Zabezpečenie prepravy zástupcov médií na mediálne
príležitosti a dopravné obmedzenia počas neformálneho
zasadnutia 27 hláv štátov alebo predsedov vlád
v Bratislave 16. 9. 2016
Zabezpečenie prepravy zástupcov médií na mediálne príležitosti

Incheba

Bratislavský hrad (doorstep)

Odchod autobusov z Incheby: 6:30, 6:45, 7:00, 7:15, 7:30
Pool: pri informačnom stánku od 6:00 do 7:00
Záujemcovia o tour de table sa na hrad musia dopraviť jedným z ranných autobusov, keďže
prístup na hrad počas príchodov vedúcich delegácií nebude možný.

Bratislavský hrad

Incheba

Odchod prvého autobusu z Bratislavského hradu po skončení tour de table: 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00 (odchádzajú novinári, ktorí nemajú tzv. floater na family photo).
Ďalší odchod autobusu o cca 13.30 po odchode delegácií (posledný možný čas odchodu po
skončení family photo, novinári na hrade neostávajú).

Incheba

Bratislavský hrad (family photo)

Odchod autobusu na Bratislavský hrad: 12:00
Pool: pri informačnom stánku o 11:30

Incheba

Danubiana

Odchod všetkých autobusov do Danubiany: 13:00
Pool: pri informačnom stánku o 12:15
Po odchode delegácií z Danubiany následný presun zástupcov médií späť do Incheby (cca
16.30).

Incheba

Bratislavský hrad (exit doorstep)

Odchod autobusov z Incheby: 17:10, 17:25, 17:40
Pool: pri informačnom stánku od 16:40

Bratislavský hrad

Incheba

Prvý autobus odchádza z hradu do Incheby po odchode všetkých členov delegácií z hradu
a následne za ním odchádzajú ďalšie autobusy v 15-minútových intervaloch. Je potrebné
vziať do úvahy, že v prípade účasti na exit doorstepe z časových dôvodov nebude možné
zúčastniť sa tlačovej konferencie a prvých brífingov.

Upozornenia:
-

-

Z dôvodu dopravných obmedzení nebude od 8.00 do 9.45 možný prístup do
tlačového centra motorovými vozidlami.
Uvedené časy sú orientačné a môžu byť pozmenené v závislosti od programu
delegácií.
Zástupcovia médií sa budú presúvať autobusmi na Bratislavský hrad a do Danubiany
výlučne z Incheby.
Do autobusu môžu nastúpiť len zástupcovia médií akreditovaní a registrovaní na
neformálne zasadnutie 27 hláv štátov alebo predsedov vlád, ktorí prešli
bezpečnostnou kontrolou a získali vstupnú kartu do tlačového centra, a zároveň sa v
predstihu prihlásili na danú mediálnu príležitosť a v informačnom stánku si vyzdvihli
tzv. floater.
Zástupcovia médií prihlásení na mediálnu príležitosť v Danubiane musia v objekte
ostať až do odchodu delegácií. K dispozícii budú priestory kaviarne.

Dopravné obmedzenia:
Dňa 16. 9. 2016 v ranných hodinách počas presunu delegácií z bratislavského letiska na
Bratislavský hrad bude uzatvorený bratislavský diaľničný obchvat diaľnice D1 v smere od
Zlatých pieskov po Most SNP vrátane diaľničných vjazdov z Galvaniho, Gagarinovej a
Bajkalskej ulice, ďalej Einsteinova ul. a Most SNP v smere z Petržalky, Staromestská ulica v
smere do mesta, Hodžovo námestie a ul. Palisády v oboch smeroch až po Bratislavský hrad.
V tomto čase nebude možný ani príchod, resp. odchod z bratislavského letiska, keďže bude
uzatvorená aj Ivánska cesta v oboch smeroch od OC Avion. Diaľnica bude uzatvorená
v čase medzi 8.00 až 9.45. V tomto čase nebude možný ani prístup do tlačového centra
v Inchebe.
Premávka z diaľnice D1 bude od Zlatých pieskov pre osobnú dopravu presmerovaná cez
mesto na Seneckú cestu, Rožňavskú ul., Trnavskú cestu, resp. Vajnorskú ul. Pre vodičov
smerujúcich do Bratislavy v tomto čase odporúčame využiť aj dopravné komunikácie cez
Senec, resp. cez Pezinok.
V popoludňajších hodinách pri presune delegácií v čase medzi 13.00 až 14.00 bude úplne
uzatvorená Ul. Palisády od Bratislavského hradu, Hodžovho nám., Staromestskej ul. od
zjazdu z Mosta SNP na Rázusovo nábrežie cez Vajanského nábrežie až po Šafárikovo nám.
(odklon dopravy bude na križovatke Dostojevského rad – Landererova) a z opačnej strany
(podľa aktuálnej situácie bude odklon dopravy v smere z Karlovej Vsi do mesta už na
Nábreží Generála L. Svobodu do Mlynskej doliny pod Mostom Lafranconi).
Následne bude postupne približne na 15 minút úplne uzatváraná doprava cez všetky
bratislavské mosty – aj pre peších (Most Lafranconi, Most SNP, Starý most, Most Apollo,
a Prístavný most).
V čase medzi 15.30 až 16.30 bude obojsmerne uzatvorená cesta v úseku od vodného diela
(Danubiana) cez Čunovo, ďalej Panónska cesta v smere od Umelého kopca na Most SNP,
obojsmerne Staromestská ul., Hodžovo nám. a Ul. Palisády po Bratislavský hrad.
Po 18.00 bude priebežne obmedzená premávka na Ul. Palisády, Hodžovom nám.,
Einsteinovej ul. a priebežne uzatváraný diaľničný obchvat diaľnice D1 v smere od Mosta
SNP po bratislavské letisko, a uzatvorené diaľničné vjazdy z Einsteinovej, Dolnozemskej,
Bajkalskej a Gagarinovej ul.

