej 

ulici), Cvernovka, Kulíškova, Karadžičova, Americké nám.. 

 smer Čiližská: od zastávky Kollárovo nám., po trase Mickiewiczova, Záhradnícka, 

Svätoplukova, Mlynské nivy, kde sa od zastávky Košická napojí na svoju trasu. 

 Neobslúži zastávky Špitálska, Ul. 29. augusta, Autobusová stanica. Obslúži 

zastávky Mickiewiczova, Karadžičova, Kulíškova, Cvernovka. 

 

Linka náhradnej autobusovej dopravy č. X72: 

Linka č. X72 - premávka obojsmerne vo vylúčenom úseku Nemocnica sv. Michala, Mlynské 

nivy, Prievozská, Hraničná. 

 smer Hraničná: po trase Rajská, Dunajská, Mlynské nivy, Prievozská. 

 Obslúži zastávky Nemocnica sv. Michala (nástupište), Ul. 29. augusta, 

Autobusová stanica, Košická, Novohradská, Miletičova, Prievozská, Hraničná 

(výstupište na občasnej zastávke pred križovatkou s Hraničnou ulicou). 

 smer Nemocnica sv. Michala: po trase Hraničná, Gagarinova, Prievozská, Mlynské 

nivy, Ul. 29. augusta, Cintorínska. 

 Obslúži zastávky Hraničná (nástupište na občasnej zastávke pred križovatkou 

s Hraničnou ulicou) Pažítkova, Prievozská, Miletičova, Novohradská, Košická, 

Autobusová stanica, Ondrejský cintorín, Nemocnica sv. Michala (výstupišta). 

 

Všetky ostatné autobusové aj trolejbusové linky premávajú bez zmien.  

 


