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1. Úvod 

Odborná štúdia bola vypracovaná na základe zmluvy o dielo medzi objednávateľom 
Úradom Prešovského samosprávneho kraj a spracovateľom Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou 
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 

Prešovský samosprávny kraj má zámer vybudovať v kraji  funkčný Integrovaný dopravný 
systém verejnej osobnej doprave s prepojením najmä na susedný Košický samosprávny kraj. 
Nevyhnutným predpokladom je spracovanie strategických dokumentov, medzi ktoré bude patriť, 
najmä vo väzbe na postup budovanie Integrovaného dopravného systému, táto odborná štúdia. 

Špecifické  ciele odbornej štúdie: 

1.1 Definovať a popísať hlavné zámery a ciele zavedenia Integrovaného dopravného systému 
(IDS)  v Prešovskom samosprávnom kraji s väzbou na okolie (Košický samosprávny kraj), 

1.2 Navrhnúť prepravný poriadok IDS v Prešovskom samosprávnom kraji, ktorý umožní zapojiť 
všetky systémy verejnej dopravy, 

1.3 Navrhnúť tarifný systém IDS v Prešovskom samosprávnom kraji vo variantných riešeniach, 
1.4 Navrhnúť postup začlenenia jednotlivých území kraja do systému IDS, 
1.5 Spracovať štúdiu realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia integrovaného 

dopravného systému. 
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2. Definovanie cieľov zavedenia integrovaného 
dopravného systému 

Integrovaný dopravný systém verejnej osobnej dopravy je možné charakterizovať ako 
systém viacerých druhov hromadnej dopravy (vrátane riadených nadväzností na IAD, cyklistickú 
alebo pešiu dopravu), smerujúci k zabezpečeniu účelnej, hospodárnej a jednotnej dopravnej 
obslužnosti záujmového územia z hľadiska ekonomických i mimoekonomických potrieb osôb 
a organizácií. Všeobecne to znamená časovo a priestorovo koordinovaný spôsob prepravy osôb 
a použitie spoločného cestovného dokladu bez ohľadu na prevádzkovateľa. Integrácia v tomto 
zmysle je založená na: 

 kombinovanom používaní niekoľkých druhov dopravy na uspokojenie prepravných potrieb 
cestujúcich, 

 koordinácii v oblasti prepravno-prevádzkovej, smerujúcej k zabezpečeniu optimálnych 
väzieb medzi spojmi a dopravnými prostriedkami, ktoré sú prevádzkované zúčastnenými 
dopravcami, 

 spoločnom alebo vzájomne previazanom poskytovaní súvisiacich služieb, 
 koordinácii v oblasti tarifnej, ktorá znamená použitie rovnakého systému zúčastnených 

dopravcov na obsluhovanom území, 
 kooperácii v oblasti ekonomiky, organizácie a riadení medzi dopravcami a ďalšími 

subjektmi zodpovednými za hromadnú osobnú dopravu, ktorá smeruje k zabezpečeniu 
optimálnych väzieb medzi nákladmi a príjmami zúčastnených dopravcov. 

2.1. Návrh organizačnej stránky rozvoja IDS PSK 
Je zrejme, že efektívny integrovaný dopravný systém nemožno vybudovať „zo dňa na deň“. 

Je výsledkom realizácie postupných etáp, ktoré na seba tesne nadväzujú a sú rozložené do 
reálnych časových rastrov. Inými slovami úspešne realizovaný integrovaný systém obsluhujúci 
regionálne územie vzniká mnoho rokov. Doterajšie skúsenosti z realizácie takých systémov 
definovali aj mnoho chýb pri realizácii. Analýza týchto chýb odhalila veľmi dôležitú skutočnosť. 
Avšak tam, kde nebola podcenená otázka organizačných aspektov a angažovanosti politikov 
v oblasti realizácie IDS, sa systém postupne v presne definovaných etapách rozvíjal. Tam, kde 
bola táto otázka podcenená, sa systém nedarí rozvíjať alebo stagnuje. Veď bude obsluhované 
veľké územie s množinou veľkých miest a tiež obcí. V systéme bude zabezpečovať dopravné 
služby množina dopravcov. Na obsluhovanom území verejnú dopravu dotujú rôzne zdroje 
verejných prostriedkov. Je teda potrebné systém organizovať, rozvíjať a plánovať z jedného miesta 
na základe presných pravidiel.  

Integrovaný dopravný systém - rozumie sa taký spôsob zabezpečenia verejnej dopravy 
na území, na ktorom jednotlivé druhy dopravy navzájom spolupracujú a vytvárajú tak prehľadný a 
jednoduchý systém navzájom previazaných liniek s jednotnou tarifou, prepravnými podmienkami a 
pravidelnými intervalmi medzi spojmi. 
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2.1.1. Zásady tvorby IDS 

Doterajšie skúsenosti, najmä zo zahraničia, poukazujú na typické zásady, ktoré sú dôležité 
pre úspešné fungovanie integrovaného dopravného systému:  

 Základom siete je koľajová doprava. Na tú nadväzujú autobusové linky, ktoré obsluhujú 
územie bez koľajovej dopravy a slúžia na napojenie terminálov integrovanej dopravy 
(najčastejšie staníc železničnej dopravy).  

 Jednotná prestupná tarifa pre čo najväčšie územie a jednotný vybavovací a platobný 
systém.  

 Taktový cestovný poriadok. Spoje jazdia v pravidelných (ľahko zapamätateľných) 
intervaloch. Maximálny interval spojov liniek v dopravnej špičke je jedna hodina v závislosti 
od dopytu. Dobrá nadväznosť jednotlivých liniek je samozrejmosťou.  

 Preferencia vozidiel verejnej dopravy pred automobilmi. V mestských aglomeráciách - 
samostatné jazdné pruhy, prednosť na riadených križovatkách, atď.  

 Spoločný informačný systém. Spoločný cestovný poriadok, informačné letáčiky, internetové 
stránky, atď.  

 Doplnkové služby. Systémy Park & Ride a Bike & Ride, možnosť nakupovania vo väčších 
staniciach, atď.  

 Systém musí organizovať a riadiť všetkými uznávaná autorita. Silná pozícia takzvaného 
„Organizátora“ či „Koordinátora“ integrovaného dopravného systému je nevyhnutná. 

2.1.2. Prínosy IDS 

Poslaním integrovaného dopravného systému hromadnej dopravy osôb (IDS) je vytvorenie 
takého systému, ktorý pri daných ekonomických možnostiach uspokojí optimálnym spôsobom 
prepravné potreby obyvateľov a návštevníkov daného regiónu, t.j. poskytne dostatočne kvalitnú a 
cenovo prístupnú ponuku potenciálnym zákazníkom. Všeobecne to znamená použitie spoločného 
cestovného dokladu (prestupných cestovných lístkov) bez ohľadu na konkrétneho prevádzkovateľa 
dopravy a vzájomnú časovú a priestorovú koordináciu dopravných prostriedkov jednotlivých 
druhov dopravy participujúcich na IDS, teda optimalizáciu dopravného procesu. Rozhodujúcim 
kritériom by totiž mala byť dostupnosť cieľov ciest, a to čo najefektívnejším spôsobom. 

 Všeobecné prínosy 
Kvalitný IDS je veľmi účinný prostriedok v snahe obmedziť individuálnu automobilovú 

dopravu. Pre väčší účinok je vhodné kombinovať ho s ďalšími opatreniami - podpora 
nadväzujúcich druhov dopravy, reštrikcie automobilizmu. Výsledkom je zníženie podielu 
automobilov na celkovom objeme dopravy, čo znamená najmä: 

 zníženie zamorenia ovzdušia exhaláciami,  
 zníženie hluku,  
 zníženie záberu verejného priestranstva,  
 zníženie nákladov na budovanie infraštruktúry pre automobily,  
 zvýšenie bezpečnosti,  
 zvýšenie celkovej pohody obyvateľov.  
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Prínosy z pohľadu cestujúcich 
Integrovaný dopravný systém musí byť budovaný predovšetkým pre cestujúceho, občana. 

Je dôležité poznať prínosy z pohľadu cestujúceho, pretože sú obrazom jeho potrieb. Musia sa stať 
základnými atribútmi rozvoja budovaných integrovaných dopravných systémov. Len tak bude 
systém atraktívny pre budúcich používateľov.  

 Čas cestovania. Tento čas sa skladá z času potrebného na zvolenie vhodného spoja, 
čakania na spoj, času stráveného vo vozidle a prípadne ešte času potrebného na prestup; 
je nevyhnutné minimalizovať všetky tieto čiastkové časy tak, aby výsledný čas bol čo 
najkratší. Prostriedkom na to je intervalový cestovný poriadok s vysokým počtom spojov a 
dobrou nadväznosťou na ostatné spoje.  

 Spoľahlivosť a bezpečnosť. Jednoznačne kvalitatívny ukazovateľ verejnej dopravy. 
Garancia dodržovania cestovných poriadkov v systéme a prestupných väzieb musí byť 
štandardom, na ktorý sa môže cestujúci spoľahnúť. Nemenej dôležitým atribútom je 
bezpečnosť. Cestujúci sa musí v prostriedkoch verejnej dopravy cítiť bezpečne.  

 Cena. Tá by mala byť priamo úmerná kvalite systému, avšak lacnejšia než pri použití 
automobilu na tú istú cestu; ďalej je potrebné množstevnými zľavami stimulovať cestujúcich 
na pravidelné používanie hromadnej dopravy, nevyhnutná je však aj prijateľná cena pre 
náhodných cestujúcich - napr. turistov. Štandardom je jednotný cestovný doklad v systéme.  

 Pohodlie. Ide nielen o pohodlie pri samotnej jazde, ale aj o pohodlie pri nástupe do vozidla, 
pri čakaní na zastávke, prístupe k zastávke, zaobstarávaní cestovného dokladu a 
v neposlednom rade aj pri získavaní informácií.  

 Informačný systém. Dôležitý je spoločný cestovný poriadok všetkých zaintegrovaných 
druhov dopravy, internetový cestovný poriadok, vhodné sú svetelné informačné panely 
umiestnené na zastávkach, aplikácia do mobilu s vyhľadávačom spojení a platením cez 
mobil, poskytovanie informácii o meškaní spojov atď.  

 Doplnkové služby. Možnosť bezplatného parkovania automobilov (Park & Ride) a bicyklov 
(Bike & Ride) v blízkosti zastávok integrovaného dopravného systému, požičovne bicyklov, 
atď.  

Prínosy z pohľadu zriaďovateľa/ľov 
Orientácia zriaďovateľa v prínosoch systémového prístupu k rozvoju integrovaných 

dopravných systémov je na ktorejkoľvek úrovni dôležitým atribútom pre politické rozhodnutia. 
V úvode tohto článku musíme odstrániť zásadný chybný predpoklad, s ktorým sa môžeme 
stretnúť, a to nielen v Slovenskej republike. Vybudovanie integrovaného systému neprináša úspory 
verejných prostriedkov plynúcich do financovanie  dopravnej obslužnosti, ale zvýši sa ich efektivita 
a spokojnosť občanov. Úspory prídu v iných častiach rozpočtu.  

2.1.3. Atraktivita systému pre verejnosť 

Atraktivita systému pre verejnosť je jednoznačne spojená s vyššie uvedenými očakávanými 
prínosmi IDS pre cestujúceho. Pokiaľ je tvorba prevádzkového konceptu podriadená atribútu 
časov, systém je spoľahlivý a bezpečný, v systéme je uplatňovaná jednotná tarifa a cestovný 
doklad, môžeme očakávať nárast atraktivity systému verejnej dopravy regiónu. To sa prejavuje 
jednoznačne postupným nárastom počtu cestujúcich. Výrazne sa tiež zvyšujú vzdialenosti 
dojazdov do zamestnania, spravidla do centier. Ľudia nechávajú autá doma alebo dochádzajú 
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autom len na nosné linky (P + R). Atraktivita systému pre verejnosť jednoznačne prináša aj prínosy 
pre zriaďovateľa. Tie môžeme sledovať v nasledujúcich oblastiach: 

 Zlepšenie životného prostredia znížením podielov individuálnej automobilovej dopravy na 
celkovom objeme dopravy. 

 Úspory finančných prostriedkov, ktoré sú dnes vkladané do rozvoja cestnej infraštruktúry. 

 Úspory finančných prostriedkov na riešenie statickej dopravy v mestských aglomeráciách 
(náklady na budovanie ďalších parkovísk). 

 Zlepšenie životných podmienok obyvateľov v regióne aj v mestských aglomeráciách. 

 Spokojnosť obyvateľov – voličov. 

2.1.4. Atraktivita územia 

Táto oblasť prínosov je novým poznatkom, ktorý vyplynul z analýzy prostredia už 
fungujúcich integrovaných dopravných systémov v nemecky hovoriacich krajinách, a najmä 
v Českej republike. Ceny pozemkov a nehnuteľností na  územiach obsluhovaných integrovaným 
dopravným systémom významne stúpajú, a to v závislosti na dynamike obsluhy územia. Nárast 
cien sa prejavuje logicky aj na „daňovej výťažnosti“ územia s priamym dopadom do krajských a 
mestských rozpočtov.  

Územie, ktoré je obsluhované dynamickým, spoľahlivým a bezpečným dopravným 
systémom, je spravidla atraktívne pre investorov, podnikateľov všeobecne, pretože nemajú 
problém s pracovnou silou. Miesto podnikania je vďaka dynamickému systému verejnej dopravy 
dostupné aj zo vzdialenejších lokalít.  Prínos pre zriaďovateľa je opäť zjavný.  

2.1.5.  Možnosti využitia fondov EU 

V tejto kapitole je dôležité si pripomenúť, aký dôležitý je vzťah koncepcie rozvoja verejnej 
dopravy regiónov k možnostiam využitia čerpania európskych fondov, a to najmä formou rozvoja 
integrovaných dopravných systémov. Európska dopravná politika vychádza z „Bielej knihy“, 
aktualizácia ktorej prebehla v roku 2011. Mottom cieľov je udržateľný rozvoj najmä prímestských a 
mestských aglomerácií. Cieľom je zlepšenie podmienok života občanov v týchto oblastiach. 
Nástrojom je potom podpora multimodálnych a intermodálnych dopravným systémov. V praktickej 
rovine to znamenalo nárast tém v aktuálnom programovacom rámci podporujúcich, priamo či 
nepriamo, rozvoj integrovaných dopravných systémov. V programoch možno nájsť možné finančné 
zdroje do oblastí: 

 Obnovy vozového parku. 
 Výstavby integrovaných zastávok. 
 Výstavby prestupných terminálov. 
 Modernizácie dopravnej infraštruktúry – cesty, železnice 
 Výstavby informačných systémov pre cestujúcich – informačné tabule, inteligentné 

zastávky, atď. 
 Informačná a komunikačná podpora činnosti organizátora (informačné systémy IDS), 
 Platobných systémov 
 atď. 
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Príjemcami tejto podpory môžu byť: 
 Obce a ich organizácie 
 Mestá a ich organizácie 
 Kraj a jeho organizácie 
 Obmedzene aj dopravcovia 

Nevyhnutnou podmienkou je: 
 Dlhodobá koncepcia rozvoja integrovaných dopravných systémov v danej oblasti. 
 Vypracovanie strategických dokumentov (Plán dopravnej obslužnosti, Plán udržateľnej 

mobility a pod.), 
 Zapojenie do systému – riešené v oblasti organizačných aspektov rozvoja. 

 
2.2. Organizátor/koordinátor verejnej dopravy 

Pojem Organizátor, resp. Koordinátor verejnej dopravy sa vžil na označenie organizácie, 
ktorá zabezpečuje plánovanie, rozvoj a praktické organizovanie a riadenie verejnej dopravy 
v rámci oblastí či krajov na princípe integrácie. Tieto pojmy majú rovnaký význam. Môže mať 
rôznu organizačno-právnu formu. Zakladateľmi či spolumajiteľmi sú príslušné správne orgány 
štátnej správy a územnej samosprávy, ktoré zabezpečujú verejnú dopravu. Na nasledujúcom 
obrázku je zobrazený princíp postavenia organizátora. 

Obr. 2.2.1 Schéma postavenia organizátora verejnej dopravy 

Funkciou Organizátora je napĺňanie strategických cieľov v rovine kvalitatívnych i 
kvantitatívnych parametrov. Organizátor (Koordinátor) by mal celkom jednoznačne určovať 
stratégiu rozvoja IDS, určovať rozsah výkonov v rámci IDS, garantovať jednotnú tarifu a 
zabezpečovať dostatok dostupných informácií o IDS. V jeho záujme je tiež zabezpečovanie 
plánovania, organizovania, riadenie, tvorba cestovných poriadkov v rámci IDS, zodpovedá za 
ekonomiku systému. Veľkú váhu v tejto oblasti má aj správna voľba vybavovacieho systému. 

 

 

 

 

Objednávateľ dopravy 

Kraj, města, obce. 

Krajský (regionálny) organizátor 

(koordinátor) verejnej dopravy 

Dopravcovia 

Vlak MHD BUS 
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2.3. Analýza legislatívnej rámcov  súvisiacich s IDS v SR 
Možno konštatovať, že v celej Európe zákonné normy, ktoré priamo podporujú celý 

komplex problémov spojených s rozvojom integrovaných dopravných systémov, vždy 
„pokrivkávajú“ za reálnymi potrebami. Taká je aj situácia v Slovenskej republike. Pokiaľ chýba 
priama zákonná norma na podporu niektorého rozvojového segmentu, musí byť nahradená 
štandardami. Do tejto oblasti patria zmluvné vzťahy medzi jednotlivými účastníkmi v systéme, 
štandardy podporujúce technickú, ale aj ekonomickú interoperabilitu. Množinu týchto 
„náhradných“, či doplňujúcich legislatívnych noriem, výrazne podporujú organizačné aspekty. 

V rámci SR sa uplatňujú predpisy EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné v každom členskom 
štáte EÚ a taktiež národné právo Slovenskej republiky. Hlavnou právnou normou EÚ priamo 
vykonateľnou v SR je nariadenie (ES) č. 1370/2007. 

2.3.1. Právo EÚ priamo vykonateľné v SR 

Právo EÚ neupravuje priamo integráciu hromadnej osobnej dopravy priamo vykonateľnou 
právnou normou. Priamo však upravuje obstarávanie dopravnej obslužnosti, ktoré je nevyhnutné 
aplikovať aj v prípade zabezpečenia dopravnej obslužnosti prostredníctvom integrovaných 
dopravných systémov. Podľa Nariadenia (ES) č. 1370/2007, ktoré upravuje obstarávanie 
dopravnej obslužnosti, ak objednávateľ výkonov (štát, samosprávny kraj, obec) udelí vybranému 
dopravcovi výlučné právo, to znamená právo, ktoré poskytovateľa služieb vo verejnom záujme 
oprávňuje poskytovať určité služby vo verejnom záujme v osobnej doprave na určitej trase, sieti 
alebo v určitej oblasti s vylúčením ostatných takýchto poskytovateľov, alebo poskytuje dopravcovi 
akúkoľvek úhradu ako protihodnotu za plnenie záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom 
záujme, je povinný tak urobiť v rámci zmluvy o službách vo verejnom záujme. Štát, samosprávny 
kraj alebo obec bez zmluvy o službách vo verejnom záujme môže pre všetky alebo vybrané 
skupiny cestujúcich stanoviť maximálnu výšku tarify. 

Povinným obsahom Zmluvy o službách vo verejnom záujme sú ustanovenia, ktoré: 

 jasne vymedzia záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme vrátane územného 
vymedzenia, ktoré má dopravca splniť, 

 vopred stanovia parametre, na základe ktorých sa majú počítať prípadné platby úhrady a 
povahu a rozsah prípadných výlučných poskytnutých práv spôsobom, ktorý zabráni 
nadmernej úhrade prostriedkov z verejných zdrojov, 

 určujú spôsob stanovenia nákladov spojených s poskytovaním služieb (nariadenie č. 
1370/2007 stanovuje, že tieto náklady môžu zahŕňať najmä náklady na zamestnancov, 
energiu, poplatky za infraštruktúru, údržbu a opravy vozidiel verejnej dopravy, parku 
koľajových vozidiel a zariadení potrebných na poskytovanie služieb osobnej dopravy, fixné 
náklady a vhodnú návratnosť kapitálu). 

Nariadenie (ES) č. 1370/2007 ďalej obmedzuje platnosť zmluvy o službách vo verejnom 
záujme. Zmluvu nie je možné uzatvoriť na dobu neurčitú, pretože nariadenie stanovuje maximálne 
obdobie, na ktoré je možné zmluvu uzatvoriť. Maximálne je zmluvu možné uzatvoriť na: 

 10 rokov – v prípade autobusovej dopravy, 

 15 rokov – v prípade železničnej alebo inej koľajovej osobnej dopravy. 
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V prípade, že zmluva sa týka viacerých druhov dopravy, je ju možné uzatvoriť maximálne 
na 15 rokov iba v prípade, že železničná alebo iná koľajová osobná doprava predstavuje viacej 
ako 50 % hodnoty dotknutých služieb.  

Vo výnimočných prípadoch je možné predĺžiť platnosť zmluvy, maximálne však o 50 % z 
limitov stanovených nariadením (ES) č. 1370/2007. Za výnimočný prípad predĺženia zmluvy je 
možné považovať: 

 podmienky odpisovania aktív - ak dopravca poskytuje aktíva významné z hľadiska 
celkových aktív potrebných na výkon služieb vo verejnom záujme, 

 podmienky na strane nákladov - ak je to odôvodnené nákladmi, ktoré vyplývajú z 
konkrétnej geografickej polohy najvzdialenejších regiónov. 

Podľa platnej legislatívy EÚ je možné zabezpečiť dopravnú obslužnosť autobusovou a 
železničnou z pozície zodpovedného orgánu (v SR prímestskú autobusovú dopravu zabezpečuje 
príslušný samosprávny kraj, mestskú dopravu zabezpečuje príslušné mesto, regionálnu železničnú 
dopravu zabezpečuje MDVRR SR) nasledujúcimi spôsobmi: 

 sám poskytovať služby vo verejnom záujme, 

 zadať zmluvu o službách vo verejnom záujme priamo bez súťaže právne odlišnému 
subjektu, nad ktorým vykonáva príslušný orgán kontrolu podobnú kontrole, ktorú vykonáva 
nad vlastnými oddeleniami (interný poskytovateľ), 

 zadať zmluvu o službách vo verejnom záujme tretej osobe. 

V prípade, že príslušný orgán zverí poskytovanie služieb tretej strane inej ako internému 
poskytovateľovi, je možné zadávať zmluvu o službách vo verejnom záujme dvoma spôsobmi: 

 priamym zadaním konkrétnemu poskytovateľovi služieb, 
 verejnou súťažou, ktorá umožňuje účasť všetkým poskytovateľom služieb (spravodlivá, 

transparentná a nediskriminačná súťaž). 
Priame zadanie zmluvy o službách vo verejnom záujme je možné iba v prípade, ak sa 

priemerná ročná hodnota poskytnutých služieb odhaduje na menej ako 1 000 000 €, alebo ak sa 
týkajú poskytovania služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave v rozsahu menšom ako 300 
000 km ročne.   

Hranica 1 000 000 € sa zvyšuje na hranicu 2 000 000 € za rok a hranica 300 000 km sa 
zvyšuje na hranicu 600 000 km v prípade, ak sa zmluva o službách vo verejnom záujme priamo 
zadáva malému alebo strednému podniku, ktorý neprevádzkuje viacej ako 23 vozidiel. 

Priamo je možné taktiež zadať zmluvu o službách vo verejnom záujme v železničnej 
doprave (s výnimkou iných druhov koľajovej dopravy, ako sú metro alebo električky), maximálne 
však na dobu 10 rokov. 

V prípade prerušenia poskytovania služieb alebo bezprostredného rizika vzniku takejto 
situácie môže príslušný orgán prijať núdzové opatrenie, ktoré spočíva v priamom zadaní realizácie 
služieb vo verejnom záujme. Takéto núdzové zadanie zmluvy o službách vo verejnom záujme 
nesmie presiahnuť 2 roky.  
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Podľa nariadenia (ES) č. 1370/2007 každá úhrada za služby realizované vo verejnom 
záujme nemôže prekročiť sumu zodpovedajúcu čistému finančnému vplyvu, ktorý zodpovedá 
súčtu vplyvov, pozitívnych alebo negatívnych, z dodržiavania záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo 
verejnom záujme na náklady alebo výnosy poskytovateľa služieb vo verejnom záujme. Vplyvy sa 
vyhodnocujú porovnaním situácie, keď sú záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme 
splnené, so situáciou, ktorá by nastala, ak by záväzky neboli splnené. 

Pre stanovenie čistého finančného vplyvu je potrebné dodržať nasledujúci postup: 

 vypočítajú sa náklady vynaložené v súvislosti so záväzkom vyplývajúcim zo služieb vo 
verejnom záujme, ktoré uložil príslušný orgán a sú uvedené v zmluve o službách vo 
verejnom záujme, 

 od nákladov sa odpočítajú akékoľvek pozitívne finančné výsledky vytvorené sieťou v rámci 
príslušného záväzku vyplývajúceho zo služieb vo verejnom záujme, 

 a pripočíta sa primeraný zisk, ktorým sa rozumie zvyčajná miera návratnosti kapitálu v 
odvetví v danom členskom štáte, ktorá zohľadňuje riziko alebo neprítomnosť rizika pre 
poskytovateľa služieb vo verejnom záujme z dôvodu zásahu orgánu verejnej moci. 

Výpočet nákladov a výnosov sa musí uskutočňovať s súlade s platnými daňovými a 
účtovnými pravidlami. V prípade, ak poskytovateľ služieb vo verejnom záujme vykonáva aj iné 
činnosti, je povinný viesť oddelené účtovníctvo služieb vo verejnom záujme z dôvodu zvýšenia 
transparentnosti a zamedzenia krížového financovania. Poskytovateľ musí spĺňať nasledujúce 
podmienky: 

 účty jednotlivých prevádzkových činností musia byť oddelené a príslušný podiel na aktívach 
a fixných nákladoch sa musí vykazovať podľa platných účtovných a daňových pravidiel, 

 všetky variabilné náklady, primeraný podiel fixných nákladov a primeraný zisk spojený s 
akoukoľvek inou činnosťou poskytovateľa služieb vo verejnom záujme sa za žiadnych 
okolností nesmú účtovať ako príslušná služba vo verejnom záujme, 

 náklady na službu vo verejnom záujme musia byť vyvážené výnosmi z jej poskytovania a 
platbami od orgánov verejnej moci bez možnosti presunu výnosov do inej činnosti 
poskytovateľa služieb vo verejnom záujme. 

Spôsob úhrady musí podporovať udržanie alebo rozvoj: 

 účinného riadenia poskytovateľov služieb vo verejnom záujme, ktoré môže byť predmetom 
objektívneho hodnotenia, 

 poskytovania služieb v osobnej doprave v dostatočne vysokej kvalite. 
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V súvislosti s hromadnou osobnou dopravou právo EÚ definuje ešte nasledujúce priamo 
vykonateľné právne normy v každom členskom štáte: 

 nariadenie (ES) č. 1371/2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej 
preprave, ktoré upravuje pravidlá, ktoré sa týkajú: 

o informácií, ktoré majú železničné podniky poskytovať, uzavretia prepravných 
zmlúv, vydávania prepravných dokladov a zavedenia počítačového 
informačného a rezervačného systému pre železničnú prepravu, 

o zodpovednosti železničných podnikov a ich poistnej povinnosti voči cestujúcim 
a za ich batožinu; 

o povinnosti železničných podnikov voči cestujúcim pri meškaní; 
o ochrany a pomoci zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou 

pohyblivosťou, ktoré cestujú po železnici; 
o vymedzenia a monitorovania noriem kvality služieb, riadenia rizík osobnej 

bezpečnosti cestujúcich a riešenia sťažností a 
o všeobecných pravidiel presadzovania. 

 nariadenie (ES) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a 
o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004, ktoré upravuje pravidlá, ktoré sa týkajú: 

o nediskriminácie medzi cestujúcimi, pokiaľ ide o prepravné podmienky 
ponúkané dopravcami; 

o práv cestujúcich v prípade nehôd v dôsledku prevádzky autobusu alebo 
autokaru s následkom smrti alebo zranenia cestujúcich alebo straty alebo 
poškodenia ich batožiny; 

o nediskriminácie a povinnej pomoci zdravotne postihnutým osobám a osobám 
so zníženou pohyblivosťou; 

o práv cestujúcich v prípade zrušenia alebo meškania spojenia; 
o minimálnych informácií, ktoré sa majú poskytnúť cestujúcim; 
o vybavovania sťažností a reklamácií; 
o všeobecných pravidiel presadzovania. 

2.3.2. Národné právo SR 

V SR neexistuje národné právo, ktoré by upravovalo všeobecne verejnú hromadnú osobnú 
dopravu a jej integráciu (napr. ako v ČR). V SR hromadná osobná doprava je upravená 
nasledujúcimi právnymi normami: 

 zákon NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, 

 zákon NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach. 

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (posledná zmena účinná od 30. 11. 2013) 
upravuje prístup na trh v pravidelnej autobusovej doprave a taktiež podmienky vykonávania 
pravidelnej autobusovej dopravy. Podľa § 3 dopravcom je prevádzkovateľ cestnej dopravy. Zákon 
za dopravcu taktiež považuje obchodnú spoločnosť založenú na účel prevádzkovania 
integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému aj vtedy, ak nespĺňa 
požiadavky prístupu na trh, ktoré sa vyžadujú od dopravcu.  
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Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave definuje požiadavky na prepravný poriadok, 
ktorý musí obsahovať: 

 druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb,  

 spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave osôb alebo zmluvy o preprave tovaru,  

 práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na zdraví 
cestujúcich a zvierat a na tovare, batožine alebo iných veciach a rozsah z toho 
vyplývajúcich nárokov cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí na náhradu škody alebo 
na zľavu z ceny prepravy, 

 rozsah práv a povinností dopravcu v pravidelnej doprave,  

 spôsob rezervácie a predaja cestovných lístkov na autobusových staniciach a v linkových 
autobusoch alebo elektronickými médiami v elektronickom rezervačnom a predajnom 
systéme,  

 podmienky uzatvárania zmluvy o preprave osôb a platenia cestovného,  

 rozsah práv a povinností cestujúcich pred začatím prepravy, počas prepravy a 
bezprostredne po skončení prepravy, ako aj pri neuskutočnení, nedokončení alebo 
omeškaní prepravy a postup uplatňovania ich nárokov vyplývajúcich z nedodržania 
podmienok prepravy,  

 rozsah osobitných práv a povinností cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich 
so zníženou pohyblivosťou vrátane sprevádzajúcich osôb, ako aj dôchodcov, žiakov a 
študentov,  

 podmienky prepravy príručnej batožiny cestujúcich, cestovnej batožiny, poštových a 
autobusových zásielok a živých spoločenských zvierat, 

 podmienky prepravy psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s 
ťažkým zdravotným postihnutím,  

 pravidlá platnosti cestovných lístkov a miesteniek a spôsob preukazovania zaplateného 
cestovného pri kontrole a možnosti náhrady za stratu cestovného lístka v pravidelnej 
doprave,  

 postup pri kontrole cestovných lístkov v pravidelnej doprave, práva a povinnosti 
zamestnancov dopravcu oprávnených kontrolovať cestovné lístky a spôsob sankcionovania 
cestujúcich bez platného cestovného lístka a vymáhania cestovného,  

 tarifu,  

 reklamačný poriadok. 

Zákon požaduje, aby ak dopravca sám alebo spoločne s iným dopravcom prevádzkuje 
pravidelnú dopravu ako súčasť integrovaného dopravného systému alebo ako súčasť mestského 
dopravného systému, môže mať jeden prepravný poriadok pre celý dopravný systém.  

Integrovaný dopravný systém je ďalej upravený zákonom v súvislosti s cestovnými 
dokladmi. Cestovné lístky sú jednorazové a časové. Jednorazový cestovný lístok oprávňuje 
cestujúceho na jednu prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné. Časový cestovný lístok 
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oprávňuje cestujúceho vo vyznačenom časovom období platnosti cestovného lístka na opakované 
prepravy všetkými spojmi jednej autobusovej linky; v mestskom dopravnom systéme alebo v 
integrovanom dopravnom systéme aj viacerými alebo všetkými linkami dopravného systému. 

Dopravná obslužnosť sa vykonáva podobne ako v ostatných štátoch na základe plánu 
dopravnej obslužnosti. V SR nie sú právne požiadavky na spracovanie jedného plánu dopravnej 
obslužnosti pre autobusovú aj železničnú dopravu. Zákon č. 56/2012 Z. z. požaduje, aby na 
zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia objednávateľ zostavil plán dopravnej obslužnosti a 
uzatvoril s dopravcami zmluvy o službách. Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti 
objednávateľ berie do úvahy oprávnené požiadavky verejnosti, prevádzkované železničné a 
autobusové linky a ich prepravnú kapacitu a ďalšie kapacitné možnosti dopravcov, technický stav 
ciest na trase autobusových liniek, kapacitné možnosti súbežnej železničnej dopravy a mestskej 
dráhovej dopravy, hospodárnosť zabezpečovania prepravy a finančné možnosti verejného 
rozpočtu na úhradu za službu vo verejnom záujme. Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti 
objednávateľ spolupracuje s objednávateľom dopravných služieb železničnej dopravy na 
zosúladení kapacitných a prevádzkových možností v železničnej doprave a v pravidelnej 
autobusovej doprave. Objednávateľ musí vypracovať plán dopravnej obslužnosti tak, aby riešil 
efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti, najmä racionálne 
usporiadanie pravidelnej dopravy s cieľom minimalizovať súbežné prepravy a vytvoriť funkčnú 
nadväznosť pravidelnej dopravy na železničnú dopravu a na mestskú dráhovú dopravu a aby 
podporoval integrované dopravné systémy. 

Účelom zmluvy o službách definovanej v zákone č. 56/2012 Z. z. je zabezpečiť verejnosti 
bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby za určené základné cestovné, ich primeranú 
výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia a zohľadniť sociálne a environmentálne 
faktory a ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na 
komerčnom základe. Objednávateľ je povinný podporovať vznik a prevádzkovanie 
integrovaného dopravného systému. Na tento účel môže objednávateľ uzatvoriť zmluvu o 
službách aj s obchodnou spoločnosťou založenou na účel prevádzkovania integrovaného 
dopravného systému. 

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach (posledná zmena účinná od 1. 2. 2014) 
upravuje prístup na trh pri prevádzkovaní dopravy na dráhach a práva a povinnosti dopravcov a 
cestujúcich vo verejnej osobnej doprave.  

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v § 2 definuje integrovaný dopravný 
systém funkčné spojenie železničných dopravných služieb so systémom mestskej dopravy, 
prípadne aj s mestskou a prímestskou verejnou autobusovou dopravou do vzájomne prepojeného 
systému trás a harmonogramu spojov, spravidla na základe jedného prepravného poriadku a s 
jednotným systémom predaja cestovných lístkov alebo iných prepravných dokladov. Integrovaný 
dopravný systém musí umožniť cestujúcemu uskutočniť cestu vzájomne prepojenými trasami a 
spojmi na jeden prepravný doklad. 

Aj podľa zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach pri definovaní prepravného 
poriadku je uvedená možnosť pre dopravcu, ktorý môže vyhotoviť jeden prepravný poriadok, ak 
sám alebo spoločne s inými dopravcami poskytuje dopravné služby ako integrovaný dopravný 
systém, alebo ak poskytuje dopravné služby v mestskej doprave a súčasne prevádzkuje aj 
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mestskú verejnú autobusovú dopravu ako jeden mestský dopravný systém. Prepravný poriadok vo 
verejnej doprave musí obsahovať podľa tohto zákona: 

 druh poskytovaných dopravných služieb,  

 rozsah prepravnej povinnosti,  

 podmienky uzavretia zmluvy o preprave,  

 spôsob rezervácie a predaja prepravných dokladov na staniciach, zastávkach a v 
dráhových vozidlách, pravidlá platnosti a neplatnosti prepravných dokladov a 
preukazovania sa pri kontrole a možnosti náhrady za stratu prepravného dokladu,  

 rozsah práv a povinností cestujúcich pred začatím prepravy, počas prepravy a 
bezprostredne po skončení prepravy, ako aj pri neuskutočnení, nedokončení alebo 
omeškaní prepravy a postup uplatňovania nárokov vyplývajúcich z nedodržania podmienok 
prepravy,  

 rozsah práv a povinností zdravotne postihnutých cestujúcich, cestujúcich so zníženou 
pohyblivosťou v dôsledku postihnutia alebo veku a iných skupín cestujúcich, vrátane 
sprevádzajúcich osôb,  

 podmienky prepravy príručnej batožiny, cestovnej batožiny, živých zvierat a motorových 
vozidiel,  

 podmienky prepravy psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcim s 
ťažkým zdravotným postihnutím,  

 rozsah práv a povinností odosielateľov a príjemcov vecí, najmä požiadavky na prepravu 
rôznych druhov tovaru, iných vecí a živých zvierat, a pravidlá pristavovania vozňov na 
nakládku a vykládku,  

 postup pri kontrole prepravných dokladov, práva a povinnosti osôb oprávnených 
kontrolovať prepravné doklady a cestujúcich bez platného prepravného dokladu,  

 práva a povinnosti dopravcu, rozsah zodpovednosti dopravcu za spôsobenú škodu na 
zdraví ľudí a zvierat a na tovare, batožine alebo iných veciach a rozsah z toho 
vyplývajúcich nárokov cestujúcich a odosielateľov a príjemcov vecí na náhradu alebo na 
zľavu,  

 reklamačný poriadok,  

 tarifu cestovného vo verejnej osobnej doprave. 

Zákon č. 514/2009 Z. z. definuje taktiež zmluvu o službách vo verejnom záujme. Účelom 
zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme je zaručiť bezpečné, efektívne a kvalitné 
dopravné služby za určené cestovné, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti 
územia, zohľadniť sociálne a environmentálne faktory, faktory regionálneho rozvoja a požiadavky 
ozbrojených síl. Zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme uzatvára objednávateľ 
dopravných služieb s dráhovým podnikom na dopravné výkony, ktoré by ako podnikateľ z hľadiska 
svojich obchodných záujmov, najmä pre ekonomickú nevýhodnosť, vôbec neposkytoval, alebo 
neposkytoval v požadovanom rozsahu alebo kvalite, alebo neposkytoval za regulované cestovné, 
ale ktoré sú potrebné z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia. Zmluva o 
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dopravných službách vo verejnom záujme sa neuzatvára na poskytovanie dopravných služieb 
miestneho rekreačného, komerčného a turistického charakteru. V zmluve o dopravných službách 
vo verejnom záujme v železničnej doprave sa dohodne podiel železničných výkonov z 
dopravných služieb v rámci integrovaného dopravného systému objednaných 
objednávateľom dopravných služieb. Dráhový podnik môže po dohode s objednávateľom 
dopravných služieb použiť finančné prostriedky určené zmluvou o dopravných službách vo 
verejnom záujme na výkony vo verejnom záujme na integrovaný dopravný systém jednotlivých 
dopravcov rôznych druhov dopravy uplatnením jednotnej tarify cestovného, prepravnými 
podmienkami, a spoločným prepravným dokladom na účel efektívnejšieho využitia kapacity 
dráhových podnikov na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia. 

V SR je spracovaný strategický dokument Stratégia rozvoja dopravy Slovenskej 
republiky do roku 2020, podľa ktorého verejná osobná doprava podporuje dosahovanie viacerých 
sociálno-ekonomických cieľov. Jej prednosti možno definovať z hľadiska ekologického, sociálneho, 
regionálneho, priestorového a bezpečnostného. Zabezpečenie kvality verejnej osobnej dopravy 
(prímestská a diaľková osobná autobusová a železničná doprava a mestská hromadná doprava) je 
možné dosiahnuť tvorbou optimálneho modelu ponuky, riadenia a financovania. Úlohou 
dopravného plánovania je: 

 analyzovať potreby služieb verejnej dopravy: prepravné vzťahy územia autobusovej a 
železničnej dopravy, štruktúra cestujúcich a štatistika frekvencie cestujúcich, prognóza 
dopytu,  

 analyzovať požiadavky cestujúcich na verejnú dopravu: kvalita služieb, kvalita prestupných 
bodov, výška taríf a integrácia dopravy,  

 analyzovať potreby verejných prostriedkov na verejnú dopravu (dopyt, náklady, príjmy, 
tarifná politika zohľadňujúca elasticitu dopytu a výšku verejných prostriedkov pre 
subvencovanie verejnej dopravy),  

 stanoviť opatrenia na vytvorenie integrovaných dopravných systémov: zásady 
integrácie autobusových a železničných dopravcov, návrh prestupných bodov, určenie 
nosného druhu dopravy v závislosti od veľkosti prepravného prúdu (napr. železničná 
doprava zabezpečí líniovú (radiálnu) dopravnú obslužnosť a autobusová doprava nadväznú 
prepravu k prestupným uzlom (tzv. tangenciálne väzby). 

V nadväznosti na postupný prechod kompetencií na samosprávne kraje v oblasti 
železničnej osobnej dopravy bude vhodné zakladať integrátorov dopravy, predovšetkým tam, kde 
je v súčasnosti verejná doprava zabezpečovaná prostredníctvom troch úrovní: štát, samosprávny 
kraj a krajské mesto. Úlohou koordinátora bude zabezpečiť dopravnú koordináciu a kooperáciu 
medzi dopravcami s cieľom skvalitnenia služieb, zvýšenia ekonomickej efektivity prevádzky a 
zabezpečenia konkurenčného prostredia pri prevádzkovaní služieb.  

Podľa Stratégie rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020 prioritami v oblasti 
verejnej osobnej dopravy je vytvoriť podmienky na komplexné zabezpečenie základnej dopravnej 
obslužnosti regiónov a samosprávnych krajov formou integrovaných dopravných systémov:  



 

Prepravno-tarifný systém IDS PSK a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS 
 

20 
 

 v oblasti dopravnej infraštruktúry zabezpečiť, aby koľajová doprava prepájala prímestské 
oblasti s centrami veľkých miest, tam kde je to možné aj integráciu infraštruktúry koľajovej 
dopravy,  

 v miestach spádových centier (identifikovaných v plánoch dopravnej obslužnosti) realizovať 
prestupné body verejnej dopravy a IAD vrátane budovania záchytných parkovísk (park & 
ride), čím sa vytvoria podmienky na to, aby líniová (radiálna) dopravná obslužnosť bola 
zabezpečovaná železničnou dopravou a autobusová doprava zabezpečovala nadväznú 
prepravu k prestupným uzlom (tzv. tangenciálne väzby), budovať záchytné parkoviská, 
ktoré umožnia realizovať kombinovaný spôsob prepravy prestupom z IAD na verejnú 
dopravu,  

 postupne presunúť kompetencie v oblasti regionálnej a prímestskej železničnej dopravy na 
samosprávne kraje. 

 V čase spracovania štúdie prebiehajú práce  komisie pre harmonizáciu verejnej 
osobnej dopravy  MDV SR na príprave vyhlášky k zákonu č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 
s cieľom presnejšie stanoviť štandardy dopravnej obslužnosti a bližšie špecifikovať obsah 
Plánov dopravnej obslužnosti.  
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2.4. Organizačné rámce vo verejnej doprave 
Organizačné rámce rozvoja integrovaných dopravných systémov sú nevyhnutné na 

vybudovanie silnej autority „Organizátora“. Organizačné rámce a ich tvorba sú obrazom politických 
rozhodnutí. Do oblasti organizačných rámcov patrí okrem „náhradnej“ legislatívy jednoznačne aj 
plán postupného rozvoja integrácie. Ten je spravidla rozdelený na etapy, ktoré na seba 
bezprostredne nadväzujú. 

2.5. Etapizácia rozvoja integrovaného systému 
Ako bolo konštatované, integrovaný dopravný systém nemožno vybudovať zo dňa na deň. 

Musí sa budovať systémovo s ohľadom na všetky aspekty rozvoja. Inak nesplní očakávania a 
systém nebude konkurencieschopný voči individuálnej automobilovej doprave. Do prípravnej fázy 
sú spravidla sústredené organizačné a legislatívne aspekty rozvoja, vlastná integrácia je 
sústredená do nasledujúcich etáp. Popis etáp by mal zahŕňať aj návrh nevyhnutných investícií do 
infraštruktúry. A to okrem iného aj preto, že táto oblasť je dnes silno podporovaná zo strany 
štrukturálnych fondov EU. 

Pri tvorbe  IDS v danom regióne je možné rozdeliť postup tvorby systému do štyroch 
základných etáp, a to: 

- predintegračná etapa, 

- zakladateľská etapa, 

- rozvojová etapa, 

- vyspelá etapa. 

Predintegračná etapa v seba zahŕňa predovšetkým vytvorenie systému vzájomných zmlúv 
medzi potenciálnymi subjektmi IDS. Subjekty sa väčšinou zaväzujú k spolupráci a vytvára sa 
predbežný harmonogram pre založenie a tvorbu integrovaného dopravného systému. 

V rámci zakladateľskej etapy je hlavný krokom vytvorenie/založenie 
organizátora/koordinátora daného IDS. Na začiatku tejto fázy ešte nemusí byť založená 
spoločnosť, ktorá bude preberať kompletne funkciu organizátora, ale subjekty sa dohodnú na 
forme organizátora a postupe založenia IDS. V tejto fáze môže na vybranom území prebiehať aj 
prvé testovanie integrácie či už tarifnej alebo dopravnej, prípadne oboch zároveň Tiež sa tvorí 
zároveň harmonogram postupu integrácie pre ďalšie obdobia.  

Rozvojová etapa v sebe zahŕňa najmä postupnú integráciu záujmového územia (regiónu) 
z hľadiska priestorového, ako aj z hľadiska zapájania jednotlivých dopravcov, ktorí na danom 
území zabezpečujú verejnú osobnú dopravu. Rozvíja sa tarifná a dopravná integrácia, organizátor 
IDS v tejto fáze už zabezpečuje aj analýzy a prieskumu z prevádzky IDS na vybranom území.  

V rámci vyspelej fáze už prebiehajú pokročilé stupne integrácie v technologickej oblasti IDS 
a uplatňuje sa vysoká miera koordinácie. 
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2.6. Úloha samosprávneho kraja a organizátora 
Ako už bolo spomenuté vyššie, kraj na svojom území môže zabezpečovať dopravnú 

obslužnosť prostredníctvom integrovaného dopravného systému (IDS). Zabezpečovanie IDS musí 
byť kompletne organizačne pokryté. Je zriadený organizátor verejnej dopravy (môže mať rôznu 
právnu formu), ktorý spoločne s krajom zabezpečuje prevádzku a rozvoj IDS. 

Z pohľadu pyramídy controllingu verejnej dopravy možno: 

 celú najnižšiu úroveň controllingu prideliť organizátorovi, 

 z veľkej časti prideliť organizačnú úroveň organizátorovi, pričom časť povinností a 
právomocí musí zostať na kraji, 

 plánovaciu úroveň rozdeliť medzi kraj a organizátora rovnomerne (respektíve podľa 
konkrétneho nastavenia v danom kraji) 

Právomoci a povinnosti prechádzajúce na organizátora by pritom mali byť: 

 jasne definované – všeobecný výpis činností, právomocí a povinností, 

 legislatívne ošetrené (napr. mandátna zmluva medzi krajom a organizátorom), 

 akceptované všetkými účastníkmi IDS (napr. ukotviť poslanie organizátora medzi všetkými 
účastníkmi IDS v akceptovanom zmluvnom dokumente – „Dohoda o spolupráci a pristúpení 
k IDS“), 

 previazané s controllingom verejnej dopravy. 

V tejto oblasti jasne pôsobí takzvaná „náhradná“ legislatíva. Je podriadená „všeobecným„ 
zákonným normám.  

2.7. Organizátor verejnej dopravy PSK 
Táto časť sa bude zaoberať základnými tézami riešenia otázok návrhu stratégie 

z organizačnej stránky IDS. Má vo svojej podstate dve kľúčové témy: 

A. Rozhodnutie o zriadení Organizátora a jeho organizačnej forme. 

B. Etapy rozvoja integrovaného dopravného systému PSK a ich náplne 
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2.7.1. Organizačno-právna forma Organizátora verejnej dopravy PSK – spoločnosť 
s ručením obmedzeným 

Z okruhu možných organizačno-právnych foriem Organizátora bola s ohľadom na 
odporúčanie spracovateľa a prorokovanie so zainteresovanými subjektmi vybraná forma – 
spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). 

„Odporúčanie riešiteľov: Táto právna forma je najviac využívanou formou 
organizačného riešenia v IDS v ČR, ale aj v ostatnom zahraničí. Úspešné systémy IDS majú 
spravidla túto právnu formu organizácie. Je to dostatočne „transparentná“ a 
„kontrolovateľná“ organizačná forma. Je flexibilná pre postupné rozšírenie zriaďovateľov, 
do organizácie môžu stále pristupovať ďalšie mestá a obce. Riešitelia odporúčajú ďalej sa 
zaoberať touto formou organizačného riešenia“. 

Výhody: 

 spoločnosť vykonáva činnosti vo vlastnom mene alebo na základe poverenia kraja, 

 transparentné a priame riadenie, 

 umožní zefektívnenie činností dopravného systému, 

 pri presadzovaní záujmov v rámci budovania a rozvoja IDS je nestranným subjektom, 

 adekvátnym spôsobom je možné motivovať na zabezpečenie daných cieľov a dojednávať 
sankcie v momentoch zlyhania, 

 je to samostatne hospodáriaca účtovná jednotka , 

 môže vykonávať vedľajšiu hospodársku činnosť, a to najmä z pozície vysoko 
kvalifikovaného odborníka v danej oblasti, nesie priamu zodpovednosť za riziká, 

 uplatňuje účtovné i daňové odpisy v plnom rozsahu, 

 spoločníkom môžu byť aj ďalšie subjekty, najmä obce a pod. – priamy vplyv na Nariadenie 
EP a Rady (ES)1370/2007 (v I. etape zriadenia organizátora neodporúčame vstup do 
spoločnosti ďalších miest). 

Nevýhody: 

 vykonáva podnikateľskú činnosť (t.j. osoba je povinne platcom DPH), 

 plne ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom, 

 ak je spoločnosť založená alebo zriadená za účelom uspokojovania potrieb verejného 
záujmu, ktoré nemajú priemyselnú alebo obchodnú povahu, a ak je spoločnosť financovaná 
prevažne krajom alebo je krajom ovládaná, alebo ak kraj volí viac ako polovicu členov v jej 
štatutárnom alebo dozornom orgáne, je podľa príslušného zákona SR verejným 
zadávateľom, 

 vytvorenie právneho subjektu vygeneruje určité náklady navyše, ktoré by teoreticky výkon 
obdobnej činnosti vo vlastnej réžii kraja neprinášal, čo sa dá čiastočne eliminovať vedľajšou 
hospodárskou činnosťou. 
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Záverečné odporúčania:  

Ak pripojíme k vykonanému rozboru aj skúsenosti z prevádzkovaných IDS riadených 
činností organizátora v ČR i v zahraničí, a najmä ak vezmeme do úvahy úspešnosť rozvoja 
systému, najlepšie vychádza model „spoločnosť s ručením obmedzeným“, ktorú zakladá kraj s 
ďalšími subjektmi. 

2.7.2.  Základný model vlastníckych podielov 

Základný model predpokladá účasť krajského  mesta Prešov. Je dôležité, aby krajské 
mesto malo svoj podiel v organizácii. Je „sídelným“ mestom kraja a je vlastníkom jedného 
z najväčších dopravných podnikov v budúcom systéme. Organizátor v takomto zložení bude 
postačovať pri realizácii tzv. prípravnej etapy.  

Návrh rozdelenia vlastníckych podielov: 

 PSK:   65% 

 Mesto Prešov:  35% 

 

Obr. 2.7.1  Príklad podielov spoločníkov na Integrovanej doprave Žilinského kraja, s.r.o. 
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2.7.3. Rozvojová etapa zavádzania IDS 

V tejto etape prebehne úplná integrácia integrovaných dopravných systémov Prešovského 
a Košického kraja. Dôvodom definovania tejto etapy je dlhodobý cieľ MDV SR pri tvorbe 
takzvaných „Funkčných regiónov“.  

Zmeny v oblasti organizačných aspektov rozvoja IDS možno s určitosťou očakávať. 
Nakoľko však tento projekt bol zadaný len pre územie PSK bolo by v  tejto fáze veľmi zavádzajúce 
definovať presnú skladbu majetkových podielov v organizácii s.r.o. prípadného spoločného „spolu 
krajského“ Organizátora. V ideálnom prípade by mal model pozostávať nielen z vlastníckych 
podielov PSK a KSK, ale minimálne aj z podielov jadrových miest krajov. 

Modelový príklad možného rozloženia vlastníckych podielov: 

 PSK:    30% 

 KSK:    30% 

 Mesto Prešov   20% 

 Mesto Košice   20% 

 

 
Obr. 2.7.2  Funkčné regióny Slovenskej republiky 

 

Vyššie uvedený podiely je možné upraviť aj na základe rozsahu financovania verejnej 
osobnej dopravy, počtu obyvateľov, výkonov VOD vo vozkm a pod. 
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2.8. Návrh obsahu prípravnej/zakladateľskej etapy IDS PSK 
Pre úplnosť treba definovať takzvanú prípravnú etapu. V tejto etape je potrebné realizovať: 

- Založenie s.r.o.  

- Definovať presný názov IDS PSK 

- Zabezpečiť personálne obsadenie „Organizátora“ 

- Vytvoriť základné legislatívne dokumenty (zmluvy, štandardy, atď.) 

- Pripraviť pilotný projekt na realizáciu  

- Prípravná etapa bude náročná nielen pracovne, ale najmä z hľadiska dĺžky 
„sprievodných“ procesov. Nevyhnutná schvaľovacia procedúra v štatutárnych 
orgánoch miest a obcí. Predpokladá sa 6 - 12 mesiacov. 

2.8.1. Fyzické založenie a rozbeh činnosti Organizátora – s.r.o. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá kraj s ďalšími subjektami podľa príslušných 
zákonných noriem (obchodný zákonník). Ide o právnickú osobu založenú za účelom podnikania 
(t.j. dosahovania zisku). Spoločnosť s ručením obmedzeným má vlastné orgány, ktorými sú valné 
zhromaždenie (ak je kraj jediným spoločníkom, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia rada 
kraja), konateľ (alebo viac konateľov) a dozorná rada. 

 Výška základného imania spoločnosti musí predstavovať aspoň 5 tis. €.  

 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.  

Konateľ/konatelia sú štatutárnym orgánom spoločnosti. Ak je viac konateľov, koná 
za spoločnosť každý samostatne, pokiaľ spoločenská zmluva alebo stanovy nestanovujú inak. 
Konateľom prislúcha obchodné vedenie spoločnosti.  

Dozorná rada sa zriaďuje, ak to stanoví spoločenská zmluva alebo osobitný zákon. 
Dozorná rada je de facto „kontrolným“ orgánom spoločnosti. Napríklad dohliada na činnosť 
konateľov, preskúmava účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu straty.  
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2.8.2. Organizačno-funkčná schéma Organizátora – prípravná etapa 

Na realizáciu prípravnej etapy je navrhované personálne obsadenie organizácie 
Organizátora (s.r.o.) vo  funkčnom zložení podľa nasledujúceho Obr. 2.8.1.  

 
Obr. 2.8.1 Organizačno-funkčná schéma Organizátora – prípravná etapa 

2.8.3. Odborný odhad nákladov spojených so vznikom a rozbehnutím činnosti s.r.o. 
Organizátora (obdobie prípravnej etapy) 

V tejto časti práce budú vyčíslené odborné odhady nákladov súvisiacich: 

 s aktom založenia spoločnosti s ručením obmedzeným 

 s vybavením organizátora nevyhnutným zariadením pre započatie činnosti 

 náklady na zabezpečenie prevádzky – prevádzkové náklady 

Náklady spojené so založením spoločnosti s ručením obmedzeným 

Náklady spojené so založením spoločnosti s ručením obmedzeným zahŕňajú nevyhnutné platby 
za:  

 Notársku zápisnicu – spísanie spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny 

 Vydanie živnostenských listov/koncesných listín 

 Súdne poplatky – za podanie návrhu na vklad do obchodného registra 

 Ostatné náklady a poplatky (vyhodnotenie osvedčených kópií dokumentov, 
osvedčenie podpisov, správne poplatky, bankové poplatky, apod.). 

Odborným odhadom, ktorý zohľadňuje výšku poplatku podľa sadzobníka, je výška 
predpokladaných nákladov cca 700 €.  

Riaditeľ - konateľ
(konateľ spoločnosti 

navrhnutý  PSK)

Dopravný 
technológ

(oblasť verejnej linkovej 
dopravy)

Dopravní 
technológ

(kumulácia funkcií pre oblasť 
železníc + tarifný a platobný 

systém)

Právne
Ekonomické

(kumulovaná funkcia 
ekonomika + administratíva)

Konateľ 
(konateľ spoločnosti 

navrhnutý mestom Prešov)
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Náklady na vybavenie a zariadenie organizátora 

V nasledujúcej tabuľke je vykonaný rozbor nákladov na nevyhnutné vybavenie 
Organizátora na zabezpečenie činnosti na riešenie prevádzkových problémov. 

Tab. 2.8.1 Náklady na vybavenie a zariadenie Organizátora 

  ks cena/ks (€) spolu (€) 
Mobilný telefón 6 180 1 080 
Osobný počítač 4 700 2 800 
Špeciálny počítač, HW 2 2 000 4 000 
Špeciálny SW 2 18 000 36 000 
Osobný automobil 1 15 000 15 000 
Spolu     58 800 

 

Komentár: 

 Vo vzťahu k PC technológiám a mobilným telefónom je nárok jasný – štandardné 
vybavenie každého pracovníka 

 Špecifikácia špeciálnych SW a HW je potrebné sledovať v nasledujúcich oblastiach 

- Tvorba cestovných poriadkov 

- GIS systémov a pod. 

- Licencia VISUM a pod. 

Náklady na zabezpečenie prevádzky – prevádzkové náklady 

Pripomeňme si, že sa uvažuje s dvoma zriaďovateľmi, a to PSK a mestom Prešov, ktoré sa 
bude tiež podieľať na úhrade vstupných nákladov. Vytýčený cieľ sa odráža aj vo východiskovom 
počte pracovníkov. Za základ pre vyčíslenie osobných nákladov bola zvolená mzda prevyšujúca 
priemer v Slovenskej republike (v 2. štvrťroku 2018 bola 1004 €), vo výške 1 200 €/mes., a to 
s ohľadom na výkon riadiacich funkcií a požadovanú vysokú odbornosť a skúsenosti pracovníkov 
rozbiehajúcich činnosť Organizátora. Réžia bola rozdelená na prevádzkovú, ktorá je úzko spojená 
s činnosťou organizátora (20 % z osobných nákladov) a správnu réžiu (30 % z osobných 
nákladov), ktorá zahŕňa náklady spojené so zabezpečením pracovných priestorov, resp. sídla 
Organizátora, vedením mzdovej a účtovnej agendy, atď. Hodnoty boli stanovené podľa zvyklostí 
ekonomických súvahových štúdií. 

Tab. 2.8.2 Náklady na zabezpečenie prevádzky – prevádzkové náklady 

Počet 
pracovníkov 

Mesačná mzda 
pracovníka (€) 

Mzdové náklady 
spolu (€/rok) 

Osobné náklady 
spolu (€/rok) 

Režijné 
náklady 
(€/rok) 

Prevádzkové 
náklady spolu 
(€/rok) 

6 1 200 86 400 116 812 58 406 175 218 
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Náklady spolu 

Tab. 2.8.3 Náklady spolu 

Náklady (€) 
Na založenie s.r.o. 700 
Na vybavenie a zariadenie 78 800 
Prevádzkové  (€/rok) 175 218 
SPOLU 254 718 

Poznámka: Počet pracovníkov bude nabiehať v priebehu roka postupne a tiež náklady na dva 
výkonnejšie počítač a špecializovaný SW sa môžu v etape budovanie organizátora časovo 
posunúť. 

2.8.4. Základné princípy delegovania právomocí - legislatívna podpora  

Základné povinnosti vo vzťahu k realizácii zabezpečenia dopravnej obslužnosti vo väzbe 
k zákonným normám má príslušný regionálny útvar štátnej správy a územnej samosprávy. Tieto 
povinnosti sú presne vymedzené a neprenosné. Pod zorným uhlom tohto konštatovania je možné 
všeobecne definovať prenos práv a povinností z „orgánov zriaďovateľa/ľov“ na Organizátora, a to v 
prenose povinností v činnostiach spojených s praktickou realizáciou zabezpečenia dopravnej 
obslužnosti v danej oblasti. Ide o pomerne rozsiahly okruh činností, pričom výkon činností sa bude 
aj výrazne líšiť v jednotlivých fázach rozvoja IDS. Z vyššie uvedeného vyplývajú aj základné 
pravidlá pre prenesenie právomoci a povinnosti prechádzajúcej od zriaďovateľa/ov na organizátora 
a pre kvalitné fungovanie väzieb medzi účastníkmi v systéme:  

a) Delegovanie činností, právomocí a zodpovednosti musí byť jasne obsahovo definované a 
vymedzené  

b) Vzájomný vzťah musí byť legislatívne ošetrený (napr. mandátna zmluva1 medzi krajom a 
organizátorom). 

c) Poslanie Organizátora, pravidlá a vzájomné povinnosti by mali byť následne akceptované 
všetkými účastníkmi IDS (napr. akceptovaním – „Dohody o spolupráci a pristúpení k IDS2“), 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Predmetom zmluvy je záväzok Organizátora, ako mandatára, sústavne vykonávať činnosti pre zriaďovateľa 
- mandanta za podmienok stanovených v zmluve. (Zmluvne dojednania zahŕňajú aj rozsah dohodnutej 
odplaty za výkon činností a vymedzujú práva a povinnosti zmluvných strán, vrátane kontrolných 
mechanizmov a výšky zmluvných pokút v prípade neplnenia záväzkov). Dokument presne vymedzuje 
požadovaný rámec činností vykonávaných Organizátorom, preto je každoročne upravovaný dodatkami vo 
väzbe na obsahovú náplň rozvojových etáp IDS. 
2 Je základnou zmluvou (niekedy sa používa aj pojem Konvencia systému) o založení, zabezpečení, rozvoji 
IDS a o spoločných pravidlách jeho fungovania. Je to deklarácia akceptácie podmienok o prevádzkovom, 
finančnom, technickom a organizačnom zabezpečení IDS. Pre uchádzačov, ktorí chcú byť účastníkmi IDS, je 
akceptácia tejto zmluvy nevyhnutnou podmienkou. 
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2.9. Zahraničné skúsenosti pri tvorbe tarifných systémov IDS 
Pre účely inšpirácie z existujúcich systémov IDS sme pre Prešovský kraj, vybrali 

nasledovné príklady IDS. Ide o systémy IDS, ktoré majú okrem krajskej tarify vyriešený aj spôsob 
tarifnej integrácie medzi susednými, resp. zahraničnými územiami. 

2.9.1. IDOL - Integrovaný dopravný systém Libereckého kraja 

Integrovaný dopravný systém Libereckého kraja (ďalej len IDOL3) je systém verejnej 
osobnej hromadnej dopravy spájajúce jednotlivé druhy dopravy s cieľom zjednotenia organizačne 
ekonomických, tarifných a dopravných sústav dopravných spoločností s cieľom zabezpečovať 
účelnú, efektívnu a kvalitnú dopravnú obsluhu územia. Zaujímavosťou je to, že koordinátorom je 
spoločnosť KORID LK, spol. s r.o. – Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje. Časť 
niektorých liniek zachádza aj do Poľska. Od 1. 7. 2009 bol spustený v Libereckom kraji v ČR IDOL, 
ktorého organizátorom je spoločnosť KORID LK. IDS vznikla na základe pristúpenia zúčastnených 
strán ku Konvencii Integrovaného dopravného systému Libereckého kraja. 

Integrovaný dopravný systém Libereckého kraja je zatiaľ jediný, ktorý využil na základe 
cenového výmeru Ministerstva financií ČR vyhlásenie tarify IDS formou nariadenia kraja. 

Cieľom IDOL je trvalo rozvíjať a skvalitňovať služby verejnej osobnej dopravy na území 
IDOL, udržať a zvyšovať podiel verejnej osobnej dopravy prostredníctvom jednotnej koordinácie, 
organizácia a integrácia dopravy. Základnými princípmi IDOL sú: 

a) prepojenie dopravných systémov jednotlivých dopravných spoločností a stanovenie 
spoločné prepravné ponuky, ktorá rešpektuje pravidlo optimalizácia dopravnej obslužnosti, 
a ktorá vychádza z možnosti finančne zabezpečiť dopytované služby objednávateľovi 
dopravy; 

b) zjednotenie tarifných systémov a prepravných podmienok, odbavovacích a informačných 
systémov dopravcov; 

c) uspokojenie maximá prepravných potrieb cestujúcich na území Libereckého kraja formou 
integrovanej dopravy pri kontrolovanom a riadenom vynaložení primeraných nákladov. 
Praktickú prevádzku, riadenie, správa a rozvoj IDOL sú vykonávané na základe 

dvojstranných zmlúv, ktoré upravujú prevádzkové, finančné, technické a organizačné 
zabezpečenie dopravnej obslužnosti formou integrovanej dopravy. 

Účastníkmi IDOL sú objednávatelia dopravy, koordinátor a dopravné spoločnosti, ktorí 
pristúpili k tejto Konvencii a ktorí akceptujú podmienky vyplývajúce zo zmlúv, upravujúcich 
prevádzkové, finančné, technické a organizačné zabezpečenie dopravnej obslužnosti formou 
integrovanej dopravy. 

 

 

 

 

                                                           
3 http://www.iidol.cz/ 
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Objednávateľmi verejnej osobnej dopravy sú: 

a) Liberecký kraj je podľa zákona č. 111/1994 Zb. o cestnej doprave v znení neskorších 
predpisov a podľa zákona č. 266/1994 Zb. o dráhach, v znení neskorších predpisov 
povinný zabezpečiť na svojom území dopravnú obslužnosť; 

b) Mesto Česká Lípa je objednávateľom mestskej hromadnej dopravy v meste Česká Lípa; 
 

c) Mesto Jablonec nad Nisou je objednávateľom mestskej hromadnej dopravy v meste 
Jablonec nad Nisou; 

d) Štatutárne mesto Liberec je objednávateľom mestskej hromadnej dopravy v Štatutárnym 
meste Liberec; 

e) Mesto Turnov je objednávateľom mestskej hromadnej dopravy v meste Turnov. 
Funkcie koordinátora: 

a) koordinátor vedie evidenciu účastníkov Konvencie a o pristúpení alebo o odstúpení 
účastníka Konvencie písomne informuje všetkých účastníkov Konvencie; 

b) koordinátor Integrovaného dopravného systému Libereckého kraja je subjekt založený na 
koordináciu, riadenie, plánovanie, kontroly a komplexného rozvoja IDOL a dopravnej 
obslužnosti kraja; 

c) koordinátorom Integrovaného dopravného systému Libereckého kraja je jediný subjekt, 
ktorým je spoločnosť Korid LK, spol. s r.o. (Ďalej len koordinátor); 

d) za vykonávanie týchto činností je koordinátor zodpovedný svojmu vlastníkovi, ktorým je 
Liberecký kraj a ďalej účastníkom IDOL. 

Dopravné spoločnosti (dopravcovia): 

a) dopravcovia, ktorí sú účastníkmi Konvencie, súhlasí s vymedzenými cieľmi a princípmi 
IDOL; 

b) dopravca, ktorý je účastníkom Konvencie, sa zaväzuje k aktívnej spolupráci s ďalšími 
partnermi Konvencie za účelom trvalého dosahovania cieľov IDOL. 
Ak sa nedohodnú všetci účastníci IDOL zmluvne inak, zostávajú zodpovednosti, 

kompetencie a právomoci v rovnakom rozsahu tým subjektom, ktorým patrili pred ich vstupom do 
IDOL. 

Orgány IDOL 

Rada IDOL je zložená zo zástupcov objednávateľov verejnej osobnej dopravy v 
Libereckom kraji a koordinátora. Stáva sa najvyšším orgánom IDOL, ktorý navrhuje koncepčné 
záležitosti integrovaného systému, ako podklad pre rozhodnutie samosprávnych orgánov. 

Pracovná skupina IDOL pozostáva zo stálych členov a z pozvaných členov, je odbornou 
pracovnou skupinou, ktorá prerokúva organizačne ekonomickú problematiku spojenú s vytváraním 
a s rozvojom IDOL a so zabezpečovaním koordinovaného rozvoja dopravnej obslužnosti v 
Libereckom kraji. Pracovná skupina je tiež miestom, na ktorom sa subjekty, na ktorých prevádzkou 
a rozvojom IDOL informujú a prerokúvajú aktuálne problémy. 

Práve v Libereckom kraji sa rozhodli využiť zónovo-relačnú tarifu. Liberecký kraj je 
rozdelený do 282 tarifných zón, pričom každá obec je reprezentovaná minimálne jednou tarifnou 
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zónou. Cena za prepravu medzi zónami sa stanovuje na základe počtu tarifných jednotiek medzi 
zónami.  Každá obec je zaradená  do zóny, ktorá je reprezentovaná určitým tarifným bodom. 

Tarify platné v tarifných zónach s MHD vyhlasované jednotlivými mestami (v súlade s Tarifou 
IDOL): 

 zóna 0001 Liberec 
 zóna 1001 Jablonec n.N. (Vrátane všetkých obcí obsluhovaných MHD, tj. Tarifných zón v 

DSOJ) 
 zóna 2001 Česká Lípa 
 zóna 3001 Turnov - nemá svoju tarifu, všetko je iba podľa Tarifu IDOL 

IDS zasahuje niektorými linkami do susedného kraja (Ústecký kraj) ako aj do Poľskej republiky. 

Tieto tarify sa použijú v prípadoch jazdy vnútri danej zóny s MHD (DSOJ), podmienky sú 
podrobne popísané v častiach 17-20 Tarifu IDOL. Ak nie je uvedené inak, potom papierové 
doklady platí len v spojoch MHD, cestovný doklad Opuscard4 platí vo všetkých spojoch IDOL v 
príslušnej zóne. 

Cestovnými dokladmi IDS IDOL sú: 

a) neintegrovaný papierový  cestovný lístok pre jednotlivú jazdu (zaplatený v hotovosti alebo 
prostredníctvom elektronickej peňaženky na BCK pre spolucestujúceho) - v regionálnej 
autobusovej a železničnej doprave je neprestupnom, v MHD môže byť prestupový medzi 
spojmi dopravcu prevádzkujúceho MHD podľa tarifu MHD pre jednotlivé zóny; 

b) integrovaný lístok pre jednotlivú jazdu nahraný do BCK (osobné alebo anonymné) - je 
prestupný medzi všetkými spojmi zahrnutými do IDOL. Cestovným dokladom je cestovný 
lístok nahraný do BCK. Pri výdaji lístka je cestujúcemu spravidla vydaný aj vytlačený 
Príjmový doklad IDOL, ktorý nie je cestovným dokladom (slúži pre kontrolu pri 
nefunkčnosti BCK alebo zariadenia a pre prípadnú reklamáciu); 

c) integrovaný časový kupón nahraný do osobné BCK (ak nie je pre niektorých zóny alebo 
relácie tarifou umožnené nahranie aj do anonymné BCK) - vo variantoch sedemdňovej, 
tridsaťdňovej, deväťdesiatdňovej, 180-dňovej, 365denní; 

d) neintegrovaný papierový cestovný lístok pre batožinu / bicykel na spoj; 
e) integrovaný papierový cestovný lístok pre batožinu / bicykel celodenné; 
f) preukaz oprávňujúci cestujúceho k bezplatnej preprave. 

Nosičom integrovaných cestovných lístkov pre cestujúcich je BCK Opuscard, ktorá je vydávaná vo 
variantoch: 

a) Osobné BCK je vydaná konkrétnemu držiteľovi, je opatrená fotografiou držiteľa, menom a 
priezviskom držiteľa a logickým číslom karty. Držiteľ osobné Opuscard si môže zakúpiť 
všetky druhy cestovných lístkov IDOL (za podmienok podľa SPP a Tarifu IDOL). 

b) Anonymné (prenosná) BCK nie je vydaná konkrétnemu držiteľovi, je opatrená iba 
logickým číslom karty. Na anonymné BCK nie je možné zakúpiť integrovanú cestovný 
lístok s platnosťou dlhšou ako jeden deň, ak nestanoví Rada mesta v Tarifu platnom pre 
zóny s MHD inak. 

 
 

                                                           
4 http://www.opuscard.cz/uziti-karty/idol 
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Podľa zónovej platnosti sa jazdné doklady IDOL rozlišujú nasledovne: 

a) Jednozónový jazdný doklad - pre jednu tarifné zónu (ktorá je zároveň nástupné aj 
výstupný zónou); 

b) relačné jazdný doklad - pre jazdu cez viac tarifných zón, pričom relácie je definovaná 
dvoma tarifnými zónami (nástupné a výstupné); trasa (zóny), kadiaľ môže cestujúci ísť, je 
stanovená pravidlami v Tarifu IDOL. 

 Pri každom nástupe do vozidla a prestupu je cestujúci s integrovaným cestovným lístkom 
alebo časovým kupónom na BCK povinný sa pri nástupe do vozidla prihlásiť (vykonať tzv. Check-
in). Podrobnosti sú stanovené v časti 6 SPP IDOL. Ak sa cestujúci pri nástupe do vozidla 
neobslúži, jedná sa o porušenie Tarifu a SPP IDOL, za ktoré cestujúci pri kontrole zaplatí prirážku 
podľa Tarifu IDOL. 

 Tarifná vzdialenosť pre relačné lístky sa vypočíta ako najkratšia vzdialenosť z nástupnej do 
výstupnej zóny podľa tarifnej mapy, ktorá je súčasťou Tarifu IDOL. 

Pre jednozónový lístok je tarifná vzdialenosť stanovená na 0 tarifných jednotiek. 

Jednozónový cestovný doklad platí len v tarifnej zóne, pre ktorú bol zakúpený. 
Relačný cestovný doklad platí pre jazdu medzi ľubovoľnou zastávkou (stanicou) ležiacou v 
nástupnej zóne a ľubovoľnou zastávkou (stanicou) ležiace vo výstupnej zóne. Trasa, ktorú 
cestujúci cestuje, musí spĺňať nasledujúce podmienky: 

a) Cestujúci sa nesmie pri svojej ceste ocitnúť mimo územia pre danú cestu povolených 
kontrolných nadzón. Zaradenie jednotlivých tarifných zón do kontrolných nadzón a povolené 
kontrolné nadzóny pre každú reláciu (dvojicu nadzón) sú definované v prílohách SPP IDOL. 

b) Cestujúci musia cestovať najkratšou trasou (podľa tarifnej mapy IDOL) alebo môže 
cestovať dlhšiu trasou za podmienky, že použité spojenie je medzi jeho nástupné a výstupné 
zastávkou spojením časovo najvýhodnejším alebo spojením s najmenším počtom prestupov. 
Pri kontrole cestovných lístkov cestujúci na otázku poverenej osoby oznámi svoju nástupnú a 
výstupnú zastávku a použité spoje alebo spôsob dopravy. 

   V prípade, že cestujúci s relačnej cestovným lístkom cestuje v rámci IDOL len v časti 
trasy, na ktorú má zakúpený cestovný doklad, nesmie jazdu v IDOL začať alebo ukončiť v zóne, 
ktorej tarifná vzdialenosť od nástupnej alebo od cieľovej zóny lístka je dlhšia ako tarifná 
vzdialenosť, na ktorú má lístok IDOL. 

Tarifa je špecifická aj pre niektoré mestá, ktoré sú zintegrované v rámci IDOLu. 

Tarifná mapa jednotlivých obcí s uvedením tarifných jednotiek znázorňuje obr. 2.9.1. 
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Obr. 2.9.1 Tarifná mapa IDOL, zdroj: www.iidol.cz 

 

 

Obr. 2.9.2 Príklad uvedenia tarifných jednotiek v relácii z Liberca do obce Raspenava 
Zdroj: ttp://dopravnimapy.kraj-lbc.cz/projects/idol/ 

Napríklad z Liberca do obce Raspenava máme 13+2+13 tarifných jednotiek, čo je spolu 28 TJ. 
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Obr. 2.9.3 Výsledok hodnoty tarifného počítadla pre našu reláciu z Liberca do obce Raspenava, Zdroj: 
http://dopravnimapy.kraj-lbc.cz/projects/idol/ 

Zaujímavosťou je to, že systém ponúka aj dopravu na zavolanie tzv. Radiobus.5 

2.9.2. IDS Libero 

Zahrňuje v sebe oblasť územia okolo hlavného mesta Bern a oblasti Biel, Seeland, 
Grenchen a Bernese Jura. Ide o líniovo – sieťový typ tarify. V celej oblasti Libero existuje 
jednoduchý tarifný systém. To znamená, že pre mesto a krajinu potrebujete jediný lístok, a to bez 
ohľadu na to, či ide o denný lístok, lístok na viacero dní alebo predplatný lístok. Vďaka 
predplatnému Libero si môže cestujúci vybrať minimálne 2 zóny a môže cestovať cez celú oblasť 
Libero nad 9 zón. Predplatné platí pre neobmedzené cesty vo všetkých zónach.  

Druhy cestovného: 

● Deti: do 6 rokov zadarmo, 
● Žiaci od 6 do 16 rokov: zľavnené cestovné, 
● Študenti od 16 do 25 rokov – Junior-Abo: druhá trieda o štvrtinu lacnejšie cestovné, 
● Seniori: nad 70 rokov zľavnené cestovné 
● jednorazové základné cestovné, 2. trieda, 30 minút 2,60 CHF 

 

                                                           
5 http://www.iidol.cz/stranky/62:radiobus-radiostop.html 
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Obr. 2.9.4 Schéma tarify v IDS LIBERO 

 
Pozrite si názorné video vysvetľujúce zónovú tarifu tarify cez QR kód. 
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V prípade porovnania foriem predplatného, rozoznávame: 

a) ročné 

Tabuľka 2.9.1 Cena ročného predplatného a jeho násobky ku základnému cestovnému na 30 minút 
v hodnote 2,60 CHF; Zdroj: https://www.mylibero.ch  

ročné predplatné cestovné (CHF) násobky cestovného 
  dospelý Junior/Senior dospelý Junior/Senior 

zóny 2. trieda 1. trieda 2. trieda 2. trieda 1. trieda 2. trieda 
100/101 790 1304 600 303,8462 501,5385 230,7692 
200/201 790 1304 600 303,8462 501,5385 230,7692 

1.2 751 1240 570 288,8462 476,9231 219,2308 
3 1159 1913 874 445,7692 735,7692 336,1538 
4 1501 2477 11400 577,3077 952,6923 4384,615 
5 1910 3152 1444 734,6154 1212,308 555,3846 
6 2252 3716 1710 866,1538 1429,231 657,6923 
7 2660 4389 2014 1023,077 1688,077 774,6154 
8 2850 4703 2166 1096,154 1808,846 833,0769 

9 a viac 2898 4782 2204 1114,615 1839,231 847,6923 
b) mesačné: 

Tabuľka 2.9.2 Cena mesačného predplatného a jeho násobky ku základnému cestovnému na 30 minút 
v hodnote 2,60 CHF; Zdroj: https://www.mylibero.ch 

mesačné predplatné cestovné (CHF) násobky cestovného 
  dospelý Junior/Senior dospelý Junior/Senior 

zóny 2. trieda 1. trieda 2. trieda 2. trieda 1. trieda 2. trieda 
100/101 79 131 60 30,3846 50,3846 23,0769 
200/201 79 131 60 30,3846 50,3846 23,0769 

1.2 79 131 60 30,3846 50,3846 23,0769 
3 122 202 92 46,9231 77,6923 35,3846 
4 158 261 120 60,7692 100,385 46,1538 
5 201 332 152 77,3077 127,692 58,4615 
6 237 392 180 91,1539 150,769 69,2308 
7 280 462 212 107,692 177,692 81,5385 
8 300 495 228 115,385 190,385 87,6923 

9 a viac 305 504 232 117,308 193,846 89,2308 
 

 

 

 

 

 

c) týždenné: 
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Tabuľka 2.9.3 Cena týždenného predplatného a jeho násobky ku základnému cestovnému na 30 minút 
v hodnote 2,60 CHF; Zdroj: https://www.mylibero.ch 

týždenné predplatné cestovné (CHF) násobky cestovného 

  dospelý Junior/Senior dospelý Junior/Senior 
zóny 2. trieda 1. trieda 2. trieda 2. trieda 1. trieda 2. trieda 

100/101 40 66 30 15,3846 25,3846 11,5385 
200/201 40 66 30 15,3846 25,3846 11,5385 

1.2 40 66 30 15,3846 25,3846 11,5385 
3 61 101 46 23,4615 38,8462 17,6923 
4 79 131 60 30,3846 50,3846 23,0769 
5 101 167 76 38,8462 64,2308 29,2308 
6 119 197 90 45,7692 75,7692 34,6154 
7 140 231 106 53,8462 88,8462 40,7692 
8 150 248 114 57,6923 95,3846 43,8462 

9 a viac 153 253 116 58,8462 97,3077 44,6154 
 

● jednorazové cestovné: do 30 minút platí cestovný doklad do všetkých zón 
 

Tabuľka 2.9.4 Cena jednorázového cestovného  (30 min do všetkých zón) 

Počet 
zón 

Znížená sadzba Znížená sadzba 
1. trieda 

Dospelí sadzba 2. 
trieda 

Dospelí sadzba 
2. trieda platnosť 

2. trieda 
neobmedzený 2 - 2,6 - ½ hodiny 
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2.9.3. IDS Královohradeckého a Pardubického kraja 

Na území týchto dvoch krajov pôsobia dva systémy. IREDO je integrovaný dopravný 
systém, pokrývajúci územie oboch krajov a dopravne nadväzujúcich oblastí. Organizátorom je 
spoločnosť OREDO, s.r.o.. 

Dopravný systém VYDIS pokrýva územie MHD mesta Hradec Králové a mesta Pardubice 
vrátane železničnej dopravy v okolí týchto mieste. Organizátor pre VYDIS nie je vytvorený, systém 
funguje na dohode o vzájomnom clearingu tržieb zúčastnených dopravcov a na základe tarify ČD. 
Celý systém je rozdelený do niekoľko tarifných zón. Prvú zónu tvorí MHD v Hradci Králové, druhú 
zónu MHD v Pardubiciach. Ďalšie zóny umožňujú cestovať po železničných tratiach vlakmi 
Českých dráh. K dispozícii sú cestovné lístky jednodenné (iba zóna 1 a 2), sedemdňové 
a tridsaťdňové pre zvolené zóny. Cestujúci môže na jeden cestovný doklad cestovať MHD i vlakmi 
Českých drah.  

Zapojenými dopravcami sú teda České dráhy, a.s. a Dopravný podnik mesta Pardubice ako 
aj Dopravný podnik mesta Hradec Králové. 

Do integrovaného dopravného systému IREDO sú zapojení regionálni dopravcovia liniek 
verejnej autobusovej dopravy a dopravcovia železničnej dopravy (České dráhy a GW Train Regio) 
na celom území oboch krajoch.  

Celý región je rozdelený do zón, ktoré sú základom pre stanovenie cien cestovného. Tarifa 
IREDO je riešená ako zónovo-relačná a časová. Jednoduchý cestovný lístok oprávňuje k jednej 
ceste medzi zónami na ňom uvedených, pričom cesta nemôže byť uskutočnená cez zónu s vyššou 
cenou, než aká je uvedená na cestovnom lístku. Pri cestovaní medzi ľubovoľnými dvomi tarifnými 
bodmi vlakmi Českých drah je možné kúpiť papierový prestupný lístok. Pokiaľ cestujúci využívať 
kombináciu vlaku a autobusu, musí si zabezpečiť bezkontaktnú čipovú kartu IREDO, na ktorú je vo 
vlaku, v pokladni alebo v autobusu nahraný prestupný cestovný lístok.  

Pre pravidelných cestujúcich sú k dispozícii časové cestovné lístky s platnosťou 7, 30 a 90 
dní.  
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Obr. 2.9.5 Mapa tarifných zón Královohradeckého kraja 

2.9.4. ZVV ZurichVerkehrsverbund 

V roku 1990 spustili nový prímestský železničný systém a zriadili organizátora dopravy 
(ZVV). Je to jediný skutočný systém IDS vo Švajčiarsku, čo sa týka termínu verkehsrvebund.  
V roku 2001 aktualizovali svoju dopravnú politiku. V prípade siete MHD existuje maximálna 
preferencia električiek alebo autobusov na križovatkách, prostredníctvom systému SESAM. 

V rámci integrovaného systému VOD spustili projekt Bahn 2000, ktorý spočíva na nosnom 
systéme obslužnosti regiónu Zürichu s prísnymi pravidlami nadväznosti na hlavné uzly z vedľajších 
uzlov medzi autobusovou a železničnou dopravou (obr. 2.9.6), ako aj ďalšími pravidlami 
Integrovaných taktových cestovných poriadkov. Princíp spočíva v tom, že vlaky vždy odchádzajú 
každú celú hodinu a autobusy privážajú alebo odvážajú cestujúcich pred a po odchodoch vlakov. 

Najväčšie mesto Švajčiarska má vlastný IDS systém a taktiež spadá do kantónu Zurich, 
ktorý obsluhuje územie o rozlohe 1728 km2 s 1,16 mil. obyvateľov. IDS ZVV hraničí s IDS A-Welle, 
s ktorým má aj rovnaký cestovný doklad Z- PASS. V rámci IDS ZVV platí na celom území kantónu, 
ktoré je rozdelené do 45 zón, tarifa zónová, prestupná. Vo verejnej osobnej dopravy je zahrnuté 
okrem cestovania autobusmi a železnicou aj cestovanie kabínkovou lanovkou či 2 horskými 
dráhami. Prednosťou IDS ZVV je ľahko zapamätateľný taktový/intervalový cestovný poriadok. 
V ZVV existuje systém hodnotenia kvality služieb a samotnej prepravy, kde je zavedený tzv. bonus 
– malus systém.  
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Obr. 2.9.6 Zóny v IDS ZVV; Zdroj: zvv.ch 

Druhy cestovného: 

 Jednosmerný / jednorazový lístok: určený predovšetkým nepravidelne cestujúcim, resp. 
turistom, zľava je určená v podobe 50 % tarify zo základného cestovného pre skupinu 
cestujúcich vo veku od 6 do 16 rokov, cena základného lístka jednosmerného je  2,70 CHF. 
Tabuľka 2.9.5 Jednosmerný/ jednorazový lístok; Zdroj: https://www.zvv.ch/zvv/de/home.html 

    obyčajný lístok zľavnený lístok násobky cestovného 

zóny platnosť 
(hod) 2. trieda 1.trieda 2.trieda 1.trieda 2. trieda 1.trieda 1.trieda 2.trieda 

krátke 
cesty ½ 2,7 4,5 2,3 3,8 1 1,67 0,85 1,41 

1-2 
zóny 1 4,4 7,3 3,1 5,1 1,63 2,7 1,15 1,89 

3 zóny 1 6,8 11,2 3,4 5,6 2,52 4,15 1,26 2,07 
4 zóny 2 8,8 14,6 4,4 7,3 3,26 5,41 1,63 2,7 
5 zón 2 10,8 17,8 5,4 8,9 4 6,59 2 3,3 
6 zón 2 13 21,4 6,5 10,7 4,81 7,93 2,41 3,96 
7 zón 2 15 24,8 7,5 12,4 5,56 9,19 2,78 4,59 
všetky 
zóny 2 17,2 28,4 8,6 14,2 6,37 10,52 3,19 5,26 
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 Predplatný lístok: je druh cestovného dokladu určený pre pravidelne cestujúcich. Možné 
ho obstarať v dvoch formách. Jedna forma je personifikované pre konkrétnu osobu vydaný 
predplatný lístok, ktorý môže používať jedine osoba, ktorá si ho zakúpila. Druhý typ 
predplatného lístka je tzv. neosobný, ktorý sa môže používať viacerými osobami, nie je 
výhradne určený pre danú osobu, preto tento typ lístka je aj drahší oproti 
personifikovanému typu predplatného lístka. Zľavy na lístok majú osoby vo veku od 6 do 26 
rokov a dôchodcovia vo veku od 64 rokov. Zľavnený lístok platí iba pre osobné cestovné 
lístky. 

 Tabuľka 2.9.6 Mesačný predplatný lístok; Zdroj: https://www.zvv.ch/zvv/de/home.html 

NetzPass mesačný osobný (CHF) NetzPass mesačný neosobný (CHF) 
  obyčajný lístok zľavnený   obyčajný lístok 

počet zón 2. trieda 1.trieda 2.trieda počet zón 2. trieda 1.trieda 
miestna sieť 50 83 37 miestna sieť 56 92 

1-2 zóny 85 140 62 1-2 zóny 95 157 
3 zóny 125 206 91 3 zóny 139 229 
4 zóny 165 272 120 4 zóny 185 305 
5 zón 202 333 146 5 zón 226 373 

Všetky zóny 242 399 175 Všetky zóny 271 447 
 

Tabuľka 2.9.7 Násobky cestovného lístka základného 2,70 CHF k mesačným lístkom; Zdroj: 
https://www.zvv.ch/zvv/de/home.html 

Netz Pass mesačný osobný Netz Pass mesačný neosobný 
  obyčajný lístok zľavnený   obyčajný lístok 

počet zón 2. trieda 1.trieda 2.trieda počet zón 2. trieda 1.trieda 
miestna sieť 18,52 30,74 13,7 miestna sieť 20,74 34,07 

1-2 zóny 31,48 51,85 22,96 1-2 zóny 35,19 58,15 
3 zóny 46,3 76,3 33,7 3 zóny 51,48 84,81 
4 zóny 61,11 100,74 44,44 4 zóny 68,52 112,96 
5 zón 74,81 123,33 54,07 5 zón 83,7 138,15 

Všetky zóny 89,63 147,78 64,81 Všetky zóny 100,37 165,56 
 

Tabuľka 2.9.8 Ročné predplatné; Zdroj: https://www.zvv.ch/zvv/de/home.html 

NetzPassročný osobný (CHF) NetzPassročný neosobný (CHF) 
  obyčajný lístok zľavnený   obyčajný lístok 

počet zón 2. trieda 1.trieda 2.trieda počet zón 2. trieda 1.trieda 
miestna sieť 460 764 340 miestna sieť 515 846 

1-2 zóny 782 1288 570 1-2 zóny 874 1444 
3 zóny 1150 1895 837 3 zóny 1279 2107 
4 zóny 1518 2502 1104 4 zóny 1702 2806 
5 zón 1858 3064 1343 5 zón 2079 3432 

Všetky zóny 2226 3671 1610 Všetky zóny 2493 4112 
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Tabuľka 2.9.9 Násobky cestovného lístka základného 2,70 CHF k ročným lístkom; Zdroj: 
https://www.zvv.ch/zvv/de/home.html 

NetzPassročný osobný (CHF) NetzPassročný neosobný (CHF) 
  obyčajný lístok zľavnený   obyčajný lístok 

počet zón 2. trieda 1.trieda 2.trieda počet zón 2. trieda 1.trieda 
miesnta sieť 170,37 282,96 125,93 miestna sieť 190,74 313,33 

1-2 zóny 289,63 477,04 211,11 1-2 zóny 323,7 534,81 
3 zóny 425,93 701,85 310 3 zóny 473,7 780,37 
4 zóny 562,22 926,67 408,89 4 zóny 630,37 1039,26 
5 zón 688,15 1134,81 497,41 5 zón 770 1271,11 

Všetky zóny 824,44 1359,63 596,3 Všetky zóny 923,33 1522,96 

O tom, že systém je atraktívny pre cestujúcich, ktorí ho využívajú pravidelne svedčí aj 
štatistika predaných druhov CL za rok 2016, kedy sa predalo 50 mil. CL, kde podiel mesačných 
a ročných CL tvoria spolu 54 % z celkového počtu predaných CL. 

 

 

Obr. 2.9.7 Podiel predaných CL za rok 2016,  Zdroj:zvv.ch 
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2.9.5. VRN IDS Verkehrsverbund Rhein-Neckar  

 

Obr. 2.9.8 Tarifné usporiadanie VRN, Zdroj: vrn.de 

Verkehrsverbund Rhein-Neckar6 (VRN) je združenie miestnych orgánov a dopravných 
spoločností pre spoločnú a koordinovanú implementáciu miestnej verejnej dopravy v prepojenej 
oblasti a bolo založené 1. decembra 1989. Verkehrsverbund Rhein-Neckar je založený na 
spolupráci účelového dopravného združenia Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar 
(ZRN), ktorá zahŕňa 24 okresov, mestá a obce a tri federálne štáty Bádensko-Württembersko, 
Porýnie-Falcko a Hesensko a jej dcérska spoločnosť Verkehrsverbund Rhein -Neckar GmbH (VRN 
GmbH) s viac ako 50 dopravnými spoločnosťami prevádzkujúcimi dopravu. 

Cieľom dopravného združenia je zvyšovať atraktívnosť verejnej dopravy v danej oblasti. 

Medzi jeho hlavné úlohy patrí: 

- podporovať miestnu verejnú dopravu a zastupovať spoločné záujmy, 

- rozvíjať dopravnú sieť a dlhodobo ju spolufinancovať, 

- definovať usmernenia dopravnej politiky v rámci svojich kompetencií a extrapolovať ich, 

- vytvoriť rámec pre dopravné plány miest a koordinovať ich, 

- konať v mene svojich členov obce ako orgán zodpovedný za prepravu a príslušný orgán 
verejnej dopravy, 

- ako akcionár spoločnosti VRN GmbH, aby pomohol formovať svoje úlohy. 

                                                           
6 https://www.vrn.de/ 
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Obr. 2.9.9 Princíp zastrešenia IDS VRN 

Tarifná oblasť VRN sa rozkladá od miest Kusel a Zweibrücken na západe až po Wertheim 
a Bad Mergentheim na východe. Na severe sa rozprestiera na Alzey a Bensheim, na juhu na 
Landau a Sinsheim. S koordinovanými cestovnými poriadkami a jednotnou tarifnou ponukou 
môžete využiť všetky autobusy, električky a spoločné vlaky (DB: RE, RB a S-Bahn každý vo 2. 
triede). Časť tarify ponúka aj prepojenie na susedné IDS ako Karlsruhe Transport Association 
(KVV), Heilbronner-Hohenloher -Haller Nahverkehr GmbH (HNV), Rhein-Main-Verkehrsverbund 
(RMV), Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund, Verkehrsverbund Mainfranken, Verkehrsgemeinschaft 
Bavarian Untermain (VAB) a Sárskom dopravnom združení (saarVV). 

Tabuľka 2.9.10 Tarifa vo VRN, spracované na základe vrn.de 

  JCL Týždenný Mesačný 

Veľké mestá 2.60 23.70 70.90 

Menšie mestá 1.70 14.00 42.10 
zóny       

1 2.10 18.90 60.10 
2 2.60 23.70 70.90 
3 4.10 35.40 105.10 
4 5.80 46.90 136.00 
5 7.40 56.20 162.50 
6 9.20 61.00 175.50 

nad 7 10.90 70.80 200.50 

Cenové hladiny  

VRN sieť je rozdelená na tarifné zóny – v rovnakých tvaroch tzv. voštín (Waben). Každá 
voština zodpovedá cenovej hladine. Cena cestovného lístka závisí, cez ktoré voštiny prejdete. 
Lístok v cenovej úrovne 7 je platný po celom území.  

Cenová úroveň 0 

Cenová úroveň 0 platí pre mestá Alzey (mestské autobusové linky 421 a 422), Buchen 
(hlavné mesto), Burstadt, Eberbach, Edingen-Neckarhausen, Sinsheim (hlavné mesto a okresy), 
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Hilsbach-Weiler (základná škola) , Ilvesheim, St. Leon-Rot, Viernheim, Walldorf, Walldürn (hlavné 
mesto), Wiesloch v Baiertal, Schatthausen a Frauenweiler, medzi Wiesloch a Frauenweiler pre 
typy kariet v Speyer a VGMT voštine. 

Cenová úroveň Mesto 

Cenová kategória Mesto sa vzťahuje na centrum mesta Zweibrücken (Wabe 709), ako aj 
na mestskú dopravu Landstuhl (Wabe 844), Kusel (Wabe 780) a Rodalben (Wabe 730). 

Veľká oblasť Heidelberg zahŕňa voštinovú štruktúru 125 vrátane priľahlého priestoru pri 
prechode na voštinu 116 (pozri Wabenplanausschnitt) a teda všetky zastávky patriace do mesta 
Heidelberg. 

Pre cesty v tomto rozsahu sa používa cena zóny HD. Pre cesty, ktorých začiatok alebo 
zastávka sa nachádza mimo Heidelbergu, sa tiež počíta ako súčasť zóny. 

 

Obr. 2.9.10 Zóna Heidelberg, zdroj:vrn.de 

 Veľká oblasť Ludwigshafen zahŕňa úseky 83, 103 a 94 (proporcionálne) – t.j. zastávky, 
ktoré patria do mesta Ludwigshafen. 

 Pre cesty v tomto rozsahu sa používa cena veľkej oblasti LU. Pre cesty, ktorých štart alebo 
cieľ zastavenia sa nachádza mimo centra Ludwigshafenu, sa tieto plástové spoje počítajú aj 
individuálne (s výnimkou veľkého plástového plášťa LU / MA). 
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Obr. 2.9.11 Zónové usporiadanie veľkých zón vo VRN, Zdroj:vrn.de 

 Veľká oblasť  LU / MA obsahuje voštiny 83, 84, 94, 103 a 104 – t.j. všetky zastávky, ktoré 
patria k veľkým plástom LU a MA. Pre cesty v tomto rozsahu sa uplatňuje cena veľkej oblasti LU / 
MA. Pre jazdy, ktorých začiatok alebo ukončenie sa nachádza mimo veľkého voštinového plástu 
LU / MA, sa tieto plášte tiež počítajú individuálne. 

 

Obr.2.9.12 Spoločná zóna LU / MA, Zdroj:vrn.de 

Okolité zóny (cenová úroveň 21) 

V západnom Falcku sa nachádzajú okolité zóny v okolí miest Kaiserslautern, Pirmasens a 
Zweibrücken. V rámci týchto oblastí označených modrou vo voštinovom pláne sa uplatňuje cenová 
úroveň 21. Vo vnútri plástu sa však uplatňuje cenová hladina. Pri cestovaní mimo alebo do tejto 
zóny sa jednotlivé voštiny počítajú ako klasické zóny. 
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Obr.2.9.13 Okolité zóny v VRN, zdroj:vrn.de 

VRN garantuje mobilitu, takže ak by sa váš vlak alebo autobus omeškal cestujúci s ročnými 
CL dostanú max.50 Euro na taxík.7 

2.9.6. Verkehrsverbund Vogtland 

Verejná doprava Zweckverband Vogtland8 (ZVVOG) predstavuje zlúčenie okresu 
Vogtlandkreis a mesta Plauen. Na základe rozvojového konceptu Vogtland 2030 ZVV sleduje 
udržateľnú stratégiu pre integrovanú miestnu dopravu. Po založení tejto komunálnej spolupráce v 
roku 1994 uzatvorili bývalé kraje právny základ pod záštitou účelo vých združení Zweckverbandes, 
aby organizovali verejnú dopravu v okrese. Najskôr prebehla integrácia na území Auerbach, 
Klingenthal, Reichenbach, Oelsnitz a mesta Plauen s integráciou železničnej dopravy na ploche 1 
912 km2.O štyri roky neskôr vzniklo Centrum mobility - dnes Vogtlandské turistické a dopravné 
centrum – kedy začalo svoju prácu ako komunikačný a servisný bod pre používateľov verejnej 
dopravy. V roku 1999 sa zaviedla vzájomne prepojená tarifa a mobilná karta Vogtland. Projekt 
EgroNet sa začal na Expo 2000. Združenie vydáva aj časopis Vogtland od 2003. V roku 2004 sa 
spoločnosť Verkehrsverbund Vogtland GmbH (VVV) stala dcérskou spoločnosťou spoločnosti 
ZVV. Ako komplexný koordinátor má VVV GmbH rozvíjať verejnú dopravu v oblasti Vogtland a 
EgroNet. Medzi ďalšie úlohy patrí napríklad inšpirácia ľudí na využívanie systému IDS, rozvíjanie 
zákaznícky orientovaných ponúk. V IDS sa testuje aj pilotný projekt "Telefahrschein" - dnes známy 
ako HandyTicket Deutschland.  

 Verkehrsverbund Vogtland ako koordinátor ôsmich dopravných spoločností vo svojej oblasti 
ponúka jednotný tarifný systém - vzájomne prepojený tarif Vogtland. Bez ohľadu na to, koľko 
rôznych autobusových a vlakových spoločností alebo mestských dopravných spojení, ktoré 
                                                           
7 https://www.vrn.de/service/fahrgaeste/mobigarantie/index.html 
8 https://vogtlandauskunft.de/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrsverbund_Vogtland
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cestujúci využíva, alebo ako často prevádza, potrebuje iba jeden CL. To znamená, že cestujúci 
môže cestovať vlakom, autobusom a električkou po celej oblasti bez ohľadu na to, od ktorej z  
deviatich dopravných spoločností si kúpi lístok. 

Tarifa 
        Tarifa je síce zónová, pozri prílohu 3, ale cena CL sa počíta ako súčet tarifných jednotiek 
(príloha 4) medzi jednotlivými zónami (193 zón). Existujú tu aj  štyri zóny mestskej dopravy a v nich 
je kilometrická tarifa. Cestovné lístky do oblasti Vogtland a mimo neho musia byť zaplatené podľa 
tarify dopravnej spoločnosti, ktorá sa použije.  

 

Obr. 2.9.14 Princíp tarify Verkehrsverbund Vogtland s vyznačenými tarifnými jednotkami 

Tabuľka 2.9.11 Tarifa vo IDS Vogtland 

Oblasť JCL Týždenný Mesačný 
4 1.4 11 36 
5 1.7 13 48 
6 2.2 16 55 
7 2.5 17 59 
8 2.6 19 66 
9 2.9 21 76 
10 3.1 21 83 

Cezhraničná tarifa EgroNet9 prepája  štyri krajiny trojuholníka Bavorska, Čiech, Saska a 
Durínska cez národné a štátne hranice. Pre cestujúcich ponúka systém mobility 464 regionálnych 
autobusových liniek, 187 liniek a 42 železníc s viac ako 7 300 zastávkami. Všetci cestujúci v 
oblasti EgroNet môžu presadať z vlaku na autobus alebo električku, ale samozrejme iba s 1 CL 
EgroNet.  

Názov tarify sa týka Euroregiónu Egrensis - ako koncovej oblasti medzi Bavorskom, ČR, 
Durínsko a Saskom. Euregio znamená európsky región; Egrensis je latinské slovo pre oblasť rieky 
Eger - región, ktorý bol historicky vždy úzko prepojený. EgroNet sa objavil ako systém 
                                                           
9 www.egronet.de 

https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrsverbund_Vogtland
http://www.egronet.de/
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cezhraničnej mobility v deväťdesiatych rokoch minulého storočia ako projekt Expo 2000 na 
svetovom veľtrhu v Hannoveri. Dôvod: Po 2. svetovej vojne, bolo dopravné spojenie prerušené 
uzavretím hraníc. Tým došlo aj k prerušeniu sociálnych a kultúrnych kontaktov. Projekt Expo 
poskytol príležitosť vybudovať nové spojenia VOD v prihraničných regiónoch. Odvtedy sa EgroNet 
cielene rozvíja a rozširuje. 

2.10. Definovanie cieľov zavedenia IDS - zhrnutie 
Krátkodobé ciele 

 Analýza súčasného stavu dopravnej obslužnosti VOD v Prešovskom samosprávnom kraji 

 Návrh tarifného systému 

 Vznik organizátora IDS 

 Plán začleňovania územia 

 Vyriešenie zmluvných vzťahov medzi dopravcami a organizátorom 

 Príprava informačného a vybavovacieho systému na IDS 

 Pilotná integrácia územia 

 Pilotné začlenenie vybraných liniek/územia Košického kraja 

Strednodobé ciele 

 Postupné začleňovanie ďalších území, 

 Verifikácia a korekcia zón, 

Dlhodobé ciele 

 Plnohodnotné fungovanie systému IDS 

 Rozširovanie územia,  

 Tarifná integrácia so susediacimi krajmi. 

 Zapojenie ďalších dopravcov, 

 Budovanie zariadení P+R,B+R 
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3. Prepravno-tarifný systém integrovaného dopravného 
systému PSK 

3.1. Návrh prepravného poriadku IDS v Prešovskom 
samosprávnom kraji 

Prepravný poriadok predstavuje súčasť verejného návrhu na uzatvorenie prepravnej 
zmluvy a obsahuje obchodné podmienky dopravcu potrebné na uzatvorenie prepravnej zmluvy. Po 
uzatvorení prepravnej zmluvy je prepravný poriadok súčasťou uzatvorenej prepravnej zmluvy. 
Keďže prepravný poriadok nie je všeobecne záväzný právny predpis, musí byť v súlade s právnym 
poriadkom Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu v prvej časti návrhu prepravného poriadku 
je spracovaná analýza požiadaviek právnych predpisov na prepravný poriadok.  

3.1.1. Stanovenie kvalitatívnych a kvantitatívnych štandardov IDS (práva a povinnosti 
účastníkov dopravného procesu) 

3.1.1.1. Analýza požiadaviek právnej úpravy vo vzťahu k prepravnému poriadku 

Dopravca pri vypracovaní prepravného poriadku musí vychádzať z účinných právnych 
predpisov, medzi ktoré predovšetkým patrí: 

 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
 zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, 
 zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, 
 zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.  

3.1.1.1.1. Občiansky zákonník 

Základnou právnou úpravou prepravnej zmluvy v osobnej doprave, ktorej súčasťou je 
prepravný poriadok, je Občiansky zákonník, ktorý určuje základné práva a povinnosti oboch 
zmluvných strán. Základnou povinnosťou dopravcu je prepraviť cestujúceho, ktorý za určené 
cestovné použije dopravný prostriedok, do miesta určenia riadne a včas. Základnou povinnosťou 
cestujúceho je zaplatiť cestovné. Podľa ustanovenia § 761 Občianskeho zákonníka je dopravca 
povinný starať sa pri preprave najmä o bezpečnosť a pohodlie cestujúcich a pri hromadnej 
preprave im umožniť používanie spoločenských a kultúrnych zariadení. V ustanoveniach 
Občianskeho zákonníka o prepravnej zmluve sa tiež rozlišuje medzi batožinou prepravovanou 
spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom a batožinou prepravovanou oddelene od cestujúceho. 
Z právneho hľadiska je podstatný rozdiel medzi oboma druhmi batožín v úprave zodpovednosti 
dopravcu za škodu, ktorá na batožine vznikne. 

Občiansky zákonník tiež upravuje zodpovednostné vzťahy medzi dopravcom a cestujúcim. 
Dôležitými v praxi sú najmä vzťahy, ktoré vzniknú v súvislosti so zodpovednosťou za škodu na 
zdraví cestujúceho, prepravovanej batožine, zodpovednosťou dopravcu za nevykonanie prepravy 
včas, alebo zodpovednosťou cestujúceho za škodu, ktorú spôsobil na majetku dopravcu. 

Dopravca zodpovedá počas prepravy ako za škodu spôsobenú na zdraví a veciach 
cestujúceho vrátane príručnej batožiny, tak za škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou vecí 
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vrátane príručnej batožiny, ak stratil cestujúci pri poškodení možnosť ich opatrovať. Dopravca za 
túto škodu nezodpovedá v prípade, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťami, ktoré 
nemajú pôvod v prevádzke (napr. zemetrasenie, blesk) a tiež v prípade, že škode sa nemohlo 
zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno objektívne požadovať. Premlčanie práva 
na náhradu škody sa v tomto prípade spravuje ustanovením § 106 Občianskeho zákonníka a 
ďalšími súvisiacimi ustanoveniami o premlčaní. 

Zodpovednosť za škodu na batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho je upravená 
osobitne. Podľa § 764 ods. 2 a § 769 ods. 1 Občianskeho zákonníka dopravca zodpovedá za 
škodu, ktorá vznikla na batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od prevzatia na 
prepravu až do jej vydania, ibaže škoda bola spôsobená cestujúcim, vadnosťou batožiny, jej obalu 
alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť. 
Cestujúci musí uplatniť právo na náhradu škody, ktorá vznikla na batožine prepravovanej oddelene 
od cestujúceho, u dopravcu do šiestich mesiacov od vydania batožiny príjemcovi, alebo ak k 
vydaniu nedošlo, do šiestich mesiacov od prevzatia batožiny na prepravu. V opačnom prípade 
dôjde k preklúzií, t. j. zániku tohto práva. Za škodu, ktorú spôsobí na majetku dopravcu cestujúci, 
tento zodpovedá podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu. 

V zmysle § 763 ods. 1 Občianskeho zákonníka určia prepravné poriadky, aké práva má 
cestujúci voči dopravcovi, ak sa preprava nevykonala včas. Cestujúci musí práva uplatniť u 
dopravcu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do šiestich mesiacov, inak zaniknú. V 
súčasnosti však prepravné poriadky musia byť pri úprave tejto problematiky aj v súlade so 
zákonom o cestnej doprave, so zákonom o doprave na dráhach a s právnymi aktmi Európskej 
únie, ktoré upravujú práva cestujúcich v prípade meškania vlaku, resp. autobusu, alebo v prípade 
neuskutočnenia prepravy. Ostatné práva z prepravy sa premlčujú za jeden rok.  

Prepravný poriadok musí byť tiež v súlade s ďalšími ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka (najmä ustanovenia prvej časti „Všeobecné ustanovenia" a prvej hlavy ôsmej časti 
„Záväzkové právo"). Z ustanovení prvej časti možno spomenúť z praktického hľadiska najmä 
ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách. Prepravný poriadok ako súčasť návrhu na uzatvorenie 
spotrebiteľskej prepravnej zmluvy nesmie obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú 
nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (tzv. 
„neprijateľná podmienka"). To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného 
predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a 
zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané. V prepravnoprávnom 
vzťahu v osobnej hromadnej preprave k individuálnemu dojednaniu zmluvných podmienok 
nedochádza. Neprijateľné podmienky spotrebiteľských zmlúv sú exemplifikatívne (príkladmo) 
uvedené v ustanovení § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka. V prepravnej zmluve by sa mohli z 
neprijateľných podmienok vyskytnúť najmä ustanovenia, ktoré: 

a) má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy 
(nezverejnenie prepravného poriadku predpísaným spôsobom), 

b) vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť dodávateľa za konanie alebo opomenutie, ktorým 
sa spotrebiteľovi spôsobila smrť alebo ujma na zdraví, 

c) vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo 
zodpovednosti za škodu, 
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d) umožňujú dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v prípade, ak 
spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi, 

e) umožňujú dodávateľovi odstúpiť od zmluvy bez zmluvného alebo zákonného dôvodu a 
spotrebiteľovi to neumožňujú, 

f) prikazujú spotrebiteľovi, aby splnil všetky záväzky aj vtedy, ak dodávateľ nesplnil záväzky, 
ktoré vznikli, 

g) umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého 
v zmluve, 

h) požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú 
sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku, 

i) v prípade čiastočného alebo úplného nesplnenia záväzku zo strany dodávateľa 
neprimerane obmedzujú alebo vylučujú možnosť spotrebiteľa domáhať sa svojich práv voči 
dodávateľovi vrátane práva spotrebiteľa započítať pohľadávku voči dodávateľovi, 

j)  oprávňujú dodávateľa rozhodnúť o tom, že jeho plnenie je v súlade so zmluvou, alebo ktoré 
priznávajú právo zmluvu vykladať iba dodávateľovi, 

k)  obmedzujú zodpovednosť dodávateľa, ak bola zmluva uzavretá sprostredkovateľom, alebo 
vyžadujú uzavretie zmluvy prostredníctvom sprostredkovateľa v osobitnej forme, 

l)  vyžadujú v rámci dojednanej rozhodcovskej doložky od spotrebiteľa, aby spory s 
dodávateľom riešil výlučne v rozhodcovskom konaní. 

Neprijateľné podmienky zákon sankcionuje neplatnosťou. Z formálnej stránky musí byť 
prepravný poriadok vypracovaný tak, že predmet prepravnej zmluvy a cena cestovného a výška 
ďalších poplatkov nesmú byť uvedené menším písmom ako iná časť prepravného poriadku s 
výnimkou názvu „prepravný poriadok " a označení jeho častí. 

3.1.1.1.2. Zákon o cestnej doprave a zákon o doprave na dráhach 

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave upravuje požiadavky na prepravný poriadok 
verejnej osobnej dopravy v § 4. Podľa § 4 ods. 1 prepravný poriadok musí obsahovať najmä: 

a) druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb,  

b) spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave osôb alebo zmluvy o preprave tovaru, 

c) práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na zdraví 
cestujúcich a zvierat a na tovare, batožine alebo iných veciach a rozsah z toho vyplývajúcich 
nárokov cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí na náhradu škody alebo na zľavu z ceny 
prepravy.  

§ 4 ods. 2 stanovuje ďalšie požiadavky na obsah prepravného poriadku osobnej dopravy: 

a) rozsah práv a povinností dopravcu v pravidelnej doprave alebo v taxislužbe,  

b) spôsob rezervácie a predaja cestovných lístkov na autobusových staniciach a v linkových 
autobusoch alebo elektronickými médiami v elektronickom rezervačnom a predajnom 
systéme, 
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c) spôsob objednávania vozidiel taxislužby, podmienky uzatvárania zmluvy o preprave osôb a 
platenia cestovného, 

d) spôsob objednávania prepravy autobusmi a autokarmi v príležitostnej doprave,  

e) rozsah práv a povinností cestujúcich pred začatím prepravy, počas prepravy a bezprostredne 
po skončení prepravy, ako aj pri neuskutočnení, nedokončení alebo omeškaní prepravy a 
postup uplatňovania ich nárokov vyplývajúcich z nedodržania podmienok prepravy, 

f) rozsah osobitných práv a povinností cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so 
zníženou pohyblivosťou vrátane sprevádzajúcich osôb, ako aj dôchodcov, žiakov a študentov 
(ďalej len "vybraná skupina cestujúcich"),  

g) podmienky prepravy príručnej batožiny cestujúcich, cestovnej batožiny, poštových a 
autobusových zásielok a živých spoločenských zvierat, 

h) podmienky prepravy psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s 
ťažkým zdravotným postihnutím,  

i) pravidlá platnosti cestovných lístkov a miesteniek a spôsob preukazovania zaplateného 
cestovného pri kontrole a možnosti náhrady za stratu cestovného lístka v pravidelnej doprave,  

j) pravidlá platenia cestovného a vydávania potvrdeniek o zaplatení v taxislužbe,  

k) postup pri kontrole cestovných lístkov v pravidelnej doprave, práva a povinnosti zamestnancov 
dopravcu oprávnených kontrolovať cestovné lístky (ďalej len "revízor") a spôsob 
sankcionovania cestujúcich bez platného cestovného lístka a vymáhania cestovného,  

l) tarifu, 

m) reklamačný poriadok. 

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach upravuje požiadavky na prepravný poriadok 
najmä v § 7, podľa ktorého prepravný poriadok obsahuj najmä: 

a) druh poskytovaných dopravných služieb, 

b) rozsah prepravnej povinnosti, 

c) podmienky uzavretia zmluvy o preprave, 

d) spôsob rezervácie a predaja prepravných dokladov na staniciach, zastávkach a v dráhových 
vozidlách, pravidlá platnosti a neplatnosti prepravných dokladov a preukazovania sa pri 
kontrole a možnosti náhrady za stratu prepravného dokladu, 

e) rozsah práv a povinností cestujúcich pred začatím prepravy, počas prepravy a bezprostredne 
po skončení prepravy, ako aj pri neuskutočnení, nedokončení alebo omeškaní prepravy a 
postup uplatňovania nárokov vyplývajúcich z nedodržania podmienok prepravy, 

f) rozsah práv a povinností zdravotne postihnutých cestujúcich, cestujúcich so zníženou 
pohyblivosťou v dôsledku postihnutia alebo veku a iných skupín cestujúcich, vrátane 
sprevádzajúcich osôb ("vybraná skupina cestujúcich"), 

g) podmienky prepravy príručnej batožiny, cestovnej batožiny, živých zvierat a motorových 
vozidiel, 
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h) podmienky prepravy psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcim s ťažkým 
zdravotným postihnutím ("pes so špeciálnym výcvikom"), 

i) postup pri kontrole prepravných dokladov, práva a povinnosti osôb oprávnených kontrolovať 
prepravné doklady a cestujúcich bez platného prepravného dokladu, 

j) práva a povinnosti dopravcu, rozsah zodpovednosti dopravcu za spôsobenú škodu na zdraví 
ľudí a zvierat a na tovare, batožine alebo iných veciach a rozsah z toho vyplývajúcich nárokov 
cestujúcich a odosielateľov a príjemcov vecí na náhradu alebo na zľavu, 

k) reklamačný poriadok, 

l) tarifu cestovného vo verejnej osobnej doprave. 

Vzhľadom na to, že v ustanovení § 7 ods. 1 zákona o doprave na dráhach a v ustanovení § 
4 zákona o cestnej doprave sa používa pred výpočtom obsahových náležitostí prepravného 
poriadku slovo „najmä“, ide o demonštratívny výpočet, a teda dopravca môže do prepravného 
poriadku podľa potreby zaradiť i iné ustanovenia, ktoré chce, aby boli súčasťou verejného návrhu 
na uzavretie prepravnej zmluvy. 

Prepravný poriadok musí vyhotoviť dopravca. Ak dopravca prevádzkuje sám, alebo s inými 
dopravcami integrovaný systém osobnej dopravy, môžu dopravcovia vytvoriť jeden prepravný 
poriadok pre celý systém. 

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 zákona o cestnej doprave a ustanovenia § 7 ods. 3 
zákona o doprave na dráhach je dopravca povinný zverejniť prepravný poriadok na svojom 
webovom sídle a iným vhodným spôsobom. Platnosť prepravného poriadku a jeho zmien je 
viazaná k dátumu jeho zverejnenia na webovom sídle. Prepravný poriadok a jeho zmena je totiž 
platná ku dňu jeho zverejnenia a sprístupnenia na internetovej stránke (webovom sídle) dopravcu, 
ak v prepravnom poriadku nie je uvedený iný (neskorší) deň platnosti. Z povinnosti dopravcu 
zverejniť prepravný poriadok na webovom sídle a aj iným vhodným spôsobom vyplýva skutočnosť, 
že prepravný poriadok musí mať písomnú formu. 

Zákon o cestnej dopravy a zákon o doprave na dráhach definuje práva a povinností 
zmluvných strán. 

Povinnosti dopravcu 
Medzi základné povinnosti dopravcu v doprave na dráhe patrí prepravná povinnosť a 

dopravná povinnosť. Prepravnú povinnosť upravuje ustanovenie § 17 zákona č. 514/2009 Z. z. 
o doprave na dráhach. V zmysle prepravnej povinnosti je dopravca povinný za transparentných a 
nediskriminačných podmienok prepraviť za cestovné podľa tarify cestovného každého 
cestujúceho, ktorý o to prejaví záujem. Dopravca túto povinnosť nemá, a teda môže odmietnuť 
prepraviť cestujúceho, ak: 

a) je takáto preprava v rozpore s licenciou, s prepravným poriadkom, s kapacitnými možnosťami 
a so zmluvou o preprave, 

b) ide o osobu alebo jej príručnú batožinu alebo zviera, ktoré z prepravy vylučuje osobitný 
predpis alebo prepravný poriadok, alebo, 
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c) nastala nepredvídaná okolnosť, ktorá vylučuje uskutočnenie prepravy z technického, 
prevádzkového alebo bezpečnostného dôvodu a nie je v možnostiach dopravcu ju 
bezodkladne odvrátiť. 

Prepravná povinnosť podľa zákona o doprave na dráhach v sebe zahŕňa prepravnú, ale aj 
tarifnú povinnosť v zmysle zákona o cestnej doprave. Obdobný obsah má aj prepravná povinnosť 
dopravcu v pravidelnej autobusovej doprave. 

Podľa § 18 zákona o doprave na dráhach dopravná povinnosť dráhového podniku spočíva 
v tom, že dráhový podnik je povinný v rozsahu udelenej licencie trvalo poskytovať dopravné služby 
za podmienok uvedených v zákone o doprave na dráhach a v prepravnom poriadku, a to odo dňa 
uvedeného v licencii. Ďalšie ustanovenia § 18 zákona o doprave na dráhach stanovujú, kedy 
dopravca túto povinnosť nemá (bezpečnostné riziká, nezjazdnosť dráhy a pod.). 

„Obmedzenie alebo dočasné zastavenie poskytovania dopravných služieb je dráhový 
podnik povinný zverejniť výveskou na staniciach a zastávkach alebo iným účinným spôsobom a ak 
ide o plánované obmedzenie na dlhší čas, musí sa zverejniť v cestovnom poriadku. Platnosť 
nadobúda dňom uvedeným v zverejnenom oznámení alebo v cestovnom poriadku; inak dňom 
zverejnenia." (§ 18 ods. 5 zákona o doprave na dráhach) 

Zákon o cestnej doprave pojem dopravná povinnosť nepozná. V zákone o cestnej doprave 
ale existuje obdobná povinnosť dopravcu, ktorá sa nazýva prevádzková povinnosť. Podľa § 11 
zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave sa prevádzkovou povinnosťou dopravcu v pravidelnej 
doprave rozumie, jeho povinnosť prevádzkovať pravidelnú dopravu na autobusovej linke v súlade 
s udelenou dopravnou licenciou a so zmluvou o službách vo verejnom záujme po celý čas ich 
platnosti. 

Hoci sa obsah dopravnej a prevádzkovej povinnosti môže zdať na prvý pohľad odlišný, v 
skutočnosti tomu tak nie je. I dopravca v autobusovej doprave totiž musí poskytovať dopravné 
služby za podmienok uvedených v zákone o cestnej doprave a v prepravnom poriadku, keďže sú 
preňho záväzné. Naopak aj dopravca v doprave na dráhe musí poskytovať dopravné služby v 
súlade so zmluvou o službách vo verejnom záujme, pokiaľ ju uzavrel, keďže táto je v tom prípade 
preňho záväzná. Možno teda uzavrieť, že medzi dopravnou povinnosťou a prevádzkovou 
povinnosťou nie je po obsahovej stránke prakticky žiadny rozdiel. 

Porovnanie ďalších povinností dopravcu podľa zákona o doprave na dráhach a podľa 
zákona o cestnej doprave je uvedené v tab. 3.1.1. 
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Tab. 3.1.1 Porovnanie povinností dopravcu v doprave na dráhe a v autobusovej doprave 
 

Povinnosť Zákon č. 514/2009 Z. z.          
o doprave na dráhach 

Zákon č. 56/2012 Z. z. 
o cestnej doprave 

Uskutočňovať prepravu cestujúcich 
podľa prepravného poriadku a 
podľa uzatvorenej zmluvy o 
preprave 

Dopravca je povinný uskutočňovať 
prepravu cestujúcich a tovaru 
podľa prepravného poriadku a 
podľa uzatvorenej zmluvy o 
preprave. (§ 16 ods. 1 písm. a)) 

Dopravca je povinný prevádzkovať 
cestnú dopravu podľa prepravného 
poriadku. + všeobecné zásady 
záväzkového práva. (§ 7 písm. a) 

Uskutočňovať prepravu cestujúcich 
podľa cestovného poriadku 

Dopravca je povinný uskutočňovať 
prepravu cestujúcich podľa 
cestovného poriadku (§ 16 ods. 1 
písm. b)) 

Pravidelná doprava na 
autobusovej linke sa uskutočňuje 
podľa cestovného poriadku. (§ 15 
ods. 1) 

Zabezpečiť náhradnú dopravu 
cestujúcich, ak je poskytovanie 
dopravných služieb obmedzené 
alebo zastavené 

Dopravca je povinný zabezpečiť 
náhradnú dopravu cestujúcich, ak 
je poskytovanie dopravných 
služieb obmedzené alebo 
zastavené. (§ 16 ods. 1 písm. b)) 

Ak sa niektorý spoj zruší alebo ak 
sa preprava na ňom preruší alebo 
zastaví, cestujúci s platným 
cestovným lístkom má prednostné 
právo na náhradnú prepravu do 
zastávky, po ktorú zaplatil 
cestovné, iným spojom tej istej 
autobusovej linky alebo iným 
spojom inej autobusovej linky toho 
istého dopravcu. Ak to nie je 
možné v ten istý deň, cestujúci má 
právo na bezplatnú prepravu späť 
do východiskovej zastávky a na 
vrátenie cestovného.  (§ 13 ods. 
5) 

Informovať o ceste Dopravca je povinný označovať 
dráhové vozidlá mestskej dopravy 
číslom linky a spoja a informáciou 
o konečnej stanici alebo zastávke, 
prípadne i o východiskovej stanici 
a dôležitej nácestnej stanici alebo 
zastávke, najmä ak ide o 
prestupnú stanicu alebo zastávku. 
(§ 16 ods. 1 písm. 
c)) 

Autobus na autobusovej linke sa 
označí tiež údajom o 
východiskovej nástupnej zastávke 
a cieľovej výstupnej zastávke, 
prípadne aj údajmi o zastávkach 
medzi nimi, pri autobusoch 
vybavených elektronickým 
zariadením na označenie smeru 
jazdy vozidla údajmi o cieľovej 
zastávke a nasledujúcej nácestnej 
zastávke, a ak ide o mestskú 
pravidelnú autobusovú dopravu, aj 
číslom linky. Označenie 
autobusovej linky sa umiestňuje 
vpredu za čelným oknom vozidla. 
(§ 5 ods. 3 vyhlášky10) 

Označiť zamestnancov a iné 
osoby oprávnené dávať pokyny 
cestujúcim 

Dopravca je povinný: a) označiť 
zamestnancov, ktorí sú pri 
preprave oprávnení dávať pokyny 
cestujúcim alebo kontrolovať 
prepravné doklady, b) označiť 
zamestnancov a iné osoby 
oprávnené pohybovať sa v obvode 
dráhy, dávať pokyny vlakovému 
personálu, vodičom dráhových 
vozidiel a cestujúcim. (§ 16 ods. 1 
písm. i) a j)) 

Priamo neobsahuje, ale možno 
vychádzať z ustanovenia § 12 ods. 
1, ktoré v zásade nejaké 
označenie zamestnancov 
predpokladá: Dopravca je pred 
začatím prepravy a počas nej 
oprávnený prostredníctvom vodiča 
alebo iného člena osádky 
autobusu, revízora alebo 
zamestnanca povereného 
organizáciou prepravy. 

                                                           
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
56/2012 Z.z. o cestnej doprave. 
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Povinnosť Zákon č. 514/2009 Z. z.          
o doprave na dráhach 

Zákon č. 56/2012 Z. z. 
o cestnej doprave 

Povinnosti voči vybraným 
skupinám cestujúcim 

Dopravca je povinný uľahčovať 
prepravu vybraných skupín 
cestujúcich, cestujúcich s detským 
kočíkom a so zvieratami a 
prepravu psov so špeciálnym 
výcvikom. (§ 16 ods. 1 písm. e)) 
Vo vlaku sa vyhradí najmenej šesť 
miest pre cestujúcich s 
obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie. (§ 54 ods. 6 vyhlášky, 
ktorou sa vydáva dopravný 
poriadok dráh) Ďalej upravené v 
nariadení o právach a 
povinnostiach cestujúcich v 
železničnej preprave. 

Cestujúci so zdravotným 
postihnutím so psom so 
špeciálnym výcvikom alebo 
cestujúci so zníženou 
pohyblivosťou majú právo na 
vyhradené miesto. (§ 13 ods. 4) 
Ďalej upravené v nariadení o 
právach cestujúcich v autobusovej 
a autokarovej doprave. 

Starať sa o bezpečnosť 
cestujúcich 

Dopravca je povinný zabezpečiť v 
dráhových vozidlách orientáciu a 
informovanosť cestujúcich 
nevyhnutnú na bezpečné 
uskutočnenie prepravy podľa 
zmluvy o preprave vrátane 
cestujúcich s poškodením sluchu 
alebo zraku, (§ 16 ods. 1 písm. f)) 
Dopravca je povinný vykonať 
prepravu riadne (§ 760 
Občianskeho zákonníka) 

Cestujúci má právo na bezpečnú, 
pokojnú a pohodlnú prepravu 
autobusom spoja, na ktorý má 
cestovný lístok a miestenku až do 
zastávky, po ktorú zaplatil 
cestovné. (§ 13 ods. 2 písm. a)) 

Byť poistený Licenčný orgán udelí licenciu len 
žiadateľovi, ktorý preukáže, že je 
ku dňu začatia poskytovania 
dopravných služieb poistený na 
krytie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú poskytovaním 
dopravných služieb v sieti. 
Poistenie musí trvať po celý čas 
poskytovania dopravných služieb 
na základe licencie. Požiadavka 
poistenia je splnená, ak žiadateľ o 
licenciu preukáže licenčnému 
orgánu primerané poistné krytie 
záväzkov, ktoré by 
pravdepodobne vyplynuli z 
nehody voči cestujúcim a ich 
batožine, voči prepravovanému 
nákladu a poštovým zásielkam, 
ako aj voči tretím osobám. (§ 11 
ods. 1 a ods. 4) 

Dopravca musí byť poistený pre 
prípad zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkovaním 
cestnej dopravy a činnosťou 
osádok vozidiel cestujúcim, 
odosielateľom a príjemcom vecí a 
tretím osobám. (§ 7 písm. i)) 

Iné Dopravca j e povinný: Dopravca je povinný: 
a) zjednodušovať systém a) označiť každé prevádzkované 
rezervácie a nákupu prepravných vozidlo svojím obchodným 
dokladov a informovať menom, 
cestujúcich o poskytovaných b) zabezpečiť technickú základňu 
doplnkových službách a o cenách vybavenú na prevádzku, údržbu, 
za ne, technickú kontrolu, parkovanie a 
b) zvyšovať komfort cestovania a garážovanie vozidiel a na 
poskytovať doplnkové služby pre starostlivosť o osádky vozidiel, o 
cestujúcich v dráhových cestujúcich a o náklad v rozsahu 
vozidlách, na staniciach a na poskytovaných dopravných 
zastávkach (§ 16 ods. 1 písm. d) a služieb. (§ 7 písm. b a c)) 
g))  
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Na základe porovnania povinností dopravcu uvedených v zákone č. 514/2009 Z. z. 
o doprave na dráhach a v zákone č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, ktoré je spracované v tab. 
3.1.1. možno konštatovať, že ustanovenia o ďalších povinnostiach dopravcov v autobusovej a v 
dráhovej doprave neznemožňujú vytvorenie jednotného prepravného poriadku. 

Oprávnenia dopravcu 
V tab. 3.1.2 je spracovaná analýza oprávnení dopravcu definovaná zákonom o cestnej 

doprave a zákonom o doprave na dráhach. Na základe analýzy je možné konštatovať, že širší 
rozsah oprávnení definuje zákon o cestnej doprave, avšak rozdielne definované oprávnenia 
neznemožňujú vytvoreniu jednotného prepravného poriadku. 

Tab. 3.1.2 Porovnanie oprávnení dopravcu v doprave na dráhe a v autobusovej doprave 

Oprávnenie dopravcu Zákon č. 514/2009 Z. z.          
o doprave na dráhach 

Zákon č. 56/2012 Z. z. 
o cestnej doprave 

Dávať pokyny cestujúcim Dopravca je oprávnený dávať 
pokyny cestujúcim s cieľom 
zaistenia bezpečnej prepravy (§ 
16 ods. 2 písm. a)) 

Dopravca je oprávnený pred 
začatím prepravy a počas nej 
oprávnený prostredníctvom vodiča 
alebo iného člena osádky 
autobusu, revízora alebo 
zamestnanca povereného 
organizáciou prepravy (ďalej len 
"dispečer") dávať pokyny a príkazy 
cestujúcim na účel zaistenia ich 
bezpečnosti alebo bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premávky, ktorí 
sú povinní ich uposlúchnuť.(§ 12 
ods. 1) 

Vylúčiť osobu z prepravy Dopravca je oprávnený vylúčiť z 
prepravy osoby, ktoré porušujú 
zákon alebo prepravný poriadok 
tým, že fajčia alebo požívajú 
zmrzlinu a nápoje v dráhových 
vozidlách a na miestach, kde je to 
zakázané, obťažujú iných 
cestujúcich, znečisťujú alebo 
poškodzujú dráhové vozidlá a 
priestory pre cestujúcich. (§ 16 
ods. 2 písm. a)) 

Dopravca je oprávnený vylúčiť z 
prepravy cestujúceho, ktorý 
napriek upozorneniu 
neuposlúchne pokyn alebo príkaz 
uvedený v § 12 ods. 1 zákona 
o cestnej doprave, poruší 
povinnosť podľa prepravného 
poriadku, neoprávnene sa 
zdržiava v autobuse, svojím 
správaním ohrozuje bezpečnosť 
prepravy, narúša pokojnú a 
pohodlnú jazdu autobusu, znečistí 
autobus alebo obťažuje 
cestujúcich, ako aj osobu 
nespôsobilú na prepravu podľa 
prepravného poriadku. (§ 12 ods. 
2 písm. a)). 

Kontrolovať prepravné doklady a 
uložiť zaplatenie sankčnej úhrady 
(prirážky) 

Oprávnenie možno vyvodiť z 
povinnosti cestujúceho, ktorý sa v 
dráhovom vozidle alebo 
bezprostredne po vystúpení z 
dráhového vozidla nepreukáže 
platným prepravným dokladom 
osobe oprávnenej kontrolovať 
prepravné doklady, je povinný na 
mieste zaplatiť prirážku k 
základnému cestovnému (ďalej 
len "prirážka") a cestovné od 
nástupnej stanice alebo zastávky 
do cieľovej stanice alebo zastávky 
podľa tarify cestovného. (§ 8 ods. 
5) 

Dopravca je oprávnený uložiť 
cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže 
platným cestovným lístkom, 
povinnosť zaplatiť cestovné a 
sankčnú úhradu. (§ 12 ods. 2 
písm. b)) 



 

Prepravno-tarifný systém IDS PSK a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS 
 

60 
 

Oprávnenie dopravcu Zákon č. 514/2009 Z. z.          
o doprave na dráhach 

Zákon č. 56/2012 Z. z. 
o cestnej doprave 

Zisťovať totožnosť cestujúceho Dopravca je oprávnený zisťovať 
totožnosť cestujúcich na účely 
vymáhania cestovného a prirážky 
k základnému cestovnému, ktoré 
neboli zaplatené na mieste, a na 
účely zisťovania nároku na zľavu 
základného cestovného (§ 16 ods. 
2 písm. b)). 

Dopravca je oprávnený uložiť 
cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže 
platným cestovným lístkom, 
povinnosť ... preukázať svoju 
totožnosť a poskytnúť údaje 
potrebné na vymáhanie 
cestovného a sankčnej úhrady v 
rozsahu meno a priezvisko, dátum 
narodenia, adresa trvalého pobytu, 
číslo občianskeho preukazu alebo 
iného dokladu totožnosti. Ak ide o 
maloletého, zisťujú sa 
identifikačné údaje aj o jeho 
zákonnom zástupcovi. (§ 12 ods. 2 
písm. b + § 14 ods. 2)) 

Vylúčiť z prepravy batožinu 
cestujúceho 

Oprávnenie sa výslovne v zákone 
nenachádza, prepravu batožiny, 
ktorá je v rozpore s prepravným 
poriadkom a zákonom je však 
možné podľa § 17 ods. 2 písm. a) 
zákona o doprave na dráhach 
odmietnuť, z čoho vyplýva 
možnosť takúto batožinu vylúčiť 
z prepravy aj bez výslovne 
uvedeného oprávnenia v zákone. 

Dopravca je oprávnený vylúčiť z 
prepravy cestovnú batožinu, 
príručnú batožinu cestujúceho 
alebo jeho živé spoločenské 
zviera, ak sú prekážkou bezpečnej 
prepravy alebo pokojnej a 
pohodlnej prepravy, najmä ak 
obťažujú cestujúcich alebo ak to 
neumožňujú prepravné 
podmienky, najmä obsaditeľnosť 
autobusu. (§ 12 ods. 2 písm. c)) 

 

Práva cestujúcich 
Porovnanie práv cestujúcich podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a zákona č. 

514/2009 Z. z. o doprave na dráhach sa nachádza v tabuľke č. 3.1.3. Zákon o doprave na dráhach 
na rozdiel od zákona o cestnej doprave nevymenúva práva cestujúcich. Ako však vyplýva analýzy, 
s výnimkou práva na vrátenie cestovného uvedeného v § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 56/2012 Z. 
z. o cestnej doprave ostatné práva cestujúceho uvedené v § 13 ods. 2 zákona o cestnej doprave 
má cestujúci aj v doprave na dráhe. 
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Tab. 3.1.3 Porovnanie práv cestujúcich podľa zákona o doprave na dráhach a v autobusovej doprave 
 

Právo cestujúceho Zákon č. 514/2009 Z. z. o 
doprave na dráhach 

Zákon č. 56/2012 Z. z. 
o cestnej doprave 

Právo na pokojnú, bezpečnú a 
pohodlnú prepravu 

Právo sa priamo v zákone o 
doprave na dráhach nenachádza. 
Právo však vyplýva z ustanovenia 
§ 761 Občianskeho zákonníka 
podľa ktorého je dopravca povinný 
starať sa pri preprave najmä o 
bezpečnosť a pohodlie 
cestujúcich. 

Cestujúci má právo na bezpečnú, 
pokojnú a pohodlnú prepravu 
autobusom spoja, na ktorý má 
cestovný lístok a miestenku až do 
zastávky, po ktorú zaplatil 
cestovné. (§ 13 ods. 2 písm. a)) 

Právo na prepravu batožiny a 
zvierat 

Právo sa priamo v zákone o 
doprave na dráhach nenachádza. 
Z ustanovenia § 17 ods. 1 písm. a) 
zákona o doprave na dráhach ale 
možno vyvodiť právo cestujúceho 
na prepravu batožiny a 
spoločenského zvieraťa, ak to nie 
je v rozpore s právnymi predpismi, 
resp. prepravným poriadkom. 

Cestujúci má právo na prepravu 
príručnej batožiny, a ak to 
umožňujú prepravné podmienky 
alebo zmluva o preprave osôb, aj 
cestovnej batožiny a živého 
spoločenského zvieraťa v tom 
istom autobuse. (§ 13 ods. 2 písm. 
b)). 

Právo na informácie  Cestujúci má právo požadovať od 
osádky autobusu a od dispečera 
potrebné cestovné informácie o 
podmienkach prepravy, ktorí sú 
povinní ich bezodkladne poskytnúť 
(§ 13 ods. 2 písm. c)) 

Právo na vrátenie cestovného Toto právo sa v zákone o doprave 
na dráhach nenachádza a 
nemožno ho vyvodiť pre mestskú 
dráhovú prepravu a prímestskú a 
regionálnu železničnú prepravu 
ani z iného právneho predpisu. 

Cestujúci má právo na vrátenie 
cestovného, ak sa neuskutočnila 
preprava, alebo na zľavu z 
cestovného, ak sa preprava 
uskutočnila oneskorene alebo 
dopravca nedodržal svoje záväzky 
zo zmluvy o preprave osôb (§ 13 
ods. 2 písm. d)) 

 

Povinnosti cestujúceho 
Povinnosti cestujúcich sú upravené vo viacerých ustanoveniach zákona č. 56/2012 Z. z. o 

cestnej doprave a č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach. Medzi základné povinnosti cestujúceho 
podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave patrí: 

a) správať sa tak, aby neohrozil bezpečnosť prepravy, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných 
cestujúcich, nepoškodil autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečistil 
autobus a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a 
osádku autobusu,  

b) poslúchnuť pokyn alebo príkaz člena osádky autobusu alebo iného oprávneného 
zamestnanca dopravcu na zaistenie bezpečnosti cestujúcich a bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky,  

c) nastúpiť do autobusu a vystúpiť z neho na zastávke, keď autobus stojí a vodič alebo iný člen 
osádky autobusu dá na to pokyn; nastúpiť alebo vystúpiť mimo zastávky možno len na pokyn 
vodiča alebo iného člena osádky autobusu,  

d) zaplatiť cestovné a na výzvu vodiča, iného člena osádky autobusu alebo revízora preukázať 
sa platným cestovným lístkom. 
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Ak sa pri kontrole cestovných lístkov v autobuse alebo bezprostredne po vystúpení z neho 
na zastávke cestujúci nepreukáže vodičovi, inému členovi osádky autobusu alebo revízorovi na 
jeho výzvu platným cestovným lístkom, je povinný na mieste zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu 
podľa tarify; inak je povinný poskytnúť identifikačné údaje na vymáhanie cestovného a sankčnej 
úhrady v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho 
preukazu alebo iného dokladu totožnosti. Ak ide o maloletého, zisťujú sa identifikačné údaje aj o 
jeho zákonnom zástupcovi. Tieto identifikačné údaje je povinný cestujúci poskytnúť aj v prípade ak 
poškodil alebo znečistil autobus a nezaplatil na mieste paušálnu sumu náhrady škody alebo 
náhradu za vyčistenie autobusu. 

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach definuje základné povinnosti cestujúceho 
nasledovne: 
a) správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú a pokojnú prepravu, nevyrušoval a neobťažoval 

ostatných cestujúcich a personál dráhového vozidla, nepoškodzoval dráhové vozidlo, jeho 
vybavenie a zariadenia slúžiace doprave, neznečisťoval dráhové vozidlo a priestory v 
staniciach určené pre cestujúcich, 

b) rešpektovať pokyny označených zamestnancov dopravcu a prevádzkovateľa dráhy týkajúce 
sa prepravy a pohybu v staniciach a na zastávkach, 

c) preukázať sa v dráhovom vozidle alebo bezprostredne po vystúpení z neho platným 
prepravným dokladom označeným osobám oprávneným kontrolovať prepravné doklady, 

d) preukázať sa preukazom totožnosti označenej osobe oprávnenej kontrolovať prepravné 
doklady, ak sa počas prepravy nemôže preukázať platným prepravným dokladom a neuhradí 
cenu cestovného a prirážku k cestovnému na mieste, 

e) nenastupovať a nevystupovať z pohybujúceho sa dráhového vozidla, počas prerušenia 
prepravy bez pokynu označeného zamestnanca dopravcu, ani na stranu, na ktorej nie je 
nástupište, zastávka alebo stanica, 

f) dodržiavať podmienky zmluvy o preprave vrátane prepravného poriadku. 

Podstatnejší rozdiel medzi povinnosťami cestujúceho v doprave na dráhe podľa § 16 
zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach a cestujúcich v autobusovej doprave podľa § 15 
zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave je v tom, že podľa ustanovenia § 15 zákona č. 56/2012 
Z. z. o cestnej doprave cestujúci v autobusovej doprave musí poslúchať len tie pokyny a príkazy 
zamestnancov dopravcu, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti cestujúcich a bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premávky. V praxi však musí aj cestujúci v autobusovej doprave poslúchať 
ďalšie pokyny oprávnených zamestnancov dopravcu, ak im také oprávnenie dávať pokyny vyplýva 
z iného ustanovenia zákona, alebo iného právneho predpisu. 

3.1.1.1.3. Zákon o ochrane spotrebiteľa 

Zákon o ochrane spotrebiteľa upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, 
predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany 
spotrebiteľa, postavenie právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa a 
označovanie výrobkov cenami. 
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Vo vzťahu k prepravnému poriadku vyplýva dopravcovi najmä povinnosť: 

a) formulovať prepravný poriadok zrozumiteľne a ďalšie povinnosti uvedené v ustanovení § 4, 
najmä: 

 poskytovať služby v bežnej kvalite, 

 poskytovať služby za dohodnuté ceny, 

b) vypracovať reklamačný poriadok v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa. 

Podľa uvedeného zákona dopravca nesmie najmä ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez 
právneho dôvodu. 

3.1.1.1.4. Nariadenie o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave 

Nariadenie (ES) č. 1371/2007 upravuje jednotne v celej EÚ pravidlá, ktoré sa týkajú: 

 informácií, ktoré majú železničné podniky poskytovať, uzavretia prepravných zmlúv, 
vydávania prepravných dokladov a zavedenia počítačového informačného a 
rezervačného systému pre železničnú prepravu, 

 zodpovednosti železničných podnikov a ich poistnej povinnosti voči cestujúcim a za ich 
batožinu, 

 povinnosti železničných podnikov voči cestujúcim pri meškaní, 
 ochrany a pomoci zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou, 

ktoré cestujú po železnici, 
 vymedzenia a monitorovania noriem kvality služieb, riadenia rizík osobnej bezpečnosti 

cestujúcich a riešenia sťažností a 
 všeobecných pravidiel presadzovania.  

Na základe ustanovení tohto nariadenia vo vnútroštátnej osobnej železničnej preprave 
musí dopravca umožniť za podmienok stanovených nariadením prepravu bicyklov. Dopravca  má 
tiež povinnosť v prípade odôvodneného očakávania meškania spoja na príchode do cieľovej 
stanice o viac ako 60 minút nahradiť cestujúcemu plnú cenu prepravného dokladu v súlade s 
podmienkami, za ktorých bol zaplatený, za časť alebo časti cesty cestujúceho, ktorá nebola 
uskutočnená, alebo za časť alebo časti cesty, ktoré už boli uskutočnené, ak cesta už nespĺňa účel 
vo vzťahu k pôvodnému plánu cesty cestujúceho, a spolu s prípadnou spiatočnou prepravou do 
východiskovej stanice pri najbližšej príležitosti, alebo zabezpečiť náhradnú prepravu. V čl. 17 je 
taktiež upravená náhrada náhrada ceny prepravného dokladu za meškanie. Minimálna náhrada je 
na úrovni 25 % ceny prepravného dokladu v prípade meškania od 60 do 119 minút a 50 % ceny 
prepravného dokladu v prípade meškania 120 minút alebo viac. 

Dopravca je tiež povinný poskytnúť cestujúcemu informácie o preprave. Dopravca má tiež 
podľa čl. 27 nariadenia umožniť cestujúcemu podať sťažnosť, na ktorú musí odpovedať do 
jedného mesiaca a v odôvodnených prípadoch do troch mesiacov. 
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3.1.1.1.5. Nariadenie o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave 

 Nariadenie (ES) č. 181/2001 ustanovuje pravidlá týkajúce sa: 
 nediskriminácie medzi cestujúcimi, pokiaľ ide o prepravné podmienky ponúkané 

dopravcami, 
 práv cestujúcich v prípade nehôd v dôsledku prevádzky autobusu alebo autokaru s 

následkom smrti alebo zranenia cestujúcich alebo straty alebo poškodenia ich batožiny, 
 nediskriminácie a povinnej pomoci zdravotne postihnutým osobám a osobám so 

zníženou pohyblivosťou, 
 práv cestujúcich v prípade zrušenia alebo meškania spojenia, 
 minimálnych informácií, ktoré sa majú poskytnúť cestujúcim, 
 vybavovania sťažností a reklamácií, 
- všeobecných pravidiel presadzovania. 

Na verejnú vnútroštátnu autobusovú dopravu, ktorej plánovaná vzdialenosť dopravy je 
menšia ako 250 km, sa podľa čl. 2 ods. 2 tohto nariadenia uplatňuje článok 4 ods. 2, článok 9, 
článok 10 ods. 1, článok 16 ods. 1 písm. b), článok 16 ods. 2, článok 17 ods. 1 a 2 a články 24 až 
28 nariadenia. Ide najmä o nasledujúce požiadavky: 

 rezervácie a cestovné lístky sa zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou 
pohyblivosťou ponúkajú bez dodatočných príplatkov, 

 zabezpečenia pomoci pri preprave zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou 
pohyblivosťou, 

 práva na cestovné informácie, 
 informovania o právach cestujúcich, 
 sťažnostiach a predkladaní sťažností. 

3.1.1.2. Analýza existujúcich prepravných poriadkov dopravcov 

Pre spracovanie návrhu prepravného poriadku IDS v Prešovskom samosprávnom kraji je 
potrebné analyzovať dopravcov, ktorí vykonávajú dopravnú obslužnosť v Prešovskom 
samosprávnom kraji. Vzhľadom na to, existujú silné prepravné prúdy medzi Prešovským 
samosprávnym krajom a Košickým samosprávnym krajom a vzhľadom na to, že existujú 
strategické dokumenty, ktoré definujú Východný funkčný región pre tvorbu IDS ako spoločný 
región pre Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj, sú v ďalšej časti štúdie 
analyzované aj prepravné poriadky dopravcov v Košickom samosprávnom kraji.  
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V Prešovskom samosprávnom kraji vykonávajú regionálnu dopravu nasledujúci dopravcovia: 

 železničná doprava: 
o ZSSK Slovensko, a. s. (príloha č. 3.1.1) 

 prímestská autobusová doprava: 
o SAD Prešov, a. s. (príloha č. 3.1.2 a príloha č. 3.1.3) 
o SAD Poprad, a. s. (príloha č. 3.1.4) 
o Bus KARPATY, s. r. o. (príloha č. 3.1.5) 
o SAD Humenné, a. s.  

(dostupný na http://www.sadhe.sk/index.php?show=70)  
 

 mestskú autobusovú dopravu: 
o DPMP, a. s. (príloha č. 3.1.6) 

V Košickom samosprávnom kraji vykonávajú regionálnu dopravu nasledujúci 
dopravcovia: 

 železničná doprava: 
o ZSSK Slovensko, a. s. (príloha č. 3.1.1) 

 prímestská autobusová doprava: 
o  eurobus, a. s. (príloha č. 3.1.7) 
o  Arriva Michalovce, a. s. (príloha č. 3.1.8) 

 mestskú autobusovú dopravu: 
o  DPMK, a. s. (príloha č. 3.1.9) 

Na základe analýzy prepravných poriadkov, uvedených v prílohách 1 až 9 je potrebné 
konštatovať, že všetci dopravcovia, tak ako to vyžadujú platné predpisy, majú zverejnené 
prepravné poriadky na svojich webových sídlach. V nasledujúcej časti je spracovaná podrobná 
analýza prepravných poriadkov dopravcov zabezpečujúcich regionálnu hromadnú osobnú dopravu 
nielen v Prešovskom samosprávnom kraji, ale v celom Východnom funkčnom regióne podľa 
jednotlivých článkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sadhe.sk/index.php?show=70
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Základné ustanovenia 
Pri porovnaní prepravných poriadkov je nutné konštatovať, že okrem pojmu základné 

ustanovenia sa používa aj pojem „Úvodné ustanovenia“ alebo „Úvod“. Vo všetkých prípadoch ide 
o definovanie dôvodu vydania prepravného poriadku. Pojmy sa používajú nasledovne: 

 Základné ustanovenia: 
o PP eurobus, a.s. 
o PP Arriva Michalovce, a.s. 
o PP Bus KARPATY, s. r. o. 
o PP SAD Humenné, a. s., 
o PP SAD Prešov, a. s. 

 Úvodné ustanovenia: 
o  PP SAD Poprad, a. s., 
o  PP DPMK, a. s., 
o  PP DPMP, a. s., 

 Úvod: 
o  ZSSK Slovensko, a. s. 

Základné pojmy 
Pri analýze prepravných poriadkov je nutné konštatovať, že nie všetky prepravné poriadky 

majú definované základné pojmy, prípadne existuje výrazný rozdiel v rozsahu definovaných 
základných pojmov. Taktiež existuje rozdiel medzi definíciami v prepravnom poriadku ZSSK 
a v prepravnom poriadku pre prímestskú autobusovú dopravu v KSK (eurobus, a.s. a Arriva 
Michalovce, a.s.). Najväčšie rozdiely možno badať v oblasti spoplatnenej prepravy batožiny a v 
názve úhrad, ktoré má platiť cestujúci dopravcovi za porušenie ustanovení prepravného poriadku a 
tarify. 

U dopravcov SAD Prešov, BUS Karpaty, SAD Humenné, SAD Poprad a eurobus sa platí za 
prepravu batožiny dovozné, u dopravcu DPMK a DPMP prepravné a u dopravcu Arriva Michalovce 
a u ZSSK cestovné. Prepravný poriadok ZSSK pozná tiež pojem dovozné, ale v zmysle tohto 
prepravného poriadku je dovozné „cena stanovená za prepravu kuriérnych zásielok bez vedľajších 
poplatkov." 

Ďalší rozdiel medzi jednotlivými dopravcami je rozdiel v obsahoch pojmov cestovný doklad 
a prepraný doklad. Podľa prepravného poriadku ZSSK sú prepravnými dokladmi cestovné doklady 
a prepravné listy kuriérnych zásielok, t. j. dovozné doklady. Podľa PP Arriva Michalovce je 
prepravným dokladom akýkoľvek druh cestovného lístka vrátane batožinového a všetky preukazy, 
ktoré sú akceptované zapojenými dopravcami. Dopravcovia v prímestskej autobusovej doprave 
požadujú, aby mal cestujúci pri preprave spoplatnenej batožiny batožinový lístok a dopravcovia v 
mestskej hromadnej doprave požadujú cestovný lístok. To súvisí s tým, že v mestskej hromadnej 
doprave neexistuje fyzicky osobitný druh cestovného dokladu, ktorý sa vzťahuje len na prepravu 
batožiny a zároveň sa v nej neprepravujú cestovné batožiny. ZSSK vydáva cestovný lístok na 
batožinu. 

V oblasti názvu úhrad za porušenie povinností z prepravnej zmluvy, alebo za spôsobenie 
škody dopravcovia používajú pojmy pokuta, sankčná úhrada a úhrada, resp. prirážka. V 
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prepravnom poriadku ZSSK sa pod pojmom prirážka (nižšia/vyššia) rozumie úhrada, ktorú zaplatí 
cestujúci okrem cestovného, ak nastúpi do vlaku bez platného cestovného lístka. Pojem úhrada je 
v podmienkach ZSSK širší pojem, ktorým sa rozumie „spoločný názov pre konkrétne položky 
(sumy), ktoré okrem cestovného musí cestujúci zaplatiť dopravcovi (alebo dopravca cestujúcemu) 
za nedodržanie prepravných podmienok, alebo tiež suma, ktorú dopravca odpočíta cestujúcemu z 
cestovného pri vrátení cestovného dokladu.“ Autobusoví dopravcovia v prímestskej doprave 
v Prešovskom kraji a eurobus, a.s. používajú v prepravných poriadkoch len pojem sankčná 
úhrada. Arriva Michalovce, a.s. používa aj pojem sankčná úhrada aj úhrada.  

V prepravnom poriadku DPMP sa používa pojem úhrada a sankčná úhrada. V prepravnom 
poriadku DPMK sa používa pojem sankčná úhrada, úhrada aj prirážka. Úhrada v zmysle 
prepravného poriadku DPMK a DPMP zahŕňa aj iné sumy, ktoré musí cestujúci zaplatiť dopravcovi 
okrem sankčnej úhrady (náhrada škody, úhrada za znečistenie vozidla). Rozdiel medzi pojmami 
sankčná úhrada a prirážka v prepravnom poriadku DPMK nie je zrejmý. Podľa PP Arriva 
Michalovce, a.s. „predstavuje akúkoľvek povinnosť finančného plnenia cestujúceho voči 
dopravcovi súvisiacu  s porušením  ustanovení  prepravného  poriadku  zo  strany  cestujúceho  
vrátane sankčnej úhrady v prípade, ak sa cestujúci nepreukáže platným prepravným dokladom 
osobe oprávnenej kontrolovať prepravné doklady.“ 

Možno zmieniť, že v PP ZSSK sa používa pojem prevádzková povinnosť namiesto pojmu 
dopravná povinnosť, ktorý sa používa v zákone o doprave na dráhach. 

Rozsah dopravy a zmluva o preprave osôb 
Vo všetkých prepravných poriadkoch je definovaný rozsah dopravy a spôsob uzatvorenia 

prepravnej zmluvy. V prepravných poriadkoch je rozsah dopravy a spôsob uzatvorenia prepravnej 
zmluvy závislý od druhu zabezpečovanej dopravnej obslužnosti a spôsobu vybavovania 
cestujúcich. 

U dopravcov v prímestskej autobusovej doprave a aj u ZSSK na tratiach, na ktorých 
poskytuje dopravné služby osobnej dopravy v riešenom území, sa prepravná zmluva uzatvára 
zakúpením cestovného lístka. V mestskej hromadnej doprave prevádzkovanej DPMK sa uzatvára 
prepravná zmluva nástupom do vozidla. Prepravný poriadok DPMP tento moment výslovne 
neurčuje, ale vzhľadom na rovnaký výpravný systém ako má DPMK, sa zmluva tiež uzatvára 
nástupom do vozidla. 

Povinnosti dopravcu 
Vo všetkých prepravných poriadkoch sú upravené povinnosti dopravcu. Prepravné poriadky 

uvádzajú povinnosti dopravcu priamo definované všeobecne záväznými právnymi predpismi. Z 
povinností, ku ktorým sa dopravcovia zaväzujú nad rámec týchto povinností možno uviesť: 

 povinnosť vydať potvrdenie o meškaní spoja - potvrdenie vydávajú dopravcovia DPMP, 
Arriva Michalovce, SAD Humenné, SAD Poprad a ZSSK,  

 informačné povinnosti - Dopravcovia DPMP a SAD Humenné sa zaviazali informovať 
vhodným spôsobom verejnosť o zrušení linky, alebo o zmene jej trasy, o zmene 
cestovného poriadku a tarify, prípadne o iných zmenách na linke pravidelnej dopravy, 
ktoré sú dôležité vo verejnom záujme, a to už najmenej 15 dní vopred. SAD Prešov 
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a Arriva Michalovce, a.s. musia desať dní vopred okrem informovania o zmene 
cestovného poriadku informovať aj o iných známych zmenách. 

Práva dopravcu 
Všetky analyzované prepravné poriadky obsahujú ustanovenie upravujúce práva dopravcu, 

ktoré vychádzajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov. Dopravcovia Bus 
KARPATY, eurobus a Arriva Michalovce môžu osoby mladšie ako 15 rokov vylúčiť z prepravy len v 
obvode obce. 

Povinnosti cestujúceho 
Analyzované prepravné poriadky stanovujú rozdielne povinnosti cestujúcich nad rámec 

všeobecne záväzných právnych predpisov. Ide najmä o povinnosť cestujúceho vyčkať na 
privolaných príslušníkov Policajného zboru a preukázať im totožnosť na účely vymáhania rôznych 
úhrad, resp. náhrady škody alebo priamo zodpovednému zamestnancovi preukázať svoju 
totožnosť.  

Prepravný poriadok SAD Humenné obmedzuje počet zákonných platidiel, ktorými môže 
cestujúci platiť pri kúpe cestovného lístka (maximálne 20 kusov rovnakých mincí a 30 kusov 
rôznych mincí). Je potrebné konštatovať, že podľa § 17a ods. 1 zákona č. 566/1992 Zb. o 
Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov „pri peňažných platbách v hotovosti je v 
Slovenskej republike zakázané bez zákonného dôvodu odmietnuť prijatie zákonných platidiel v ich 
nominálnej hodnote vrátane viazania prijatia zákonných platidiel na iný ako zákonný dôvod alebo 
iného obdobného narušovania obehu zákonných platidiel. Ďalej ale platí čl. 11 Nariadenia Rady 
ES č. 974/98 o zavedení eura podľa ktorého žiadna strana nie je povinná prijať pri akejkoľvek 
jednej platbe viac ako 50 mincí. 

Cestujúci vo vlakoch ZSSK tiež nesmie bez súhlasu dopravcu vo vlaku vykonávať predaj, 
propagáciu alebo prieskum ponúk rôznych firiem, organizácií apod. 

Práva cestujúceho 
Niektorí dopravcovia dávajú vybraným skupinám cestujúcich právo na prednostnú 

prepravu. Okrem osôb so zdravotným postihnutím, osôb so psom so špeciálnym výcvikom alebo 
cestujúcich so zníženou pohyblivosťou, dopravcovia DPMP, Arriva Michalovce a DPMK vyhradili 
miesta aj pre tehotné ženy, resp. cestujúcich s malými deťmi na rukách. Cestujúci, ktorí majú 
právo na použitie vyhradených miest majú vždy právo na prepravu a nárok na miesto na sedenie, 
pokiaľ nie je vozidlo plne obsadené. Niektorí dopravcovia si okrem týchto cestujúcich vyhradili 
prednostne prijať na prepravu: 

 cestujúcich do vzdialenejších zastávok alebo miest, do ktorých nie je spojenie iným 
verejným hromadným prostriedkom (eurobus, Arriva Michalovce, Bus KARPATY, SAD 
Humenné), 

 cestujúcich, ktorí si vopred zaobstarali platný cestovný lístok (SAD Humenné), 
 cestujúcich patriacich ku skupine, ktorej cestovný poriadok umožňuje prednostnú 

prepravu (Bus KARPATY), 
 cestujúcich, ktorí preukážu vážne dôvody pre prednostné prijatie na prepravu (SAD 

Humenné). 



 

Prepravno-tarifný systém IDS PSK a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS 
 

69 
 

 
 

Preprava detí do šesť rokov, osôb so zníženou pohyblivosťou a zdravotne 
postihnutých osôb 

Deti do šesť rokov sa nesmú samostatne prepravovať v autobusoch a vlakoch osobnej 
dopravy ani jedného dopravcu. Dopravcovia SAD Humenné, Bus KARPATY, DPMK a DPMP 
vyžadujú, aby boli deti do šesť rokov pri preprave sprevádzané osobou staršou ako 10 rokov. 
Dopravca SAD Prešov vyžaduje, aby boli deti do šesť rokov sprevádzané osobou staršou ako šesť 
rokov. Dopravcovia eurobus a Arriva Michalovce vyžadujú, aby sprevádzajúca osoba dieťaťa 
mladšieho ako šesť rokov bola staršia pri porovnaní s ostatnými dopravcami, v prípade Arriva 
Michalovce musí mať osoba viac ako 15 rokov a v prípade dopravcu eurobus, a.s. viac ako 12 
rokov.  

Osobu s ťažkým zdravotným postihnutím môžu podľa PP Arriva Michalovce, a.s. 
sprevádzať len osoby staršie ako 15 rokov. V autobusoch dopravcov Bus KARPATY a SAD 
Humenné môže držiteľa preukazu ŤZP-S sprevádzať len dospelá osoba po dovŕšení 18. rokov. 
Osoby, ktoré sa pohybujú na invalidnom vozíku musia byť podľa prepravných poriadkov PP Arriva 
Michalovce, Bus KARPATY, SAD Humenné a SAD Prešov sprevádzané inou osobou. U všetkých 
dopravcov majú osoby so zníženou pohyblivosťou a zdravotne postihnuté osoby vyhradené 
sedadlá, pričom dopravcovia SAD Prešov a Bus KARPATY výslovne určujú v prepravných 
poriadkoch čísla týchto sedadiel. U ZSSK je potrebné prepravu osoby na invalidnom vozíku a 
prípadnú pomoc počas nastupovania a vystupovania z vlaku objednať aspoň 48 hodín pred 
plánovanou prepravou. ZSSK prepravuje zdravotne ťažko postihnuté osoby, osoby na invalidných 
vozíkoch a osoby so zníženou pohyblivosťou najmä vo vlakoch, v ktorých sú radené špeciálne 
vozne uspôsobené na tento účel. ZSSK však môže tieto osoby, ak je to možné, prepravovať aj v 
iných vlakoch. 

Preprava veci 
Všetky analyzované prepravné poriadky upravujú problematiku prepravy vecí definovaných 

ako prepravu príručných batožín, cestovných batožín a spoločenských zvierat vrátane ustanovení, 
ktoré určujú veci, ktoré sú z prepravy vylúčené. Dopravcovia DPMP, Arriva Michalovce a DPMK 
obmedzili počet príručných batožín, ktoré smie cestujúci prepravovať na tri kusy a dopravca SAD 
Prešov a SAD Poprad na dva kusy a dopravca eurobus, a.s. na jeden kus.  

Cestovné batožiny sú batožiny prepravované spravidla oddelene od cestujúceho buď v 
batožinovom priestore, alebo na takom mieste v priestore pre cestujúcich, že cestujúci nemá 
možnosť na svoju batožinu dohliadať. Cestovné batožiny prepravujú v prímestskej doprave 
dopravcovia SAD Prešov (max. štyri kusy/cestujúci, mimo času zvýšených prepravných nárokov aj 
viac), a eurobus, Arriva Michalovce a SAD Humenné (počet nie je určený jednotne v prepravnom 
poriadku). V mestskej hromadnej doprave sa cestovné batožiny neprepravujú, ale tarifa a 
prepravný poriadok určujú za prepravu ktorých príručných batožín sa platí dovozné, resp. 
prepravné a určujú jeho výšku. 

Zvieratá sa okrem psov musia prepravovať v schránke. V prímestskej doprave môže byť vo 
vozidle mimo schránky prepravovaný maximálne jeden pes, pričom prepravu psa môže dopravca 
odmietnuť v čase zvýšených prepravných nárokov. DPMK obmedzuje prepravu psov tak, že vo 
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vozidle sa môže prepravovať maximálne jeden pes, ale v prípade, že ide o psov jednej osoby, tak 
sa povoľuje preprava dvoch psov. DPMP počet psov, ktoré možno prepravovať mimo schránky v 
prepravnom poriadku neupravuje. 

Dopravcovia umožňujú vo svojich dopravných prostriedkoch prepravu detských kočíkov. 
Dopravcovia eurobus a Arriva Michalovce prepravujú naraz v jednom vozidle maximálne také 
množstvo kočíkov, aké je určené výrobcom vozidla, kapacitou vozidla uvedenou v technickom 
preukaze alebo kapacitou vyhradeného priestoru vo vozidle označenom piktogramom. Bus 
KARPATY neurčuje maximálny počet detských kočíkov, ktoré sa môžu prepravovať vo vozidle 
naraz. SAD Humenné umožňuje prepravu detského kočíka ako príručnej batožiny, len ak to 
dovoľujú prevádzkové podmienky, pričom prednostne sa prepravujú detské kočíky so zdravotne 
postihnutými deťmi. Ostatní dopravcovia povoľujú prepravu jedného detského kočíka s dieťaťom v 
každom spoji, resp. vlaku. SAD Prešov umožňuje aj prepravu dvoch kočíkov v autobuse za 
predpokladu, že to umožňujú prevádzkové pomery a povolí to vodič. SAD Humenné, DPMK a 
DPMP umožňujú vo svojich vozidlách naraz prepravovať viac detských kočíkov, ak to umožňujú 
prevádzkové pomery. Preprava prázdnych kočíkov je v zásade možná len v čase znížených 
prepravných nárokov. 

Vo vlakoch ZSSK sa prepravuje batožina v rámci zjednodušenej prepravy bicyklov a 
batožín, v pojazdnej úschovni batožín a ako príručná batožina. Zjednodušenou prepravou bicyklov 
a batožín (ďalej aj „ZP") sa rozumie preprava bicyklov, detských kočíkov, batožiny a batožiny 
väčších rozmerov pod dohľadom cestujúceho, ktorý sám zodpovedá za naloženie, preloženie a 
vyloženie. ZP sa uskutočňuje vo všetkých vlakoch osobnej dopravy, a to vo vyhradenom priestore 
(predstavku) prvého alebo posledného vozňa, cez prvé dvere prvého vozňa alebo cez posledné 
dvere posledného vozňa s miestami na sedenie, respektíve v priestore vo vozni označenom 
symbolom bicykla do vyčerpania kapacity priestoru na to určeného. Po vyčerpaní vyhradeného 
priestoru nemusí ZSSK prijať ďalšiu batožinu na prepravu v režime zjednodušenej prepravy 
bicyklov a batožín. Za odcudzenie, alebo iné škody na veciach, ktoré sú prepravované v rámci 
zjednodušenej prepravy bicyklov a batožín, dopravca nezodpovedá. 

Prepravu bicyklov umožňujú dopravcovia DPMP a DPMK len na vybraných linkách V 
podmienkach DPMK bolo možné prepravovať bicykle v minulom roku len v letnom období na linke 
14 do rekreačnej oblasti Čermeľa a Jahodnej. Preprava bicyklov v prímestskej doprave je možná 
so súhlasom vodiča za predpokladu, že to umožňuje obsaditeľnosť vozidla v autobusoch 
dopravcov SAD Prešov, eurobus, Arriva Michalovce a SAD Humenné. Spoločnosť Bus KARPATY 
v prepravnom poriadku osobitne prepravu bicyklov neupravuje, ich preprava je teda možná za 
splnenia podmienok prepravy batožín uvedených v prepravnom poriadku. 

Vo výpočte vecí, ktoré sú vylúčené z prepravy, existujú medzi analyzovanými prepravnými 
poriadkami rozdiely. Niektorí dopravcovia vylučujú z prepravy veci, ktoré majú väčšie rozmery ako 
tie uvedené v prepravnom poriadku. Všetci dopravcovia okrem SAD Humenné tiež nepovoľujú 
prepravu vecí ťažších ako 50 kg. Možno tiež spomenúť, že niektorí dopravcovia (SAD Humenné) 
výslovne vylučujú prepravu propánbutánových fliaš a akumulátorov. ZSSK tiež výslovne upravuje, 
že cestujúci môže prepravovať len 10 kg ľahko zápalných vecí, zatiaľ čo niektorí dopravcovia 
prepravu ľahko zápalných vecí výslovne zakazujú (napr. SAD Prešov).  

S prepravou batožiny súvisí tiež problematika nájdených vecí. Túto problematiku upravujú 
jednotlivé prepravné poriadky v rozličnom rozsahu. Dopravcovia SAD Prešov, SAD Humenné, 
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Arriva Michalovce a eurobus upravujú v prepravných poriadkoch poplatok za uskladnenie 
nájdených vecí. Arriva Michalovce, eurobus a SAD Humenné v prepravných poriadkoch stanovujú, 
že nájdené veci, ktoré nie sú vyzdvihnuté do troch mesiacov, môže dopravca predať. 

 

Meškanie alebo nevykonanie spoja 
Prepravné poriadky upravujú taktiež postup v prípade meškania alebo nevykonania spoja. 

Nad rámec všeobecných právnych predpisov dopravca Arriva Michalovce je povinný podľa 
prepravného poriadku, ak sa preprava uskutočnila oneskorene o viac ako 60 minút zavinením 
dopravcu, alebo ak dopravca nedodržal svoje záväzky zo zmluvy o preprave osôb, priznať 
cestujúcemu zľavu 25 % z cestovného v prípade. Podľa časti 3.3.11 prepravného poriadku Bus 
KARPATY má cestujúci    s platným cestovným lístkom pre jednotlivú cestu právo na vrátenie 
zaplateného cestovného aj vtedy, ak opustil od prepravy preto, lebo sa niektorý spoj neuskutočnil 
podľa cestovného poriadku (meškanie spoja v prímestskej doprave dlhšie ako 60 min.). Taktiež 
prepravný poriadok SAD Prešov stanovuje právo cestujúceho na vrátenie cestovného ak spoj 
z viny dopravcu mešká viacej ako 60 minút. Dopravcovia SAD Prešov a SAD Humenné výslovne  
v prepravných poriadkoch určili, že cestujúci môže zákonom dané právo na náhradnú prepravu do 
cieľovej zastávky, resp. do východiskovej zastávky využiť aj nasledujúci deň po prerušení, resp. 
zastavení prepravy, ak si túto skutočnosť nechá potvrdiť dopravcom, za predpokladu, že toto právo 
nemohol využiť v tento deň. Dopravca Arriva Michalovce zodpovedá za podmienok uvedených v 
čl. 9 ods. 8 prepravného poriadku voči cestujúcim za stratu alebo poškodenie, ktoré vznikne tým, 
že v ceste nemožno pokračovať v ten istý deň pre odrieknutie spoja, jeho meškanie alebo 
zmeškanie prípoja, alebo ak za daných okolností nie je pokračovanie v ceste v ten istý deň možné. 
Náhrada škody u týchto dopravcov zahŕňa primerané výdavky, ktoré cestujúcemu vznikli v 
súvislosti s prenocovaním a podaním správy osobám, ktoré ho očakávali. 

U ZSSK má cestujúci, ak vlak, ktorý chce použiť, mešká 5 minút a viac, prípadne nejde, 
alebo ide len po časti trate: 

 v nástupnej stanici právo vzdať sa cesty, a dopravca mu vráti cestovné bez odpočítania 
storna, 

 v prestupnej, respektíve v nácestnej stanici právo vrátiť sa najbližším vlakom do 
nástupnej stanice bez prerušenia cesty, kde ho dopravca prepraví bezplatne a na jeho 
žiadosť mu vráti cestovné bez odpočítania storna, alebo právo na náhradnú dopravu do 
cieľovej stanice a to aj vlakom vyššej kategórie, alebo právo nepokračovať v ceste s 
tým, že dopravca mu vráti rozdiel medzi zaplateným cestovným a cestovným za 
precestovaný úsek trate bez odpočítania storna. 

Za podmienok stanovených v čl. C.3.9 prepravného poriadku ZSSK má cestujúci tiež nárok 
na náhradu nákladov na podanie správ osobám, ktoré ho očakávali a na hotelové ubytovanie a 
náhradu nákladov na pokračovanie iným verejným dopravným prostriedkom, resp. pokiaľ nie je 
verejný dopravný prostriedok k dispozícii na náhradu prepravy vozidlom taxislužby. 

Reklamačný poriadok 
Súčasťou prepravných poriadkov dopravcov je taktiež reklamačný poriadok. Pri vybavovaní 

reklamácií musia dopravcovia postupovať podľa platných právnych predpisov. Podľa prepravného 
poriadku Bus KARPATY a SAD Prešov je možné reklamáciu vykonať len písomne. V prípade ak 
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reklamácia nie je podaná správne, najmä neobsahuje predpísané náležitosti, dopravcovia Arriva 
Michalovce, Bus KARPATY, DPMK, DPMP, eurobus a SAD Humenné určia reklamujúcim lehotu 
najmenej 8 dní na doplnenie reklamácie. 

 

3.1.1.3. Analýza prepravného poriadku vo funkčnom integrovanom systéme 
Funkčný integrovaný systém hromadnej osobnej dopravy v porovnateľných podmienkach 

s Prešovským samosprávnym krajom najmä z hľadiska právnych požiadaviek ale aj územia je 
možné považovať Juhomoravský kraj. Prepravný poriadok IDS JMK (platný od 25. mája 2018), 
ktorý je uvedený v prílohe č. 3.1.10, sa skladá z 10 článkov: 

 všeobecné ustanovenia, 
 základné pojmy, 
 vznik a plnenie prepravnej zmluvy, 
 cestovné doklady a ich platnosť, 
 cestovné a dovozné, 
 podmienky prepravy batožiny a živých zvierat, 
 preprava osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a preprava osôb na 

vozíku pre invalidov, 
 vzťahy medzi dopravcom a cestujúcimi, 
 prepravná kontrola, 
 záverečné ustanovenia.  
Prepravný poriadok IDS JMK z hľadiska štruktúry, pri porovnaní s analyzovanými 

prepravnými poriadkami vo východnom funkčnom regióne sa odlišuje najmä tým, že práva 
a povinnosti zmluvných strán sú uvedené spoločne v článku „Vzťahy medzi dopravcom 
a cestujúcimi“. Ostatné články sú štruktúrované podobne.  

Pri analýze obsahu prepravného poriadku IDS JMK a jeho porovnaní s analyzovanými 
prepravnými poriadkami v IDS KSK je potrebné uviesť rozdiely medzi slovenskou a českou 
zákonnou právnou úpravou, medzi ktoré patrí: 

 zodpovednosť za škodu v prípade, že sa preprava nevykonala včas sa podľa českej 
právnej úpravy premlčuje, zatiaľ čo podľa súčasnej slovenskej právnej úpravy dochádza 
po šiestich mesiacoch od vzniku škody k preklúzií, t. j. zániku práva, 

 povinnosť dopravcu uzavrieť prepravnú zmluvu aj na úsek celoštátnej a regionálnej 
dráhy, t. j. železničnej dráhy, prevádzkovanej iným dopravcom v Českej republike, 

 v českej právnej úprave je uzákonená povinnosť cestujúceho nasledovať oprávnenú 
osobu dopravcu na pracovisko verejnej správy, alebo počkať na mieste na osobu 
oprávnenú zisťovať totožnosť osôb v prípade, ak cestujúci nemá platný cestovný doklad, 
odmietne na mieste zaplatiť prirážku, alebo poskytnúť osobné údaje potrebné na jej 
vymáhanie, 

 v českom právnom poriadku existuje úprava prirážky za iné porušenie prepravného 
poriadku ako jazdu bez platného cestovného dokladu a určenie jej maximálnej výšky.  

Ďalším významným rozdielom je skutočnosť, že v ČR bola vydaná vyhláška Ministerstvom 
dopravy a spojů Českej republiky č. 175/2000 Sb. o přepravním rádu pro veřejnou drážní a silniční 
osobní dopravu. Vyhláška oproti slovenskej zákonnej úprave podrobne upravuje podmienky 
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osobnej prepravy vrátane prepravy batožín a zásielok. Oproti slovenskej zákonnej úprave osobnej 
prepravy možno spomenúť túto rozdielnu úpravu uvedenú v prepravných poriadkoch platných v 
ČR: 

 presné určenie momentu uzavretia prepravnej zmluvy, a to nástup do vozidla, resp. 
vyhradeného priestoru s platným cestovným dokladom, resp. nástup do vozidla bez 
tohto dokladu v prípade, že cestujúci zaplatí cestovné ihneď po nástupe, 

 definícia cestovného dokladu, a to cestovným dokladom je len jednorazový, alebo 
časový cestovný lístok a preukaz, ktorého držiteľ má právo na prepravu, 

 povolená preprava detí do 6 rokov len v sprievode osoby staršej ako 10 rokov, 
 povinnosť zabezpečiť na spojoch vykonávaných v rámci základnej dopravnej obslužnosti 

používanie vozidiel, ktoré umožňujú prepravu aspoň jedného detského kočíka, 
 výslovné určenie, že cestujúci s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie musia 

mať vo vozidle vyhradené aspoň dve miesta a vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy 
aspoň šesť miest, 

 právo osoby na invalidnom vozíku na prepravu v každom bezbariérovom vozidle, 
 úprava „spoluzavazadla" ako batožiny, ktorá svojimi rozmermi presahuje rozmery ručnej 

batožiny a prepravuje sa na zvlášť určenom mieste v priestore na prepravu cestujúcich 
vo vozidle. Dohľad nad touto batožinou vykonáva cestujúci, ktorý tiež za jej prepravu 
platí úhradu, 

 výslovné určenie, že o preprave cestovnej batožiny sa uzatvára osobitná zmluva o 
preprave cestovnej batožiny a 

 výslovné upravenie zodpovednosti dopravcov tak, že zodpovedajú za prepravu osôb a 
batožín za časť prepravnej cesty, ktorú zabezpečujú. 

Vyhláška definujúca prepravný poriadok tiež podrobne upravuje práva a povinnosti 
dopravcu a cestujúceho, ktoré sú povinné pre všetkých dopravcov vykonávajúcich hromadnú 
osobnú prepravu. Tieto podmienky si môže každý dopravca ďalej doplniť vlastnými ustanoveniami. 

Pri analýze prepravného poriadku platného v IDS JMK od 25. mája 2018 je možné uviesť 
tieto rozdiely voči slovenským analyzovaným prepravným poriadkom: 

 prepravný poriadok IDS JMK sa uplatňuje v železničnej preprave vždy, ak v nich nie je 
ustanovené inak. Ak je tak ustanovené na prepravu vo vlakoch celoštátnych a 
regionálnych dráh sa použijú Smluvní prepravní podmínky Českých drah pro verejnou 
osobnou dopravu (ďalej len „SPPO ČD") a tarifa Českých drah, a. s. (ďalej len „ČD"), 

 diferencovanie pojmov cesta a jazda: 
o jazda je vymedzená okamihom nástupu a výstupu do a z vozidla, resp. vlaku, 
o cesta je vymedzená ako použitie vozidiel a vlakov dopravcov cestujúcim po celý 

čas platnosti cestovného dokladu.  
o Cesta sa môže skladať z jednej, alebo viacerých jázd.  
o Do cesty sa započítavajú aj časy medzi jednotlivými jazdami, 

 na prepravu ručnej batožiny, „spoluzavazadel", psov, detských kočíkov, bicyklov        vo 
vlakoch ČD sa vzťahujú SPPO ČD a tarifa ČD, 

 v osobných a spešných vlakoch platia cestovné doklady IDS JMK pre celé územie IDS 
JMK bez ohľadu na to, či v zastávkach na hranici zóny/IDS vlak zastavuje, alebo 
nezastavuje, 
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 možnosť vrátiť platný predplatný lístok má cestujúci aj počas jeho platnosti bez udania 
dôvodu s tým, že mu bude podľa vzorca uvedeného v prepravnom poriadku IDS JMK 
vrátená alikvotná čiastka ceny cestovného, 

 v IDS JMK sa neprepravujú cestovné batožiny, 
 počet detských kočíkov a bicyklov, ktoré môžu byť naraz prepravované je určený 

počtom piktogramov detských kočíkov vo vozidle, 
 bicykel sa prepravuje ako spoluzaväzadlo v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy 

v Brne, vlakoch ČD a v ďalších spojoch, ak je to uvedené v cestovnom poriadku, 
 pred prepravou bicykla má pri súčasnom nástupe na zastávke prednosť preprava 

detského kočíka s dieťaťom a invalidného vozíka, 
 nástup je do prímestských autobusov mimo zón 100 a 101 (územie Brna) a na území 

mesta Brna smerom z Brna povolený len prednými dverami a cestujúci je pri nástupe 
povinný ukázať vodičovi cestovný doklad, alebo ho u vodiča zakúpiť, alebo si ho 
označiť, 

 nedostatky v označení cestovného lístka musí cestujúci bez zbytočného odkladu 
nahlásiť u vodiča, resp. povereného zamestnanca ČD, 

 cestujúci má povinnosť uviesť pripomienky ku kontrole tarifného vybavenia cestujúcich 
najneskôr do tridsiatich dní od udelenia prirážky a 

 prepravný poriadok IDS JMK určuje výšku prirážky 800 Kč za iné porušenie 
prepravného poriadku IDS JMK ako je jazda bez platného cestovného dokladu. 

3.1.2. Úplné znenie prepravného poriadku 

Navrhované znenie prepravného poriadku IDS v PSK je rozčlenené do nasledujúcich častí 
(návrh štruktúry a znenia prepravného poriadku je spracovaný aj na základe štruktúry a znenia IDS 
KSK vzhľadom na to, že ide o jeden funkčný región z hľadiska dopravnej obslužnosti): 

 základné ustanovenia, 
 základné pojmy, 
 rozsah dopravy, 
 podmienky uzavretia prepravnej zmluvy, 
 všeobecné povinnosti dopravcu, 
 základné povinnosti dopravcu v pravidelnej doprave, 
 ďalšie povinnosti dopravcu, 
 oprávnenia dopravcu voči cestujúcemu, 
 zodpovednosť dopravcu voči cestujúcemu, 
 práva cestujúceho, 
 dôvody a podmienky vrátenia cestovného, 
 osobitné práva niektorých cestujúcich, 
 povinnosti cestujúceho, 
 vylúčenie osoby z prepravy, 
 vzťahy cestujúceho a členov osádky vozidla, 
 kontrola cestovných lístkov v pravidelnej doprave, 
 preprava batožiny cestujúceho, 
 preprava živých spoločenských zvierat, 
 veci vylúčené z prepravy, 
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 veci, preprava ktorých je dovolená za určitých podmienok, 
 prehliadka podozrivej veci alebo opustenej batožiny, 
 nájdené veci, 
 mimoriadne udalosti počas prepravy, 
 reklamačný poriadok, 
 tarifa, 
 záverečné ustanovenia. 

Konkrétny návrh prepravného poriadku je spracovaný v prílohe č. 3.1.11. 

3.1.3. Pravidlá následného prebratia prepravného poriadku ďalšími dopravcami 

Pre fungujúci systém integrovanej dopravy je nevyhnutné, aby všetci dopravcovia 
vykonávali prepravu v zmysle jedného prepravného poriadku. Z pohľadu cestujúceho je 
neprijateľné, aby u každého dopravcu zapojeného do IDS platil iný prepravný poriadok.  

Autobusová doprava 
Podľa v súčasnosti platných zmlúv uzatvorených medzi PSK a dopravcami autobusovej 

dopravy nie je súčasťou zmluvy vzor prepravného poriadku, podľa ktorého musí dopravca 
vykonávať prepravy. V zmluvách uzatvorených s SAD Humenné a. s. (139/2009/OOD), BUS 
Karpaty, s.r.o. (141/2009/OOD), SAD Poprad, a.s. (140/2009/OOD) a SAD Prešov, a.s. 
(138/2009/OOD) je vo vzťahu k prepravnému poriadku ustanovené: 

 Dopravca je povinný: „Plniť prepravnú povinnosť podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o cestnej 
doprave v súlade so schváleným prepravným poriadkom..“, 

 Dopravca je povinný: „Plniť prevádzkovú povinnosť podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona 
o cestnej doprave v súlade s udelenými dopravnými licenciami na prímestské autobusové 
linky a objednávateľom schváleným rozsahom služieb podľa platných cestovných poriadkov, 
vrátane zmien schválených objednávateľom. Dopravca sa pritom zaväzuje vyčísliť finančné 
rozdiely vyplývajúce zo schválených zmien.“ 

Pri cestovnom poriadku je uvedené „schváleného“, avšak vypracovanie prepravného 
poriadku je ponechané v zmluve na dopravcu.  

Mestská doprava 
Podľa zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy 

osôb v meste Prešov uzatvorenej medzi obstarávateľom dopravnej obslužnosti mestom Prešov 
a DPMP, a.s. nie je súčasťou zmluvy znenie prepravného poriadku. Vypracovanie prepravného 
poriadku je ponechané v zmluve na dopravcu. 

Železničná doprava 
V železničnej doprave je v zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme v prílohe č. 

6 uvedené, že prepravné podmienky upravuje okrem vymenovaných platných právnych predpisov 
aj Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., avšak samotný prepravný poriadok 
nie je súčasťou zmluvy. 

Návrh pravidiel 
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Na základe spracovanej analýzy je možné konštatovať, že v prímestskej autobusovej 
doprave, v železničnej doprave a ani v mestskej doprave v meste Prešov dopravcovia nie sú 
v zmluve o službách viazaní konkrétnym znením prepravného poriadku, preto je možné, aby pri 
vzniku IDS v Prešovskom samosprávnom kraji začali pracovať podľa prepravného poriadku IDS 
PSK. V tejto súvislosti sa odporúča, aby do prílohy VI Zmluvy o dopravných službách (uzatvorenej 
ZSSK Slovensko, a.s.) bolo doplnené: 

 

„Prepravné podmienky a tarifa sú definované najmä v nasledujúcich dokumentoch: 

 Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach z 28. októbra 2009, 

 Platný výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy (ÚRŽD), ktorým sa ustanovuje 
rozsah regulácie cien v železničnej doprave, 

 Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., 

 Prepravný poriadok IDS Prešovského samosprávneho kraja,, 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007...“ 
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3.2.1. Analýza súčasných tarifných systémov dopravcov uplatňovaných v PSK 

Analýza tarifných systémov dopravcov zahŕňa prímestskú autobusovú dopravu, železničnú 
osobnú dopravu v PSK a mestskú hromadnú dopravu v meste Prešov a ďalších vybraných 
mestách Prešovského kraja. Je zameraná na analýzu tarifných sadzieb a tarifných podmienok. Pre 
tieto druhy dopravy sú realizované porovnávacie analýzy tarifných podmienok a tarifných sadzieb 
pre vybrané druhy cestovného. Samostatne je spracovaná analýza pre prímestskú autobusovú 
a železničnú osobnú dopravu a samostatne pre DPMP a vybrané tarify MHD v Prešovskom kraji. 
Jednotlivé cenové výmery upravujúce analyzované tarify sú uvedené v prílohovej časti, analýza 
tarify ZSSK vychádza z prepravného poriadku platného od 17.11.2014 upravujúceho aj podmienky 
bezplatnej prepravy.  

3.2.1.1. Analýza tarifných sadzieb a tarifných podmienok v prímestskej autobusovej 
a železničnej osobnej doprave 

Tarifné sadzby sú analyzované pre vybrané druhy cestovného – pre obyčajné a zľavnené 
(osobitné) cestovné uplatňované najvýznamnejšími skupinami cestujúcich v prímestskej 
autobusovej doprave (PAD) a železničnej osobnej doprave v zmysle platnej tarify ZSSK. Tarifné 
sadzby PAD v PSK sú určené na základe tarifnej vzdialenosti stanovenej intervalom vzdialenosti, 
v tarife ZSSK ide o sadzby pre inú štruktúru vzdialeností ako v PAD, jednotlivé druhy cestovného 
sú určené prostredníctvom konkrétnych cenníkov. 

Vzhľadom na rozdiely v tarifných vzdialenostiach a ich štruktúre je porovnanie sadzieb 
realizované pre konkrétne tarifné vzdialenosti odstupňované po 5 km (do vzdialenosti 50 km) a po 
10 km (od vzdialenosti 50 km do 100 km). 

a) Porovnávacia analýza pre obyčajné cestovné v PAD a ŽOD 

Porovnanie vychádza zo sadzieb jednosmerného obyčajného cestovného v PAD plateného 
v hotovosti a z DK. Pri ŽOD uvažujeme s cenníkom č.1 ZSSK upravujúceho obyčajné cestovné 
v 2. triede a s cenníkom č.10 ZSSK pre obyčajné cestovné v 1. triede.  

Porovnanie sadzieb je realizované na základe výberu tarifných tried z tarifných vzdialeností 
jednotlivých cenníkov dopravcov tak, aby bolo možné realizovať porovnanie tarifných sadzieb. 

Porovnanie sadzieb pre vybrané tarifné vzdialenosti je uvedené v tabuľke 3.2.1. a graficky 
znázornené na obrázku 3.2.1. 
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Tab. 3.2.1 Porovnanie tarifných sadzieb PAD a ZSSK pre obyčajné cestovné (€) 

Tarifná 
vzdialenosť 

(km) 

Prímestská AD  ŽD (ZSSK) 

Jednosmerné 
obyčajné 
cestovné 

Jednosmerné 
obyčajné 

cestovné z ČK 

Obyčajné 
cestovné 2. 
trieda celé 
(cenník č.1, 

A) 

Obyčajné 
cestovné 1. 
trieda celé 

(cenník č.10, 
A) 

5 0,6 0,52 0,5 0,76 

10 0,75 0,66 0,75 1,14 

15 1,1 0,99 1 1,5 

20 1,3 1,19 1,25 1,88 

25 1,5 1,4 1,5 2,26 

30 1,7 1,61 1,75 2,64 

35 1,9 1,82 2 3 

40 2,1 2,03 2,25 3,38 

45 2,35 2,26 2,5 3,76 

50 2,6 2,5 2,75 4,14 

60 3,1 3 3,25 4,88 

70 3,4 3,3 3,75 5,64 

80 3,8 3,69 4,25 6,38 

90 4,3 4,2 4,75 7,14 

100 4,85 4,73 5,25 7,88 
Pozn.: Ide o výber tarifných tried z tarifných vzdialeností jednotlivých cenníkov dopravcov tak, aby bolo možné realizovať 
porovnanie tarifných sadzieb. 
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Obr. 3.2.1 Porovnanie tarifných sadzieb pre obyčajné cestovné pri preprave v PSK, resp. z uzla Prešov 

Na obr. 3.2.2 sú znázornené hodnoty variačného rozpätia tarifných sadzieb pre obyčajné 
cestovné v € pre príslušnú tarifnú vzdialenosť. Ide o maximálnu mieru „predraženia“ obyčajného 
cestovného pri výbere druhu dopravy s najvyššou tarifnou sadzbou voči druhu dopravy s najnižšou 
tarifnou sadzbou.  

Výpočty variačných rozpätí tarifných sadzieb vychádzajú z tabuľky 3.2.1. Obrázok 3.2.2 
obsahuje 2 alternatívne porovnania, porovnanie zohľadňujúce tarifné sadzby pre všetky druhy 
dopravy a porovnanie tarifných sadzieb pre všetky druhy dopravy okrem tarifných sadzieb ŽD pre 
1. triedu (bez posledného stĺpca tabuľky 3.2.1). 
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Obr. 3.2.2 Variačné rozpätie tarifných sadzieb obyčajného cestovného (eur) 

Na základe tarifných sadzieb a tarifných vzdialeností bola vypočítaná priemerná jednotková 
cena v PAD a ŽOD pre obyčajné cestovné vyjadrená v eur/oskm, pri ŽOD boli uvažované sadzby 
z príslušných cenníkov do tarifnej vzdialenosti 100 km. Výsledky porovnania sú uvedené na 
obrázku 3.2.3. 

Cena obyčajného cestovného v PAD v PSK je nižšia aj v porovnaní s cenou  
obyčajného celého cestovného v ŽOD. Priemerná cena obyčajného cestovného v ŽOD v 2. 
triede je o 6,4 % vyššia ako cena v PAD v PSK z DK. 
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Obr. 3.2.3 Porovnanie priemernej jednotkovej ceny v PAD a ŽOD pre obyčajné cestovné  

b) Analýza tarifných podmienok a tarifných sadzieb pre osobitné, resp. zľavnené cestovné, 
v PAD a ŽOD 

 
Prímestská autobusová doprava 

Jednosmerné zľavnené cestovné je cena za prepravu: 

a) detí do dovŕšenia 15. roku veku, 

b) sprievodcu dieťaťa do dovŕšenia 6.roku veku 

c) žiakov a študentov do dovŕšenia 26. roku veku študujúcich:  

d) základných a stredných školách podľa osobitného predpisu v dennej forme štúdia 

e) na vysokých školách a fakultách podľa osobitného predpisu v dennej forme štúdia           do 
získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa 

f) v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách zriadených 
v Slovenskej republike 

g) c)  ťažko zdravotne postihnutých osôb, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, 

h) d)  sprievodcu ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S, 

i) e)  rodičov na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené v školských, 
sociálnych alebo zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky.  
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Železničná osobná doprava 

Zľavnené cestovné v železničnej osobnej doprave 

Sadzby osobitného, resp. zľavnené, v ŽOD stanovujú jednotlivé cenníky cestovného, 
v závislosti aj na skupine cestujúcich. 

Osobitné, resp. zľavnené cestovné je cestovné pre cestujúcich: 

 U detí od 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku sa uplatňuje polovica obyčajného celého 
cestovného v 1. alebo 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy, podľa cenníka č. 1, stĺpec B 
a D 

 Zľavnené cestovné pre žiakov a študentov sa priznáva: 
a) žiakom základných a stredných škôl podľa osobitného predpisu (Zákon č.245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní – školský zákon – a o zmene a doplnení niektorých predpisov) v dennej 
forme štúdia, 

b) študentom vysokých škôl a fakúlt podľa osobitného predpisu (Zákon č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) v 
dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, 

c) žiakom a študentom študujúcim v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia 
na školách zriadených v Slovenskej republike, 

d) deťom a mládeži z detských domovov, zariadení sociálnych služieb a zariadení pre dlhodobo 
chorých, 

e) študentom, ktorých dieťa nie staršie ako 15 rokov veku bolo zverené do náhradnej 
starostlivosti 

Zľavnené cestovné sa nepriznáva po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa 
ani v prípade, ak žiadateľ ešte nedosiahol vek 26 rokov. 

Zľavnené cestovné sa poskytuje počas školského roka žiakom a počas akademického roka 
študentom, najdlhšie však do dovŕšenia 26. roku veku alebo do ukončenia 2. stupňa 
vysokoškolského vzdelania. 

 Žiacke cestovné lístky sa vydávajú ako: 
a) žiacke časové cestovné lístky s platnosťou na určité obdobie (týždenné, mesačné), ktoré 

oprávňujú držiteľov v dňoch školského vyučovania na jednu cestu do školy a na jednu cestu 
späť na vyznačenej trati. 

Vydávajú sa: 

 na meno držiteľa preukazu (na cestovnom lístku si držiteľ uvedie číslo preukazu), 
 zo stanice (určená držiteľom preukazu) do stanice (miesto školy) uvedených na 

preukaze, 
 na zodpovedajúci počet dní,  
 maximálne do vzdialenosti 210 km, 
 ako jednosmerný alebo obojsmerný podľa cenníka č.8, 
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Na získanie výhodnejšieho spojenia na dochádzku do školy, môže dopravca povoliť aj jednu 
„doplnkovú trať“ podľa požiadavky držiteľa. 

b) žiacke jednorazové cestovné lístky podľa cenníka č. 1 stĺpec B, Zľavnené jednorazové 
cestovné lístky sa poskytujú bez ohľadu na miesto trvalého bydliska a sídla školy. 

 Zľavnené cestovné pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím a preukazu občana s ťažkým zdravotným  postihnutím 

Držitelia: 
a) Preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 

b) Preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, 

c) Preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, 

d) Preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu 

Vydanými obvodnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v SR, sa prepravujú v 2.vozňovej 
triede vlakov osobnej dopravy za cestovné podľa cenníka č. 10, stĺpec C. 

Ak je držiteľom preukazov podľa bodu a), b),c) a d) dieťa do dovŕšenia šiesteho roku veku, 
bezplatne sa prepravuje dieťa aj jeho sprievodca 

 Zľavnené cestovné sa poskytuje rodičom alebo iným zákonným zástupcom na návštevu 
detí telesne, mentálne alebo zmyslovo postihnutých alebo chronicky chorých, 
umiestnených v školských zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb a v zdravotníckych 
zariadeniach na území SR a na návštevu detí v zariadeniach sociálno-právnej ochrany detí a 
sociálnej kurately vo výške 1/2 obyčajného celého cestovného v 2. vozňovej triede vlakov 
osobnej dopravy podľa cenníka č. 1, stĺpec B 
a) Porovnanie sadzieb osobitného, resp. zľavneného cestovného v PAD v PSK a v ŽOD 

Porovnanie sadzieb je realizované na základe výberu tarifných tried z tarifných vzdialeností 
jednotlivých cenníkov dopravcov tak, aby bolo možné realizovať porovnanie tarifných sadzieb, 
porovnanie je uvedené v tabuľke 3.2.2. Porovnanie je vzhľadom na zaradenie ceny 
cestovného v železničnej osobnej doprave do porovnania realizované pre jednotlivé 
skupiny cestujúcich samostatne. 

Porovnanie tarifných sadzieb pre osobitné (zľavnené) cestovné – žiaci, študenti 

Porovnanie vychádza zo sadzieb zľavneného cestovného v PAD plateného v hotovosti a z ČK, pri 
ŽOD uvažujeme s obyčajným polovičným cestovným 2. triedy (cenník č.1, B) ZSSK  
a s obyčajným cestovným 1. triedy žiak, študent, dieťa do 15 rokov, ŤZP, ŤZP-S (cenník 
č.10, C). Porovnanie sadzieb pre vybrané tarifné vzdialenosti je uvedené v tabuľke 3.2.2. 
a graficky znázornené na obrázku 3.2.4. Porovnanie sadzieb v tejto časti neuvažuje s bezplatnou 
prepravou žiakov a študentov v ŽOD od 17.11.2014. 
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Tab. 3.2.2 Porovnanie tarifných sadzieb pre osobitné (zľavnené) cestovné (€) – žiaci, študenti 

Tarifná 
vzdialenosť (km) 

PAD PSK  ŽD (ZSSK) 

Jednosmerné 
osobitné cestovné 

Jednosmerné 
osobitné cestovné 

z DK 

Obyčajné 
cestovné 2. 

trieda 
polovičné 

(cenník č.1, B) 

Obyčajné 
cestovné 1. 
trieda žiak, 

študent, 
dieťa do 15 
rokov, ŤZP, 

ŤZP-S 
(cenník č.10, 

C) 
5 0,35 0,31 0,25 0,38 
10 0,45 0,4 0,37 0,57 
15 0,65 0,6 0,5 0,75 
20 0,75 0,71 0,62 0,94 
25 0,85 0,82 0,75 1,13 
30 0,95 0,93 0,87 1,32 
35 1,1 1,07 1 1,5 
40 1,25 1,21 1,12 1,69 
45 1,4 1,35 1,25 1,88 
50 1,55 1,5 1,37 2,07 
60 1,85 1,8 1,62 2,44 
70 2,05 1,98 1,87 2,82 
80 2,3 2,22 2,12 3,19 
90 2,6 2,52 2,37 3,57 
100 2,9 2,82 2,62 3,94 
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Obr. 3.2.4 Porovnanie tarifných sadzieb pre osobitné (zľavnené) cestovné pre žiakov a študentov pri 

preprave v PSK, resp. z uzla Prešov 

Na základe tarifných sadzieb a tarifných vzdialeností bola vypočítaná priemerná jednotková 
cena v PAD a ŽOD pre osobitné (zľavnené) cestovné vyjadrená v eur/oskm, pri ŽOD boli 
uvažované sadzby z príslušných cenníkov do tarifnej vzdialenosti 100 km. Výsledky porovnania sú 
uvedené na obrázku 3.2.5.  

Cestovné pre túto skupinu cestujúcich je najnižšie v ŽOD, 2. trieda (cenník č.1,B). 
V PAD v PSK je cestovné z DK v priemere o 12 % vyššie v porovnaní so ŽOD (2,. trieda), pri 
úhrade v hotovosti je cestovné v PAD vyššie o 19 %.   
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Obr. 3.2.5 Porovnanie priemernej jednotkovej ceny v PAD a ŽOD pre osobitné (zľavnené) cestovné – žiak, 

študent 

Na obr. 3.2.6 sú znázornené hodnoty variačného rozpätia tarifných sadzieb pre žiacke a 
študentské cestovné v € pre príslušnú tarifnú vzdialenosť. Ide vlastne o maximálnu mieru 
„predraženia“ žiackeho a študentského cestovného pri výbere druhu dopravy s najvyššou tarifnou 
sadzbou voči druhu dopravy s najnižšou tarifnou sadzbou.  

Výpočty variačných rozpätí tarifných sadzieb vychádzajú z tabuľky 3.2.2. Obrázok 3.2.6 
obsahuje 2 alternatívne porovnania, porovnanie zohľadňujúce tarifné sadzby žiackeho cestovného 
pre všetky druhy dopravy a porovnanie tarifných sadzieb žiackeho cestovného pre všetky druhy 
dopravy okrem tarifných sadzieb ŽD pre 1. triedu (bez posledného stĺpca tabuľky 3.2.2). 

 
Obr. 3.2.6 Variačné rozpätie tarifných sadzieb osobitného (zľavneného) cestovného – žiak študent 
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Porovnanie tarifných sadzieb pre cestujúcich ŤZP, ŤZP S 

Porovnanie vychádza zo sadzieb zľavneného cestovného v PAD v ŽSK. Pri ŽOD 
uvažujeme s cenníkom č.4 ZSSK v 2. vozňovej triede a s cenníkom č.10 pre 1. vozňovú triedu, 
stĺpec C. Porovnanie sadzieb pre vybrané tarifné vzdialenosti je uvedené v tabuľke 3.2.3. 
a graficky znázornené na obrázku 3.2.7.  

Tab. 3.2.3 Porovnanie tarifných sadzieb pre osobitné (zľavnené) cestovné (€) – ŤZP, ŤZP-S 

Tarifná 
vzdialenosť 

(km) 

PSK jednosmerné 
osobitné cestovné 

- hotovosť 

PSK 
jednosmerné 

osobitné 
cestovné - DK 

ŽD - cestovné 
2. trieda 

(cenník č.4) 

ŽD - obyčajné cestovné 1. 
trieda žiak, študent, dieťa 
do 15 rokov, ŤZP, ŤZP-S 

(cenník č.10, C) 
5 0,35 0,31 0,2 0,38 

10 0,45 0,4 0,3 0,57 

15 0,65 0,6 0,4 0,75 

20 0,75 0,71 0,5 0,94 

25 0,85 0,82 0,6 1,13 

30 0,95 0,93 0,7 1,32 

35 1,1 1,07 0,81 1,5 

40 1,25 1,21 0,9 1,69 

45 1,4 1,35 1 1,88 

50 1,55 1,5 1,1 2,07 

60 1,85 1,8 1,3 2,44 

70 2,05 1,98 1,5 2,82 

80 2,3 2,22 1,7 3,19 

90 2,6 2,52 1,9 3,57 

100 2,9 2,82 2,1 3,94 

Pozn.: Ide o výber tarifných tried z tarifných vzdialeností jednotlivých cenníkov dopravcov tak, aby bolo 
možné realizovať porovnanie tarifných sadzieb. 
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Obr. 3.2.7 Porovnanie tarifných sadzieb cestovného pre ŤZP a ŤZP-S  

Na základe tarifných sadzieb a tarifných vzdialeností bola vypočítaná priemerná jednotková 
cena v PAD a ŽOD pre cestovné cestujúcich ŤZP a ŤZP-S vyjadrená v eur/oskm, pri ŽOD boli 
uvažované sadzby z príslušných cenníkov do tarifnej vzdialenosti 100 km. Výsledky porovnania sú 
uvedené na obrázku 3.2.8. Cestovné pre túto skupinu cestujúcich je najnižšie v ŽOD, 2. trieda 
(cenník č.4). V PAD v PSK je cestovné z DK v priemere o 40 % vyššie v porovnaní so ŽOD (2,. 
trieda), pri úhrade v hotovosti je cestovné v PAD vyššie o 49 %.   
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Obr. 3.2.8 Porovnanie priemernej jednotkovej ceny v PAD a ŽOD pre osobitné (zľavnené) cestovné – ŤZP, 

ŤZP-S 

Na obr. 3.2.9 sú znázornené hodnoty variačného rozpätia tarifných sadzieb pre cestujúcich 
ŤZP a ŤZP-S v € pre príslušnú tarifnú vzdialenosť. Variabilita sadzieb sa s narastajúcou 
prepravnou vzdialenosťou zvyšuje. 

 
Obr. 3.2.9 Variačné rozpätie tarifných sadzieb osobitného (zľavneného) cestovného – ŤZP, ŤZP-S 
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c) Porovnanie tarifných podmienok pre bezplatnú prepravu v PAD a ŽOD 

Prímestská autobusová doprava 

Bezplatne sa prepravujú: 

a) poslanci NR SR a sudcovia Ústavného súdu SR (§ 5 odst. 1 a § 16 odst. 2 zákona č. 
120/1993 Z. z.), 

b) vodiaci pes zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S, 

c) invalidný vozík pre invalida, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP a ŤZP-S, detský kočík pre deti, 
ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S. 

Železničná osobná doprava 

V železničnej osobnej doprave sa bezplatne prepravujú: 

Deti do dovŕšenia šiesteho roku veku. Cestujúci s platným cestovným lístkom môže uplatniť 
bezplatnú prepravu najviac pre dve deti do dovŕšenia šiesteho roku veku, ak pre ne nepožaduje 
viac ako jedno miesto na sedenie. Za každé ďalšie dieťa do šiesteho roku veku sa platí 
polovica obyčajného celého cestovného v 1. alebo 2. vozňovej triede vlakov osobnej 
dopravy (cenník č.1). Deti do dovŕšeného 6. roku veku sa prepravujú len v sprievode osoby 
staršej ako 15 rokov 

Bezplatne môžu cestovať vo vlakoch ZSSK (od 17.11.2014): 

 deti do 6 rokov, bez ohľadu na občianstvo, registrácia nie je potrebná,  
 deti od 6 do 15 rokov, bez ohľadu na občianstvo, nutná bezplatná registrácia, 
 žiaci a študenti denného štúdia do 26 rokov, občania SR, členských štátov EÚ 

alebo osoby s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ. Za školu sa považuje každé 
vzdelávacie zariadenie registrované rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky SR alebo ekvivalent v zahraničí. Nutná bezplatná 
registrácia 

 dôchodcovia vo veku menej ako 62 rokov(občania SR, členských štátov EÚ alebo 
osoby s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ), nutná bezplatná registrácia. 

Nárok na bezplatnú prepravu získali poberatelia dôchodku podľa zákona č. 461/2003 Z. z. 
o sociálnom poistení alebo obdobných dôchodkov vyplácaných verejnou inštitúciou členského 
štátu EÚ a poberatelia sociálneho výsluhového dôchodku a sociálneho dôchodku podľa zákona č. 
328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.  

Do týchto kategórií spadajú poberatelia starobného, predčasného starobného, 
sirotského, vdovského, vdoveckého, invalidného, dôchodku manželky či sociálneho 
dôchodku a poberatelia vdovského výsluhového, vdoveckého výsluhového, sirotského 
výsluhového alebo invalidného výsluhového dôchodku.  

 seniori vo veku 62 a viac rokov (bez ohľadu na občianstvo) nutná bezplatná 
registrácia  
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Cestovanie v Tatrách a na ŽILINA-RAJEC 

 Na tratiach samoobslužných výpravných systémov stačí nárok na bezplatnú 
prepravu preukázať len Preukazom ZSSK, na ktorý sa priznáva bezplatná 
preprava. Nie je teda potrebný cestovný lístok na bezplatnú prepravu. Toto pravidlo 
platí pre trate TEŽ a OŽ (Poprad Tatry – Štrbské Pleso, Starý Smokovec – Tatranská 
Lomnica, Štrba – Štrbské Pleso) a pre trať Žilina – Rajec. 

3.2.1.2. Analýza tarifných sadzieb a tarifných podmienok v DPMP 

Analýza vychádza z tarify DPMP. Tarifná sadzba určuje výšku cestovného za prepravu 
osôb a dovozného za prepravu príručných batožín resp. zvierat. Tarifa je časová, je uvedená 
v prílohe ku kap. 3.2.1.  

Tab. 3.2.4 Ceny jednorazových cestovných lístkov (JCL) v DPMP 

Druh JCL s platnosťou  
I. tarifné pásmo  Celosieťový  iba II. tarifné pásmo  

obyčajné  zľavnené  obyčajné  zľavnené  obyčajné  zľavnené  
€  €  €  €  €  €  

10 minút  0,40 0,25 - - 0,30 0,20 
30 minút  
/ v So, Ne a Sv. 45 minút /  0,50 0,30 0,60 0,35 - - 

60 minút  
/ v So, Ne a Sv. 90 minút /  0,70 0,40 0,80 0,50 - - 

prepravné za psa  0,40 - 0,40 - - - 

prepravné za batožinu  0,40 - 0,40 - - - 

Doplnkový predaj  - - 0,70 0,40 - - 

30 minút kúpený 
prostredníctvom SMS v 
sobotu, nedeľu a sviatok s 
platnosťou 45 minút  

- - 0,70 - - - 
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Pokračovanie tab. 3.2.4 Ceny jednorazových cestovných lístkov (JCL) v DPMP 

ČASOVÝ PREDPLATNÝ CESTOVNÝ LÍSTOK (PCL) v € (1 € = 30,1260 Sk)  

Druh PCL  
I. tarifné pásmo  Celosieťový  

obyčajné  zľavnené  obyčajné  zľavnené  
€ € € € 

24 - hodinový  2,50 - 2,95 - 
7 - dňový  8,00 - 10,00 - 
mesačný  16,60 9,95 19,90 11,95 
mesačný dôchodcovský pre dôchodcu od 65. roku 
veku s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci 
Ľubotice a mesačným dôchodkom nižším ako 300,- € 

- 1,00 - - 

3-mesačný dôchodcovský pre dôchodcu od 65. roku 
veku s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci 
Ľubotice a mesačným dôchodkom nižším ako 300,- € 

- 3,00 - - 

mesačný pre držiteľa preukazu ŤZP alebo ŤZP-S 
s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci 
Ľubotice a s mesačným príjmom nižším ako 300,- €  

- 1,00 - - 

3-mesačný pre držiteľa preukazu ŤZP alebo ŤZP-S 
s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci 
Ľubotice a s mesačným príjmom nižším ako 300,- € 

- 3,00 - - 

3 - mesačný  42,40 25,40 51,10 30,65 
ročný  160,95 - 199,15 - 

ročný pre držiteľa preukazu ŤZP alebo ŤZP-S 
s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci 
Ľubotice a s mesačným príjmom nižším ako 300,- € 

- 12,00 - - 

mesačný prenosný  53,10 - 65,05 - 

ZĽAVNENÁ PREPRAVA v DPMP 
Nárok na prepravu za zľavnený JCL alebo za zľavnený PCL majú: 

 deti od 7. do 16. roku veku bez ohľadu na štátne občianstvo,  
 občania SR - žiaci a študenti navštevujúci základné a stredné školy podľa zákona č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), študenti vysokých škôl a fakúlt 
zriadených podľa osobitného predpisu (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
v znení neskorších predpisov) v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku,  

 občania SR - žiaci a študenti študujúci v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za 
ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR, v dennej forme štúdia do získania 
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku,  

 cudzí štátni príslušníci - študenti, ktorí boli prijatí a študujú na stredných a vysokých 
školách v Slovenskej republike, pokiaľ nie sú trvalo zárobkovo činní, v dennej forme 
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štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 
26. roku veku,  

 občania SR: 
- príjemcovia starobných dôchodkov, 
- príjemcovia invalidných dôchodkov (ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je 

pokles ich schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 50 % v porovnaní so 
zdravými fyzickými osobami), 

- príjemcovia výsluhových dôchodkov najskôr po dovŕšení 62. roku veku, 
 občania SR a cudzinci s udeleným „Povolením k pobytu“ od 65. roku veku s trvalým 

pobytom v meste Prešov alebo obci Ľubotice, ak ich mesačný dôchodok je nižší ako 
300,- € a súčasne je to ich jediný príjem,  

 občania SR a cudzinci s udeleným „Povolením k pobytu“ - držitelia preukazu ŤZP alebo 
ŤZP-S s trvalým pobytom v meste Prešov alebo obci Ľubotice, ak ich mesačný 
(prípadne priemerný mesačný) príjem je nižší ako 300,- €,  

 občania SR - držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, Nie je podmienkou, že zľava sa im 
uzná len ak sú sprevádzaní.  

 cudzinci s udeleným "Povolením k pobytu" s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v 
obci Ľubotice, a to: 

- príjemcovia starobných dôchodkov, 
- príjemcovia invalidných dôchodkov (ak pre ich dlhodobo nepriaznivý zdravotný 

stav je pokles ich schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 50 % v 
porovnaní so zdravými fyzickými osobami), 

- príjemcovia výsluhových dôchodkov najskôr po dovŕšení 62 roku veku, 
- držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S. Nie je podmienkou, že sa im zľava uzná 

len ak sú sprevádzaní. 
 občania SR a cudzinci s udeleným „Povolením k pobytu“ s trvalým pobytom v meste 

Prešov alebo v obci Ľubotice, ak sú dobrovoľní darcovia krvi a sú držiteľmi zlatej alebo 
diamantovej plakety prof. MUDr. Jana Janského alebo držiteľmi Kňazovického medaily 
a v predchádzajúcich troch kalendárnych rokoch minimálne raz dobrovoľne darovali 
krv.  

PREUKAZOVANIE NÁROKU NA ZĽAVNENÚ PREPRAVU v DPMP 

Nárok na prepravu za zľavnené cestovné preukazujú:  

 študenti vysokých škôl denného štúdia, ktorých škola vydáva bezkontaktné čipové 
karty ako identifikačné karty študenta danej vysokej školy (ďalej len BČK) a je zapojená 
do systému EMBASE, týmito BČK,  

 študenti vysokých škôl denného štúdia, ktorých škola nevydáva BČK, alebo nie je 
zapojená do systéme EMBASE, preukazujú nárok na zľavnenú prepravu elektronickým 
nosičom tarifných údajov, t. j. ČK alebo kmeňovým listom (ďalej len KL), ktoré vystaví 
dopravca,  

 ostatné oprávnené osoby, KL alebo ČK, ktoré vystaví dopravca.  
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BEZPLATNÁ PREPRAVA v DPMP 
Nárok na bezplatnú prepravu majú:  

 deti do 7. roku veku bez ohľadu na štátne občianstvo,  
 občania Slovenskej republiky nad 70 rokov,  
 občania Slovenskej republiky - držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S, ktorí sú na invalidnom 

vozíku alebo sú nevidiaci s bielou palicou alebo s vodiacim psom. (Nevidiaci - preukaz 
s označením nevidiaci-blind.),  

 sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S,  
 invalidný vozík držiteľa preukazu ŤZP-S,  
 vodiaci pes držiteľa preukazu ŤZP-S,  
 cudzinci s udeleným "Povolením k pobytu" s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v 

obci Ľubotice, a to: 
- nad 70. rokov veku, 
- držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, ktorí sú na invalidnom vozíku alebo 

nevidiaci s bielou palicou alebo s vodiacim psom. 

PREUKAZOVANIE NÁROKU NA BEZPLATNÚ PREPRAVU  
Nárok na bezplatnú prepravu preukazujú oprávnené osoby týmito dokladmi: 

 občianskym preukazom u osôb, ktoré sú občania Slovenskej republiky nad 70 rokov, 
 preukazom ŤZP a ŤZP-S a občianskym preukazom u osôb, ktoré sú občania 

Slovenskej republiky - držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S, ktorí sú na invalidnom vozíku 
alebo sú nevidiaci s bielou palicou alebo s vodiacim psom. (Nevidiaci - preukaz s 
označením nevidiaci-blind.),  

 preukazom ŤZP-S u osôb ktoré sú sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S, pre invalidný 
vozík držiteľa preukazu ŤZP-S, pre vodiaceho psa držiteľa preukazu ŤZP-S,  

 kmeňovým listom – u detí do 7. roku veku bez ohľadu na štátne občianstvo (ak dieťa 
do 7. roku veku vyzerá staršie na svoj vek), 

 povolením k pobytu vo forme identifikačnej karty alebo dokladom o povolení na pobyt 
vo forme nálepky nalepenej do ich cestovného dokladu u osôb ktoré sú cudzincami, ak 
cudzincovi s udeleným povolením k pobytu vzniká nárok na bezplatnú prepravu na 
základe preukazu ŤZP alebo ŤZP-S preukazuje nárok na bezplatnú prepravu vyššie 
uvedenými dokladmi spolu so svojím preukazom ŤZP alebo ŤZP-S. 

3.2.1.3. Analýza taríf dopravcov v PSK podľa zliav a vekových skupín cestujúcich pre ich 
uplatnenie 

Analýza vychádza z taríf PAD, ZSSK a DPMP. Tabuľka 3.2.5 obsahuje porovnanie zliav 
poskytovaných dopravcami cestujúcim v PSK podľa ich veku. Tabuľka je doplnená aj o analýzu 
tarify PAD v KSK a tarify DPMK. Analýza potvrdila rozdielnosť vekových hraníc vymedzujúcich 
nárok na zľavu podľa veku cestujúceho. Najväčšiu mieru zhody vykazujú tarify prímestskej 
autobusovej dopravy a dopravcu ZSSK. 
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Tab. 3.2.5 Vekové hranice uplatňované v tarifách dopravcov v PSK a KSK vo väzbe na skupiny cestujúcich 

Skupina 
cestujúcich 

Druh dopravy a veková hranica 
PAD v 
PSK DPMP ZSSK ZSSK od 

17.11.2014** 
PAD v 
KSK DPMK 

dieťa 

 
 
 
 
 
do 
dovŕšenia 
15. roku 
veku 
(vek 0 až 
14 rokov 

 
 
do 7. roku 
veku (0 
až 6 
rokov) 
 
 
 
od 7. do 
16. roku 
veku 
(7 až 15 
rokov) 
 

do dovŕšenia 6. 
roku veku, 
cestujúci 
s platným CL  
môže uplatniť 
bezplatnú 
prepravu najviac 
2. detí do 6. roku 
veku 
(vek 0 až 5 rokov) 
 
od 6. roku veku do 
dovŕšenia  15. 
roku veku 
(vek 6 až 14 
rokov) 

do dovŕšenia 6. 
roku veku (vek 0 
až 5 rokov) 
 
od 6. roku veku 
do dovŕšenia  
15. roku veku 
(vek 6 až 14 
rokov) 
 

do 
dovŕšenia 
15. roku 
veku 
(vek 0 až 
14 rokov) 
 

do veku 6 
rokov 
(0 až 5 
rokov) 
 
od 6 do 16 
rokov 
(6 až 15 
rokov) 
 

žiak, 
študent  

do veku 
26 rokov 
(vek 6 až 
25 rokov) 

do 
dovŕšenia 
26. roku 
veku 
  
(vek 6 až 
25 rokov) 

do dovŕšenia 26. 
roku veku alebo 
do ukončenia 2. 
stupňa 
vysokoškolského 
vzdelania 
(vek 6 až 25 
rokov) 

do dovŕšenia 26. 
roku veku alebo 
do ukončenia 2. 
stupňa 
vysokoškolského 
vzdelania 
(vek 6 až 25 
rokov) 

do 
dovŕšenia 
26. roku 
veku 
 
(vek 6 až 
25 rokov) 

do veku 26 
rokov 
(vek 6 až 
25 rokov) 

dôchodca 

 
 
 
 
po 
dovŕšení 
70 rokov 
veku (70 
rokov a 
viac) 
 

 
 
po 
dovŕšení 
62. roku 
veku 
(62 až 69 
rokov) 
  
občan 
nad 70. 
rokov 
veku 
(70 rokov 
a viac) 
 

občan nad 70. 
rokov veku 
(70 rokov a viac) 

vo veku 62 a 
viac rokov 
(62 rokov a viac) 

po 
dovŕšení 
70. roku 
veku 
(70 rokov 
a viac)* 

po 
dosiahnutí 
62 rokov 
(62 až 67 
rokov) 
 
nad 68 
rokov bez 
osobitnej 
BČK 
(68 rokov 
a viac) 
 
nad 68 
rokov 
s osobitnou 
BČK 
(68 rokov 
a viac) 

Červená farba - Bezplatná preprava 
Modrá farba - Zľavnená preprava (preprava za osobitné cestovné) 
* Ide o jednosmerné osobitné cestovné v PAD 
**Pri splnení podmienok bezplatnej prepravy od 17.11.2014: 

 prepravu v 2. vozňovej triede (okrem prihraničného úseku), 
 na cestovný lístok na bezplatnú prepravu 
 na konkrétny vlak, deň a cestujúceho 
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 na predloženie platného preukazu 
 
Rozdiely vo vymedzení vekových hraníc skupín cestujúcich: 

Skupina dieťa: 
 rovnaké vymedzenie hranice veku v tarifách dopravcov, 0 až 5 rokov, 6 až 14 rokov 

v PAD a ŽOD, 
 v tarife DPMP je hranica veku dieťaťa posunutá do dovŕšenia 16 rokov, t. j. interval 

veku dieťaťa je 0 až 15 rokov),  
 v tarife DPMP a ZSSK sú deti klasifikované do dvoch skupín podľa veku 
 v tarife PAD nie sú deti klasifikované do dvoch skupín podľa veku ako je tomu v tarife 

DPMP a ZSSK, uplatňuje sa jedna skupina do dovŕšenia 15. roku veku 
 v tarife DPMP a ZSSK ide pri dieťati vo veku 0 až 6 rokov (DPMP), resp. 0 až 5 rokov 

(ZSSK) o bezplatnú skupinu cestujúcich, v prímestskej AD sa na deti do 6. roku veku 
vzťahuje osobitné cestovné 

 pri deťoch vo veku 6 až 14 rokov (v tarife DPMP až 15 rokov) ide vo všetkých 
analyzovaných tarifách dopravcov o zľavnenú prepravu, resp. uplatňuje sa osobitné 
cestovné (okrem bezplatnej prepravy ZSSK od 17.11.2014) 

Skupina žiak a študent: 
 vekové hranice sú rovnaké u všetkých dopravcov, ide o dovŕšenie 26. roku veku, vek 

od 6 do 25 rokov), 

Skupina dôchodca: 
 pri tejto skupine sa vyskytujú disproporcie vymedzenia veku v tarifách dopravcov 
 skupina dôchodcov nad 70 rokov veku je uplatňovaná v tarife PAD a tarife ZSSK, ide 

o osobitné cestovné (okrem bezplatnej prepravy od 17.11.2014) 
 hranica uplatnenia osobitného cestovného je v tarife DPMP výrazne nižšia (62 rokov) 

ako v PAD a ZSSK (okrem bezplatnej prepravy od 17.11.2014),   
 skupina dôchodcov nad 70 rokov veku je uplatňovaná v tarife PAD, tarife DPMP 

(bezplatná preprava) a tarife ZSSK ide o osobitné cestovné (okrem bezplatnej prepravy 
od 17.11.2014) 

Okrem disproporcií vo vekových hraniciach skupín cestujúcich sa v tarifách 
dopravcov vyskytujú aj disproporcie v uplatniteľnosti ďalších zliav, resp. nárokov na 
bezplatnú prepravu (na základe preukazov, napr. ŤZP, ŤZP-S, sprievodca ŤZP-S). 

Odporúčania: 

V tarifách by bolo vhodné okrem hranice veku definovať aj interval veku pre 
uplatňovanie zľavy alebo osobitného cestovného za účelom sprehľadnenia a zjednodušenia 
výkladu tarify a lepšie pochopenie možností uplatnenia zľavneného cestovného. 

Návrh zjednotenia tarifných podmienok pre uplatňovanie zliav v tarife IDS podľa veku 
cestujúceho, tab. 3.2.6. 
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Tab. 3.2.6 Návrh definovania kategórií cestujúcich podľa ich veku 

Kategória cestujúceho Charakteristika pre účely tarify 

Dieťa do 6 rokov od 0 do dňa, keď dieťa dovŕši 6. rok veku (do dňa, ktorý predchádza dňu 6. 
narodenín) 

Dieťa od 6 do 15 rokov od dňa dovŕšenia 6. roku veku do dňa dovŕšenia 15. roku veku (do dňa, ktorý 
predchádza dňu 15. narodenín) 

Žiak od dňa dovŕšenia 6. roku veku do dňa dovŕšenia 15. roku veku (do dňa, ktorý 
predchádza dňu 15. narodenín) 

Študent od dňa dovŕšenia 15. roku veku do dňa dovŕšenia 26. roku veku (do dňa, 
ktorý predchádza dňu 26. narodenín) 

Dôchodca od dňa dovŕšenia 62. roku veku do dňa dovŕšenia 70. roku veku (do dňa, 
ktorý predchádza dňu 70. narodenín) 

Občan nad 70 rokov od dňa dovŕšenia 70. roku veku (počínajúc dňom 70. narodenín) 
Pozn.: Tabuľka skupín cestujúcich nerieši samotný nárokov skupiny cestujúcich na poskytnutie zliav. 
Odporúča len spôsob definovania skupiny cestujúcich 

V prípade tvorby spoločnej tarify bude nevyhnutné zjednotiť a zjednodušiť vymedzenie 
cestovného pre dôchodcov podľa ich veku. 

3.2.1.4. Analýza potenciálu dopytu na základe vekom vymedzených skupín cestujúcich 
v tarifách dopravcov v PSK 

Hranice veku skupín cestujúcich v tarifách dopravcov ovplyvňujú dostupnosť zliav       na 
cestovnom, resp. dostupnosť bezplatnej prepravy z pohľadu cestujúceho. Z hľadiska dopravcu, 
resp. objednávateľa výkonov, majú významný ekonomický dopad na úroveň dopytu a následne 
na štruktúru tržieb z prepravy. 

Obyvateľstvo predstavuje potenciál dopytu po dopravných službách, pričom z časového 
hľadiska dochádzka k zmenám nielen celkového počtu obyvateľstva, ale aj k zmenám 
v proporcionalite jeho jednotlivých skupín, ktoré sú vekovo viazané na tarifné podmienky a tarifné 
sadzby dopravcov v PSK. 

Z tohto dôvodu je v tabuľke 3.2.7 zrealizované porovnanie vekovej štruktúry obyvateľstva 
PSK, okresu Prešov a mesta Prešov podľa vekových skupín vyskytujúcich sa v tarife prímestskej 
autobusovej dopravy v PSK. Ide o najaktuálnejší stav obyvateľstva k 31.12.2017. Z územného 
hľadiska boli aj pre potreby možnosti porovnania jednotlivých druhov dopravy navzájom (PAD, 
DPMP a ZSSK) vybraté tri územné celky – Prešovský kraj, okres Prešov a mesto Prešov. 
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Tab. 3.2.7 Veková štruktúra obyvateľstva ako potenciálu dopytu vo väzbe na vekové skupiny v tarife 

prímestskej autobusovej doprave v PSK 

Veková 
skupina  

Obyvateľstvo PSK Obyvateľstvo okresu 
Prešov 

Obyvateľstvo mesta 
Prešov 

Obyvateľstvo PSK 
okrem mesta Prešov 

Počet 
obyvateľov 

PSK 
% 

štruktúra 

Počet 
obyvateľov 

okresu 
Prešov 

% 
štruktúra 

Počet 
obyvateľov 

mesta 
Prešov 

% 
štruktúra 

Počet 
obyvateľov  

% 
štruktúra 

0 až 5 
rokov 58 536 7,1 12 671 7,3 5 174 5,8 53 362 7,3 

6 až 14 
rokov 89 144 10,8 18 267 10,5 7 460 8,4 81 684 11,1 

15 až 19 
rokov 49 992 6,1 9 704 5,6 3 867 4,3 46 125 6,3 

20 až 25 
rokov 70 325 8,5 14 040 8,1 6 470 7,3 63 855 8,7 

26 až 69 
rokov 485 511 58,9 103 900 59,6 57 277 64,3 428 234 58,3 
70 a 
viac 

rokov 
70 318 8,5 15 704 9 8 890 10 61 428 8,4 

Spolu 823 826 100 174 286 100 89 138 100 734 688 100 
Pozn.: veková skupina deti z tarify PAD (0 až 14 rokov) bola rozdelená na dve skupiny (0 až 5 rokov) a (6 
až 14 rokov)  

Tabuľka 3.2.7 bola využitá pre určenie podielu potenciálu dopytu podľa veku na skupiny 
cestujúcich, ktorí sa môžu prepravovať za osobitné a ktorí za obyčajné cestovné v prímestskej AD. 
Pre všetky skúmané územné celky platí, že približne 1/3 ich obyvateľov má nárok na prepravu za 
osobitné cestovné, 2/3 ich obyvateľov sa musia prepravovať za obyčajné cestovné v prímestskej 
AD, pozri obr. 3.2.10. 
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Obr. 3.2.10 Štruktúra obyvateľstva vo väzbe na tarifu prímestskej AD v PSK a tarifné sadzby podľa veku 
cestujúcich 

Potenciál dopytu vo väzbe na tarifné podmienky DPMP 

Tabuľka 3.2.8 obsahuje porovnanie vekovej štruktúry obyvateľstva okresu Prešov a mesta 
Prešov podľa vekových skupín v tarife DPMP. Z územného hľadiska sa porovnanie týka 2 
územných celkov – okresu Prešov a mesta Prešov. Neuvažujeme s obyvateľstvom celého 
Prešovského kraja ako potenciálu dopytu po službách DPMP z dôvodu obmedzenia geografickej 
dostupnosti ich dopytu. 
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Tab. 3.2.8 Veková štruktúra obyvateľstva ako potenciálu dopytu vo väzbe na vekové skupiny v tarife 
DPMP 

Veková skupina  Obyvateľstvo okresu Prešov Obyvateľstvo mesta Prešov 
podľa tarify 

DPMP 
Počet obyvateľov 

okresu Prešov % štruktúra Počet obyvateľov 
mesta Prešov % štruktúra 

0 až 6 rokov 14 851 8,5 6 096 6,8 
7 až 15 rokov 17 913 10,3 7 234 8,1 

16 až 19 rokov 7 878 4,5 3 171 3,6 
20 až 25 rokov 14 040 8,1 6 470 7,3 
26 až 61 rokov 89 034 51,1 48 316 54,2 
62 až 69 rokov 14 866 8,5 8 961 10,1 
70 a viac rokov 15 704 9 8 890 10 

Spolu 174 286 100 89 138 100 
Pozn.: Z dôvodu dostupnosti služieb DPMP neuvažujeme s celkovým obyvateľstvom PSK 

Na základe tabuľky 3.2.8 bola vypočítaná štruktúra obyvateľstva mesta a okresu Prešov 
podľa ich dostupnosti po bezplatnej preprave, preprave za zľavnené a základné cestovné v zmysle 
tarify dopravcu DPMP. Porovnanie štruktúry je graficky znázornené na obrázku 3.2.11. 

Najväčší podiel predstavuje skupina obyvateľov s potenciálom ich prepravy za základné 
cestovné. 

 
Obr. 3.2.11 Štruktúra obyvateľstva vo väzbe na tarifu DPMP a tarifné sadzby podľa veku cestujúcich 

Najväčší podiel predstavuje skupina obyvateľov s potenciálom ich prepravy za základné 
cestovné, podiel tejto skupiny na celkovom počte obyvateľov mesta je viac ako 60 %. 
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Potenciál dopytu vo väzbe na tarifné podmienky ZSSK 

Potenciál dopytu je samostatne skúmaný pre tarifné podmienky ZSSK bez uvažovania 
a s uvažovaním podmienok bezplatnej prepravy cestujúcich od 17.11.2014. 

a) potenciál dopytu po ŽOD vo väzbe na tarifné podmienky ZSSK bez uvažovania 
podmienok bezplatnej prepravy od 17.11.2014 

V tabuľke 3.2.9 je uvedená veková štruktúra obyvateľstva PSK, okresu Prešov a mesta 
Prešov podľa vekových skupín v tarife dopravcu ZSSK (bez uvažovania bezplatnej prepravy). 
V rámci uvedených vekových skupín predstavuje najväčší potenciál dopytu skupina obyvateľstva 
vo veku 26 až 69 rokov. Tabuľka 3.2.9 bola následne využitá pre výpočet podielov obyvateľstva v 
jednotlivých územných celkoch podľa ich dostupnosti bezplatnej prepravy, prepravy za zľavnené 
a základné cestovné dopravcom ZSSK na základe veku cestujúcich. Graficky je štruktúra 
znázornená na obrázku 3.2.12. 

Tab. 3.2.9 Veková štruktúra obyvateľstva ako potenciálu dopytu vo väzbe na vekové skupiny v tarife ZSSK 

Veková 
skupina podľa 

tarify ZSSK 

Obyvateľstvo PSK Obyvateľstvo okresu 
Prešov 

Obyvateľstvo mesta 
Prešov 

Obyvateľstvo PSK 
okrem mesta Prešov 

Počet 
obyvateľov 

PSK 
% 

štruktúra 

Počet 
obyvateľov 

okresu 
Prešov 

% 
štruktúra 

Počet 
obyvateľov 

PSK 
% 

štruktúra 

Počet 
obyvateľov 

okresu 
Prešov 

% 
štruktúra 

0 až 5 rokov 58 536 7,1 12 671 6,8 5 174 6 53 362 7,5 
6 až 14 rokov 89 144 10,3 18 267 9,6 7 460 8,4 81 684 11 

15 až 19 rokov 49 992 6,1 9 704 5,6 3 867 5,1 46 125 6,5 
20 až 25 rokov 70 325 8,7 14 040 8,4 6 470 8 63 855 9 
26 až 69 rokov 485 511 59,7 103 900 61,4 57 277 63,6 428 234 58,1 
70 a viac rokov 70 318 8,2 15 704 8,3 8 890 8,8 61 428 7,9 

Spolu 823826 100 174 286 100 89 138 100 734 688 100 

Pri tejto alternatíve predstavuje podiel obyvateľov s možnosťou bezplatnej prepravy okolo 6 
až 7%, s možnosťou prepravy za zľavnené cestovné od 22 do 25 %, za obyčajné cestovné takmer 
70 %, v závislosti od územia voči ktorému je analýza vztiahnutá. Pozri obr. 3.2.12. 
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Obr. 3.2.12 Štruktúra obyvateľstva vo väzbe na tarifu ZSSK a tarifné sadzby podľa veku cestujúcich 

 
b) potenciál dopytu po ŽOD vo väzbe na tarifné podmienky ZSSK s uvažovaním 

podmienok bezplatnej prepravy od 17.11.2014 

Obdobne ako v alternatíve a) je v  tabuľke 3.2.10 spracovaná veková štruktúra 
obyvateľstva PSK, okresu Prešov a mesta Prešov podľa vekových skupín uplatňovaných v tarife 
dopravcu ZSSK s uvažovaním podmienok bezplatnej prepravy cestujúcich od 17.11.2014.  Pri tejto 
alternatíve došlo k zmene hraníc veku skupín cestujúcich v porovnaní s tabuľkou 3.2.9 
v alternatíve a). 

Ide o krajnú alternatívu, pri ktorej uvažujeme, že nárok na bezplatnú prepravu by využili 
všetci potenciálni cestujúci spĺňajúci podmienky bezplatnej prepravy od 17.11.2014. Graficky je 
štruktúra znázornená na obrázku 3.2.13. 
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Tab. 3.2.10 Veková štruktúra obyvateľstva ako potenciálu dopytu vo väzbe na vekové skupiny v tarife 
ZSSK pri rešpektovaní podmienok bezplatnej prepravy od 17.11.2014 

Veková skupina 
podľa tarify 

ZSSK pre BP od 
17.11.2014 

Obyvateľstvo PSK Obyvateľstvo okresu 
Prešov 

Obyvateľstvo mesta 
Prešov 

Obyvateľstvo PSK okrem 
mesta Prešov 

Počet 
obyvateľov 

PSK 
% 

štruktúra 
Počet 

obyvateľov 
okresu Prešov 

% 
štruktúra 

Počet 
obyvateľov 

PSK 
% 

štruktúra 
Počet 

obyvateľov 
okresu Prešov 

% 
štruktúra 

0 až 5 rokov 58 536 7,1 12 671 7,3 5 174 5,8 53 362 7,3 
6 až 14 rokov 89 144 10,8 18 267 10,5 7 460 8,4 81 684 11,1 

15 až 19 rokov 49 992 6,1 9 704 5,6 3 867 4,3 46 125 6,3 
20 až 25 rokov 70 325 8,5 14 040 8,1 6 470 7,3 63 855 8,7 
26 až 61 rokov 416 548 50,6 89 034 51,1 48 316 54,2 368 232 50,1 
62 a viac rokov 139 281 16,9 30 570 17,5 17 851 20 121 430 16,5 

Spolu 823 826 100 174 286 100 89 138 100 734 688 100 

 
Pri tejto alternatíve predstavuje podiel obyvateľov s možnosťou bezplatnej prepravy 

okolo 40 %, za obyčajné cestovné približne 60 %. Pozri obr. 3.2.13. 
 

 
Obr. 3.2.13 Štruktúra obyvateľstva vo väzbe na tarifu ZSSK a tarifné sadzby podľa veku cestujúcich, 

rešpektovanie bezplatnej prepravy cestujúcich od 17.11.2014 

Pri uvažovaní bezplatnej prepravy cestujúcich od 17.11.2014  predstavuje podiel obyvateľov 
s možnosťou bezplatnej prepravy okolo 40 %, za obyčajné cestovné približne 60 %.  
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Porovnanie potenciálu dopytu pre tarifné podmienky viacerých dopravcov súčasne 

Obrázky 3.2.15 a 3.2.16 komplexne porovnávajú štruktúru obyvateľstva mesta a okresu 
Prešov podľa ich možností dostupnosti bezplatnej prepravy, prepravy za obyčajné (základné) a za 
osobitné (zľavnené) cestovné na základe tarifných podmienok dopravcov v PSK podľa veku skupín 
cestujúcich. 

 
Obr. 3.2.14 Štruktúra obyvateľov mesta Prešov vo vzťahu ku vybraným druhom cestovného resp. 
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Obr. 3.2.15 Porovnanie štruktúry obyvateľstva mesta a okresu Prešov vo väzbe na tarify dopravcov a tarifné 

sadzby podľa veku cestujúcich 

 
Obr. 3.2.16 Porovnanie štruktúry obyvateľstva Prešovského  kraja vo väzbe na tarify dopravcov a tarifné 

sadzby podľa veku cestujúcich 
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Proporcionalita toho istého obyvateľstva sa pri zohľadnení rozdielnych tarifných 
podmienok jednotlivých dopravcov podľa veku cestujúcich výrazne odlišuje. 
Tarifné podmienky dopravcov aj vo väzbe na potenciál dopytu vykazujú výrazné 
disproporcie. 
Jedna z možností eliminácie týchto disproporcií je zjednotenie vekových skupín cestujúcich 
vo vzťahu k uplatňovaným zľavám, resp. bezplatnej prepravy, v tarifách dopravcov. 

Pozn.: Porovnanie sa týka dostupnosti zliav podľa veku cestujúcich, nie zliav komerčných. 

Pozn.: Porovnanie zahŕňa zľavy na cestovnom viazané na vek cestujúcich, nie na držbu 
konkrétnych preukazov (z dôvodu nedostupnosti štatistických údajov). 

Pri tvorbe spoločnej tarify by malo dôjsť aj k zjednoteniu vekových hraníc 
vymedzujúcich tarifné sadzby pre jednotlivé skupiny cestujúcich. 

Pozn. Analýza nerieši rozmiestnenie obyvateľstva na území Prešovského kraja vo 
väzbe na dostupnosť jednotlivých druhov dopravy. 

3.2.1.5. Porovnanie tarifných sadzieb a tarifných podmienok pre vybrané MHD v PSK 

Do porovnania tarifných podmienok a tarifných sadzieb sú zaradené vybrané MHD 
v mestách PSK, konkrétne ide o mestá Prešov, Bardejov, Humenné, Levoča, Kežmarok, Poprad, 
Svit, Vranov nad Topľou. Porovnanie vychádza z platných cenových výmerov upravujúcich cenu 
cestovného a tarifné podmienky, sú uvedené v prílohovej časti. 

Cestovné za jednotlivú jazdu, dovozné za prepravu batožiny a psa je možné uhradiť 
v hotovosti alebo použitím BČK vo všetkých uvedených systémoch MHD. 

Štruktúra taríf v oblasti skupín cestujúcich, vymedzenia ich veku, nárokov na bezplatnú 
prepravu je takmer identická. Rozdiely sú v úrovni tarifných sadzieb. 

Sadzby cestovného a dovozného v MHD v uvedených mestách pre vybrané skupiny 
cestujúcich, batožinu a zvieratá sú uvedené v tabuľke 3.2.11. Porovnanie je graficky znázornené 
na obrázku 3.2.16. Porovnanie je realizované pre cestovné hradené v hotovosti a pre cestovné 
z dopravnej (čipovej karty).  
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Tab. 3.2.11 Porovnanie sadzieb cestovného a dovozného v MHD pre vybrané mestá v PSK 

Platba v hotovosti 

  Dospelá osoba  Deti do 6 rokov Žiaci a študenti ŤZP Sprievodca ŤZP-S Dôchodcovia Nad 70 rokov Kočík Batožina Zviera 

DPMP 0,7 0 0,4 0 0 0,4 0 0,4 0,4 0,4 

Bardejov 0,5 0,2 0,25 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,5 

Humenné 0,4 0,2 (do 15r) 0,2 0,1 0,1 0,4 0,10 0,3 0,3 0,3 

Kežmarok 0,5 0 0,3 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 

Levoča 0,6 0,1 0,5 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 

Poprad 0,7 0,5 0,5 0,1 0,1 0,4 0,1 0,3 0,3 0,7 

Svit 0,4 0 0,2 0 0 0,2 0 0,2 0,2 0,2 

Vranov 0,5 0,3 (do 15r) 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 

Platba z DK 

  Dospelá osoba  Deti do 6 rokov Žiaci a študenti ŤZP Sprievodca ŤZP-S Dôchodcovia Nad 70 rokov Kočík Batožina Zviera 

DPMP 0,7 0 0,4 0 0 0,4 0 0,4 0,4 0,4 

Bardejov 0,45 0,15 0,2 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2 0,45 

Humenné 0,33 0,17 (do 15r) 0,17 0,05 0,05 0,33 0,03 0,3 0,3 0,3 

Kežmarok 0,4 0 0,2 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 

Levoča 0,4 0,05 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 

Poprad 0,5 0,3 0,3 0,05 0,05 0,2 0 0,2 0,2 0,5 

Svit 0,33 0 0,17 0 0 0,17 0 0,17 0,17 0,17 

Vranov 0,44 0,2 (do 15r) 0,2 0,1 0,1 0,44 0,1 0,3 0,3 0,3 

Pozn.: DPMP umožňuje použitie ČK len pri časových predplatných CL, nie pri JCL, uvažujeme JCL s platnosťou 60 min 

Pozn.: Pre cestovné v DPMP uvažujeme s 30 min prestupným CL 
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Obr. 3.2.17 Porovnanie cien cestovného a dovozného pre vybrané MHD v PSK (hotovosť) 

 
Obr. 3.2.18 Porovnanie cien cestovného a dovozného pre vybrané MHD v PSK (dopravná karta) 
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3.2.2 Návrhy tarifných systémov s analýzou dopadov v porovnaní so 
súčasnými tarifnými systémami 

 

Návrh zón pre tarifný systém. 
 
Pre pilotný projekt sme navrhli etapy tarifnej integrácie s rozdelením na zóny. Samotný 

systém IDS v Prešovskom kraji uvažuje so zónovým usporiadaním, pričom rozlohou patrí 
k najväčším krajom v SR. Samotné riešenie návrhu tarifného usporiadanie sme navrhli v 2 
variantoch. Pre oba varianty sme rozdelenie do zón realizovali podľa viacerých kritérií. 

 
Rozdelenie do zón. 
 
Jednotlivé mestá a obce boli rozdelené do zón podľa nasledovného kľúča: 

 Spádovosť podľa okresov. 
 Spádovosť podľa dostupnej infraštruktúry. 
 Spádovosť podľa vetiev. 
 Spádovosť podľa vzdialenostného hľadiska. 

 
1. Variant – tarifné usporiadanie jednotlivých obcí. 
 
Tento návrh počíta s rozdelením zón podľa samotných obcí, alebo zhluku obcí a preto 

je celkový počet zón je 416.   Veľký počet zón je spôsobený najmä rozsiahlym situovaním 
miest, obcí a ich častí v rámci územia. Pre prvú etapu integrácie (obr.3.2.2.1) sú zóny sú 
farebne odlíšené podľa okresov (Prešovský okres – modrá, spolu s presahmi do Košického 
kraja v napojení do Košíc). Farebnosť jednotlivých zón je iba na odlíšenie, nereprezentuje napr. 
časovú vzdialenosť.       Pre jednotlivé zóny by tak malo platiť, že cesta cez rovnaký počet zóny 
bude zodpovedať približne rovnakej vzdialenosti. 
 

 
Obr. 3.2.2.1  Návrh tarifného rozdelenia 1 etapy integrácie v Prešovskom samosprávnom kraji 

 
Samotná schéma zón je len schematická. To znamená nevyjadruje skutočnú 

vzdialenosť v rámci dopravnej siete, ale len schematickú. Podobne aj jednotlivé zóny sú 
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schematické, nemusia zodpovedať napr. katastrálnemu územiu danej obce alebo mesta. 
Vyjadrujú oblasť ideálnej zóny veľkosti 4-5 km, avšak môžeme si všimnúť, že v niektorých 
prípadoch sú zóny väčšie, menšie alebo nepravidelných útvarov. Je to spôsobené najmä 
faktom, že dopravná infraštruktúra medzi obcami nie je súvislá, často vedie údoliami, alebo 
dolinami, pričom zvyčajne menšie zóny reprezentujú aj obce vzdialenejšie od hlavnej dopravnej 
infraštruktúry. 

 
 

V prípade okresov je však Prešovský kraj špecifický, kde nie všetky okresy predstavujú 
kompaktné celky. Napríklad okres Svidník v severovýchodnej časti PSK sa tiahne od severu na 
juh k okresu Prešov, pričom nemá jasne stanovené geografické centrum. Podobne to platí aj 
pre okres Sabinov, Snina. Pre prvú etapu boli vybraný okres Prešov s presahom do Košického 
kraja. Z hľadiska zaradzovania jednotlivých obcí a miest a zón je dôležité, akým spôsobom je 
daná obec obsluhovaná a dostupná VOD.  

 

Pre jednotlivé zóny sa tak zvolilo zoradenie podľa smeru dopravnej infraštruktúry 
a veľkosťami zón. Navyše v niektorých prípadoch najmä pre veľké vzdialenosti medzi obcami 
boli pridané tzv. prázdne / čierne zóny, ktoré predstavujú zónu, ktorá sa započítava do cieľovej 
zóny, tak aby bol  tarifný systém spravodlivý (napr. medzi Hranovnicou a Vernárom). 

Samotné okresy s počtom zón reprezentuje tabuľka 3.2.2.1. 

okres počet zón 

Prešov 51 

Vranov 33 

Humenné 37 

Snina 19 

Medzilaborce 19 

Stropkov 32 

Svidník 44 

Bardejov 47 

Sabinov 28 

Stará Ľubovňa  29 

Levoča 19 

Poprad 28 

Kežmarok 25 

spolu 411 
 

V rámci územia samotné zóny pokrývajú najmä mestá a obce, alebo ich časti, pričom 
ich tvar a veľkosť sa môže líšiť, pozri.obr.3.2.2.2.To, či daná obec spadá do danej zóny určuje 
jednak dopravná infraštruktúra a potom aj samotná vzdialenosť medzi obcami. 
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3.2.2.2  Rôzne veľkosti zón  

Aj keď obce sú blízko seba, dôležitá je dopravná infraštruktúra, ktorá ich napája. Preto 
napríklad nie je obec Rešov v jednej zóne s obcami Nižná Vôľa, Vyšná Vôľa. Rozdelenie zón 
podľa vetvenia dopravnej infraštruktúry je znázornené na obr. 2.4.27. Jednotlivé farebné šípky 
znázorňujú smerovanie vetvy dopravnej infraštruktúry. 

  

 

Obr. 3.2.2. Príklad princípu rozdelenia zón podľa vetvenia 
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Zhlukovanie jednotlivých obcí do zón je v niektorých prípadoch zreteľné a jasné, či už 
na základe blízkej vzdialenosti jednotlivých obcí alebo excentrické situovanie na dopravnej 
siete, pozri obr. 3.2.2.3. 

 

 
Obr. 3.2.2.3 Obce v 1 zóne: Zboj, Nová Sedlice 

 

Niektoré zóny reprezentujú izolované obce, pozri obr. 3.2.2.4. 

 

 
Obr. 3.2.2.4 Izolované obce Runina,Topoľa,Ruský potok 

Zaujímavé je riešenie mesta Vysoké Tatry. To je charakteristické rozsiahlym území, pričom 
dopravná infraštruktúra pre VOD je vedená hlavne po jeho obvode. Tomu sme prispôsobili aj 
zónovanie, obr.3.2.2.5. Na obrázku je možné vidieť aj zohľadnenie prípadného napojenia na 
Žilinský samosprávny kraj, vložením tzv. prázdnej zóny. 
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Obr. 3.2.2.5 Zónovanie oblasti Vysokých Tatier 

 

Z hľadiska voľby tarify sme zohľadňovali voľbu medzi pásmovou alebo zónovou tarifou. 
Kým pásmová tarifa by mala význam v prípade mesta Prešov a jeho okresu, nedala by sa 
použiť na celé územie, pretože by táto tarifa nezodpovedala reálnym možnostiam prepravy 
medzi jednotlivými obcami alebo sídlami. Z tohto dôvodu sa zvolila zónová tarifa. V prípade 
zón, každá zóna je tvorená územím s príslušnými obcami alebo mestami. Samotný návrh je 
možné meniť, nepovažuje sa za definitívny. Odporúča sa preto, realizovať rokovanie medzi 
budúcim organizátorom/koordinátorom IDS a dopravcami na spôsobe zjednotenia, resp. 
zjednodušenia zón. 

 

 

 
Obr. 3.2.2.6  Schéma tarifných zón pre IDS Prešovského kraja. 
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Analýza dopadov v súčasnosti platných tarifných systémov. 

Podstatou prvého návrhu je zabezpečiť spravodlivé zónovanie vzhľadom                     
na rozmiestnenie obcí v samotnom kraji. Pri demonštračnom výpočet hodnoty 1 zóny napr. 
relácie Poprad – Štrba  (17 km, cena cestovného je 1,10 € a prejazd cez 4 zóny ),Kežmarok – 
Lendak (18 km, cena cestovného je 1,30 € - prejazd 4 zónami), pozri tab.3.2.2.2.   

Tab. 3.2.2.2 Časovej dostupnosti vybraných obcí v súčasnosti 

obec Čas. dostupnosť v min Počet zón 
Poprad –Štrba  
 

30 4 

Kežmarok –Lendak  
 

35 4 

 

Problematická môže byť obsluha, resp. porovnanie so železničnou dopravou v smere 
od Popradu do Košíc, v tomto prípade železničná infraštruktúra vedia po väčšine na území 
Košického samosprávneho kraja, preto je jeho tarifné prepojenie žiaduce. V oblastiach bez 
obsluhy železničnou dopravou je tarifné zónovanie odvodené od kilometrickej tarify autobusovej 
dopravy. 

V prípade železničnej dopravy môže mať dopad navrhovaného zónovania najmä 
v prípade obsluhy územia TEŽ.V tomto prípade je oblasť rozdelená na zóny a v prípade 
cestovania z Popradu do Štrbského plesa, by cestujúci prechádzal cez 5 zón a cena by bola 
rovnaká, či už v prípade využitia železničnej alebo autobusovej dopravy.. 

 

 
Obr. 3.2.2.7  Schéma tarifných zón pre reláciu Poprad-Štrbské pleso 

 

2. Variant – tarifné usporiadanie do väčších zón. 

1 

2 

3 4 5 
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Obr. 3.2.2.8  Schéma tarifných zón variant 2 

Druhý variant odráža tarifné usporiadanie do väčších zóny z hľadiska tarify zodpovedá 146 zónam. 
Naviac je tento variant kompatibilnejší aj s zónovým členením pre IDS Košického samosprávneho 
kraja. Farebne odlíšenie sa týka zón pre jednotlivé okresy, avšak v niektorých prípadoch môžu byť 
v danej zóne obce z viacerých okresoch. Čierne kruhy predstavujú mestá, ktoré majú samostatnú 
MHD. Dôležitým aspektom je dopravná infraštruktúra, či už cestná alebo železničná, kde samotné 
zóny zodpovedajú napojeniu daných obcí z okresných miest. Veľkosť zón ovplyvňuje aj 
geografická poloha, kde okrem obcí, ktoré sú ťažiskové, má na zónu vplyv aj celková veľkosť 
územia, z tohto dôvodu sa obce môžu veľkostne aj odlišovať. Typickým príkladom môžu byť obce 
ako Liptovská Teplička, alebo Vernár, pozri obr. 3.2.2.9., prípadne obce v severovýchodnej časti 
okresu Snina. 

 

 
Obr. 3.2.2.9  Príklad tarifných zón v okrese Poprad pre variant  2 
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V prípade prepojenia s Košickým samosprávnym krajom je možné aj rozšíriť 
navrhované zóny pre IDS PSK, ktoré sú najmä na juhu kraja navrhované ako menšie, pozri 
obr.3.2.210. 

 
Obr. 3.2.2.10  Situovanie tarifných zón na hranici s KSK pre variant  2 

 

Pre samotné obce, ktoré majú napríklad vzdialené železničné stanice excentricky od centra obce 
bude platiť, že sa nachádzajú v 1 spoločnej zóne, pozri príklad obce Hertník, obr.3.2.2.11. 

 

 

Obr. 3.2.2.11  Situovanie železničnej stanice (modrá) a obce Hertník (červená) v 1 zóne 

 
Z tohto dôvodu odporúčame ako optimálne riešenie variant 2. V prípade realizácie 

odporúčame zónovo časovú, poprípade zónovo relačnú tarifu. 
 
 
 
 
 
Analýza prvotného návrhu voči súčasným cenám  
 

Pre analýzu prvotného nastavenia zón a výšky ceny boli vybrané tri smery, a to smer do 
mesta Bardejov, do Svidníka a do Vranova nad Topľou.  
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Pre vybrané smery boli zistené súčasné ceny pre využití prímestskej autobusovej dopravy 
ako aj železničnej dopravy v prípade, že takáto možnosť existuje, pozri tab.3.2.2.1-3.2.2.3. Ceny 
sú pre prímestskú autobusovú dopravu uvedené ako ceny za obyčajné cestovné ako aj ceny 
s využitím dopravnej karty, kedy cestujúci získava zľavu.  

V prípade, že pri cestovaní je možné využiť aj železničnú dopravu, bola táto cena uvedená 
aj s uvedením tarifnej vzdialenosti. Tarifná vzdialenosť prímestskej autobusovej dopravy sa 
odlišuje často od tarifnej vzdialenosti železničnou dopravou a preto aj táto bola uvedená z dôvodu 
posúdenia reálnej dostupnosti oboch druhov dopravy. 

 
Tab. 3.2.2.1  Porovnanie v smere Svidník -Giraltovce 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obec z Prešova
Tarifná 

vzdialenosť

Obyčajné 

cestovné

Cestovné 

z DK

Železnica 

tarifná 

vzdialenosť

Železnica 

cestovné 

obyčajné

Zóna od 

Prešova

Cena /1zóna - 

cestovné s DK

V1 V1sD V3 V3 sD

Lada 13 0,90 0,82 2 0,41 1,00 0,95 0,80 0,75

Nemcovce 14 1,10 0,99 2 0,50 1,00 0,95 0,80 0,75

Šarišská Poruba 15 1,10 0,99 2 0,50 1,00 0,95 0,80 0,75

Lipníky 16 1,10 0,99 2 0,50 1,00 0,95 0,80 0,75

Chmeľov 20 1,30 1,19 3 0,40 1,50 1,40 1,20 1,10

Kuková 24 1,50 1,40 4 0,35 2,00 1,85 1,60 1,45

Lúčka 25 1,50 1,40 5 0,28 2,50 2,30 2,00 1,80

Kračúnovce 26 1,70 1,61 5 0,32 2,50 2,30 2,00 1,80

Giraltovce 30 1,70 1,61 6 0,27 3,00 2,75 2,40 2,15

Matovce 35 1,90 1,82 7 0,26 3,50 3,20 2,80 2,50

Soboš 36 2,10 2,03 7 0,29 3,50 3,20 2,80 2,50

Valkovce 40 2,45 2,03 8 0,25 4,00 3,65 3,20 2,85

Štefurov 43 2,35 2,26 8 0,28 4,00 3,65 3,20 2,85

Okrúhle 40 2,10 2,03 9 0,23 4,50 4,10 3,60 3,20

Radoma 43 2,35 2,26 10 0,23 5,00 4,55 4,00 3,55

Šarišský Štiavnik 45 2,35 2,26 11 0,21

Rakovčík 50 2,60 2,50 12 0,21

Mestisko 52 2,85 2,75 13 0,21

Stročín 54 2,85 2,75 13 0,21

Beňadikovce 49 2,85 2,50 12 0,21

Mlynárovce 52 2,95 2,75 13 0,21

Rovné 56 3,25 3,00 14 0,21

Hrabovčík 54 2,85 2,75 14 0,20

Nová Polianka 63 3,40 3,30 14 0,24

Svidník 60 3,10 3,00 15 0,20
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Tab. 3.2.2.2  Porovnanie v smere Vranov n. T. – Hanušovce n. T. 
 

 
 

Tab. 3.2.2.3  Porovnanie v smere Prešov  – Bardejov  
 

 
 
 
 Z uvedeného návrhu zón a na základe nich odvodených cien jednosmerného cestovného 
vyplýva, že vo veľkej miere došlo k zvýšeniu jednosmerného obyčajného cestovného, či už 
v porovnaní so súčasnou výškou cestovného obyčajného alebo z čipovej karty.  

Obec z Prešova

Tarifná 

vzdialenosť

Obyčajné 

cestovné

Cestovn

é z DK

Železnica 

tarifná 

vzdialenosť

Železnica 

cestovné 

obyčajné

Zóna od 

Prešova

Cena /1zóna - 

cestovné s DK

V1 V1sD V3 V3 sD

Kapušany 11 0,90 0,82 1 0,82 0,50 0,50 0,40 0,40

Lada 13 0,90 0,82 2 0,41 1,00 0,95 0,80 0,75

Nemcovce 14 1,10 0,99 2 0,50 1,00 0,95 0,80 0,75

Medzianky 22 1,50 1,40 3 0,47 1,50 1,40 1,20 1,10

Pavlovce 21 1,50 1,40 22 1,16 3 0,47 1,50 1,40 1,20 1,10

Hanušovce nad 

Topľou

25 1,50 1,40 26 1,32 4 0,35 2,00 1,85 1,60 1,45

Bystré 30 1,70 1,61 29 1,46 4 0,40 2,00 1,85 1,60 1,45

Petrovce 30 2,10 1,61 5 0,32 2,50 2,30 2,00 1,80

Hermanovce nad Topľou 35 2,30 1,82 5 0,36 2,50 2,30 2,00 1,80

Čierne nad Topľou 32 1,90 1,82 32 1,58 5 0,36 2,50 2,30 2,00 1,80

Skrabské 38 2,40 2,03 5 0,41 2,50 2,30 2,00 1,80

Hlinné 37 2,10 2,03 36 1,76 6 0,34 3,00 2,75 2,40 2,15

Soľ 40 2,10 2,03 39 1,88 7 0,29 3,50 3,20 2,80 2,50

Rudlov 43 2,60 2,26 7 0,32 3,50 3,20 2,80 2,50

Čaklov 44 2,35 2,26 8 0,28 4,00 3,65 3,20 2,85

Vranov nad Topľlou 51 2,85 2,75 46 2,18 9/10 0,31/0,28

Vechec 57 3,45 3,00 10/11 0,30/0,27

Zámutov 66 3,95 3,30 9 0,37 4,50 4,10 3,60 3,20

Juskova Voľa 62 3,75 3,30 9 0,37 4,50 4,10 3,60 3,20

Obec z Prešova

Tarifná 

vzdialenosť

Obyčajné 

cestovné

Cestovn

é z DK

Železnica 

tarifná 

vzdialenosť

Železnica 

cestovné 

obyčajné

Zóna od 

Prešova

Cena /1zóna - 

cestovné s DK

V1 V1sD V3 V3 sD

Fintice 10 0,75 0,66 1 0,66 0,50 0,50 0,40 0,40

Záhradné 15 1,10 0,99 2 0,50 1,00 0,95 0,80 0,75

Terňa 20 1,30 1,19 4 0,30 2,00 1,85 1,60 1,45

Malý Slivník 20 1,30 1,19 4/5 0,30/0,24 2,00 1,85 1,60 1,45

Veľký Slivník 22 1,50 1,40 3/4 0,47/0,35 1,50 1,40 1,20 1,10

Fulianka 14 0,82 0,99 14 1,1 2 0,50 1,00 0,95 0,80 0,75

Tulčík 18 1,30 1,19 17 0,94 2 0,60 1,00 0,95 0,80 0,75

Demjata 19 1,30 1,19 19 1,02 3 0,40 1,50 1,40 1,20 1,10

Raslavice 25 1,50 1,40 25 1,28 4 0,35 2,00 1,85 1,60 1,45

Geraltov 24 1,50 1,40 4 0,35 2,00 1,85 1,60 1,45

Fričkovce 32 1,90 1,82 5 0,36 2,50 2,30 2,00 1,80

Bartošovce 32 1,58 5 0,00 2,50 2,30 2,00 1,80

Hertník 34 1,66 6 0,00 3,00 2,75 2,40 2,15

Kobyly 32 1,90 1,82 6 0,30 3,00 2,75 2,40 2,15

Šiba 37 1,8 7 0,00 3,50 3,20 2,80 2,50

Kľušov 40 1,92 2,03 7 0,29 3,50 3,20 2,80 2,50

Hervartov 55 3,10 7 0,00 3,50 3,20 2,80 2,50

Bardejov 44 2,35 2,26 45 2,14 8 0,28 4,00 3,65 3,20 2,85
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 V druhom návrhu bolo zmenené zónovanie spôsobom, že boli vytvorené väčšie zóny. Ich 
počet celkový sa tým pádom zmenšil.  Na základe takto zmeneného zónovania boli opäť 
prepočítané počty zón, cez ktoré by cestujúci prechádzal do vybraných obcí a porovnané so 
súčasnými cenami, , pozri tab.3.2.2.4-3.2.2.6. 
 

Tab. 3.2.2.4  Porovnanie v smere Svidník -Giraltovce 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obec z Prešova
Tarifná 

vzdialenosť

Obyčajné 

cestovné

Cestovné 

z DK

Železnica 

tarifná 

vzdialenosť

Železnica 

cestovné 

obyčajné

Zóna od 

Prešova

Cena /1zóna - 

cestovné s DK

V1 V1sD V3 V3 sD

Lada 13 0,90 0,82 1 0,82 0,50 0,50 0,40 0,40

Nemcovce 14 1,10 0,99 2 0,50 1,00 0,95 0,80 0,75

Šarišská Poruba 15 1,10 0,99 2 0,50 1,00 0,95 0,80 0,75

Lipníky 16 1,10 0,99 2 0,50 1,00 0,95 0,80 0,75

Chmeľov 20 1,30 1,19 2 0,60 1,00 0,95 0,80 0,75

Kuková 24 1,50 1,40 2 0,70 1,00 0,95 0,80 0,75

Lúčka 25 1,50 1,40 4 0,35 2,00 1,85 1,60 1,45

Kračúnovce 26 1,70 1,61 4 0,40 2,00 1,85 1,60 1,45

Giraltovce 30 1,70 1,61 4 0,40 2,00 1,85 1,60 1,45

Matovce 35 1,90 1,82 5 0,36 2,50 2,30 2,00 1,80

Soboš 36 2,10 2,03 5 0,41 2,50 2,30 2,00 1,80

Valkovce 40 2,45 2,03 5 0,41 2,50 2,30 2,00 1,80

Štefurov 43 2,35 2,26 5 0,45 2,50 2,30 2,00 1,80

Okrúhle 40 2,10 2,03 5 0,41 2,50 2,30 2,00 1,80

Radoma 43 2,35 2,26 5 0,45 2,50 2,30 2,00 1,80

Šarišský Štiavnik 45 2,35 2,26 6 0,38 3,00 2,75 2,40 2,15

Rakovčík 50 2,60 2,50 6 0,42 3,00 2,75 2,40 2,15

Mestisko 52 2,85 2,75 6 0,46 3,00 2,75 2,40 2,15

Stročín 54 2,85 2,75 7 0,39 3,50 3,20 2,80 2,50

Beňadikovce 49 2,85 2,50 7 0,36 3,50 3,20 2,80 2,50

Mlynárovce 52 2,95 2,75 7 0,39 3,50 3,20 2,80 2,50

Rovné 56 3,25 3,00 7 0,43 3,50 3,20 2,80 2,50

Hrabovčík 54 2,85 2,75 8 0,34 4,00 3,65 3,20 2,85

Nová Polianka 63 3,40 3,30 7 0,47 3,50 3,20 2,80 2,50

Svidník 60 3,10 3,00 8 0,38 4,00 3,65 3,20 2,85
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Tab. 3.2.2.5  Porovnanie v smere Vranov n. T. – Hanušovce n. T. 

 

 
 

Tab. 3.2.2.6  Porovnanie v smere Prešov  – Bardejov  
 

 
 

Obec z Prešova

Tarifná 

vzdialenosť

Obyčajné 

cestovné

Cestovn

é z DK

Železnica 

tarifná 

vzdialenosť

Železnica 

cestovné 

obyčajné

Zóna od 

Prešova

Cena /1zóna - 

cestovné s DK

V1 V1sD V3 V3 sD

Kapušany 11 0,90 0,82 1 0,82 0,50 0,50 0,40 0,40

Lada 13 0,90 0,82 1 0,82 0,50 0,50 0,40 0,40

Nemcovce 14 1,10 0,99 2 0,50 1,00 0,95 0,80 0,75

Medzianky 22 1,50 1,40 3 0,47 1,50 1,40 1,20 1,10

Pavlovce 21 1,50 1,40 22 1,16 3 0,47 1,50 1,40 1,20 1,10

Hanušovce nad 

Topľou

25 1,50 1,40 26 1,32 3 0,47 1,50 1,40 1,20 1,10

Bystré 30 1,70 1,61 29 1,46 4 0,40 2,00 1,85 1,60 1,45

Petrovce 30 2,10 1,61 4 0,40 2,00 1,85 1,60 1,45

Hermanovce nad Topľou 35 2,30 1,82 4 0,46 2,00 1,85 1,60 1,45

Čierne nad Topľou 32 1,90 1,82 32 1,58 4 0,46 2,00 1,85 1,60 1,45

Skrabské 38 2,40 2,03 4 0,51 2,00 1,85 1,60 1,45

Hlinné 37 2,10 2,03 36 1,76 4 0,51 2,00 1,85 1,60 1,45

Soľ 40 2,10 2,03 39 1,88 5 0,41 2,50 2,30 2,00 1,80

Rudlov 43 2,60 2,26 5 0,45 2,50 2,30 2,00 1,80

Čaklov 44 2,35 2,26 5 0,45 2,50 2,30 2,00 1,80

Vranov nad Topľlou 51 2,85 2,75 46 2,18 6 0,46 3,00 2,75 2,40 2,15

Vechec 57 3,45 3,00 7 0,43 3,50 3,20 2,80 2,50

Zámutov 66 3,95 3,30 7 0,47 3,50 3,20 2,80 2,50

Juskova Voľa 62 3,75 3,30 7 0,47 3,50 3,20 2,80 2,50

Obec z Prešova

Tarifná 

vzdialenosť

Obyčajné 

cestovné

Cestovn

é z DK

Železnica 

tarifná 

vzdialenosť

Železnica 

cestovné 

obyčajné

Zóna od 

Prešova

Cena /1zóna - 

cestovné s DK

V1 V1sD V3 V3 sD

Fintice 10 0,75 0,66 1 0,66 0,50 0,50 0,40 0,40

Záhradné 15 1,10 0,99 2 0,50 1,00 0,95 0,80 0,75

Terňa 20 1,30 1,19 2 0,60 1,00 0,95 0,80 0,75

Malý Slivník 20 1,30 1,19 3 0,40 1,50 1,40 1,20 1,10

Veľký Slivník 22 1,50 1,40 3 0,47 1,50 1,40 1,20 1,10

Fulianka 14 0,82 0,99 14 1,1 1 0,99 0,50 0,50 0,40 0,40

Tulčík 18 1,30 1,19 17 0,94 1 1,19 0,50 0,50 0,40 0,40

Demjata 19 1,30 1,19 19 1,02 2 0,60 1,00 0,95 0,80 0,75

Raslavice 25 1,50 1,40 25 1,28 2 0,70 1,00 0,95 0,80 0,75

Geraltov 24 1,50 1,40 3 0,47 1,50 1,40 1,20 1,10

Fričkovce 32 1,90 1,82 3 0,61 1,50 1,40 1,20 1,10

Bartošovce 32 1,58 3 0,00 1,50 1,40 1,20 1,10

Hertník 34 1,66 3 0,00 1,50 1,40 1,20 1,10

Kobyly 32 1,90 1,82 3 0,61 1,50 1,40 1,20 1,10

Šiba 37 1,8 4 0,00 2,00 1,85 1,60 1,45

Kľušov 40 1,92 2,03 4 0,51 2,00 1,85 1,60 1,45

Hervartov 55 3,10 4 0,00 2,00 1,85 1,60 1,45

Bardejov 44 2,35 2,26 45 2,14 5 0,45 2,50 2,30 2,00 1,80
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 Pri porovnaní je možné vidieť zníženie cien jednosmerného obyčajného cestovného oproti 
prvému návrhu, v niektorých prípadoch je cena cestovného pri tomto výpočte nižšia než súčasná 
cena obyčajného cestovného z čipovej karty.  
 
 Je nutné zdôrazniť fakt, že vyššia cena jednorazového obyčajného cestovného lístka môže 
byť akceptovateľná v prípade, ak cestujúcim budú ponúknuté časové predplatné lístky, ktoré budú 
prinášať pre pravidelných cestujúcich zľavy oproti jednorazovým cestovným lístkom.  Súčasťou 
výpočtov  je preto aj vypočítaná predpokladaná cena za jednu cestu v prípade, že by cestujúci 
používal či už 30dňový alebo 90dňový cestovný lístok, tab.3.2.2.7. 
 

Tab. 3.2.2.7  Porovnanie obyčajného cestovného s cestovným na viacero dní 
 
 

 
 
 Na predchádzajúcom obrázku je možné vidieť, že v prípade použitia predplatného 
cestovného lístka s platnosťou 30 dní a v prípade, že uvažujeme s priemerným počtom ciest 40, by 
cena na 1 cestu bola nižšia než cena jednorazového obyčajného cestovného lístka či už zo 
súčasného cenníka, alebo v prípade vypočítaných cien pre druhý návrh zón (väčšie zóny, cenová 
degresia vzhľadom na precestovanú vzdialenosť). V prípade 90dňového cestovného lístka bol 
predpokladaný priemerný počet ciest 150. Pre cestujúceho je cena výhodnejšia tým viac, čím viac 
použije na svoje cesty verejnú osobnú dopravu. 

Z uvedených príkladov vyplýva, že ak  má verejná osobná doprava zaujímavá pre 
cestujúcich z finančného hľadiska, je prakticky jednoznačná nutnosť zavedenia časových 
predplatných lístkov.  

Problematika určenia zón zahŕňa aj nutnosť riešenia rôznych možností cestovania 
prímestskou autobusovou dopravou, kedy pri prvotnom návrhu napr. vyplýva, že zo smeru Prešov 
do obce Vechec pri meste Vranov nad Topľou je možná jedna cesta cez 10 zón alebo iná cesta 
cez 9 zón. Preto je nutné aj tvar a rozsah každej zóny ešte zvažovať, aby nedošlo k nerovnostiam 
počtu zón (každá cesta medzi dvomi obcami aj pri využití rôznych ciest a rôznych druhov dopravy 
musí prechádzať cez rovnaký počet zón a byť tak spravodlivá a jednoznačná z hľadiska 
cestujúceho aj dopravcov). Príklad rozdielneho zónovania znázorňuje obr.3.2.2.12. 

Obec z Prešova

Tarifná 

vzdialenosť

Obyčajné 

cestovné

Cestovn

é z DK

Zóna od 

Prešova

Cena /1zóna - 

cestovné s DK

V1sD V3 sD
V1sD

30 dní

prepočet 

na 1 cestu

V1sD

90 dní

prepočet 

na 1 cestu

Kapušany 11 0,90 0,82 1 0,82 0,50 0,40 14,00 0,35 36,40 0,24

Lada 13 0,90 0,82 1 0,82 0,50 0,40 14,00 0,35 36,40 0,24

Nemcovce 14 1,10 0,99 2 0,50 0,95 0,75 26,60 0,67 69,16 0,46

Medzianky 22 1,50 1,40 3 0,47 1,40 1,10 39,20 0,98 101,92 0,68

Pavlovce 21 1,50 1,40 3 0,47 1,40 1,10 39,20 0,98 101,92 0,68

Hanušovce nad 

Topľou

25 1,50 1,40 3 0,47 1,40 1,10 39,20 0,98 101,92 0,68

Bystré 30 1,70 1,61 4 0,40 1,85 1,45 51,80 1,30 134,68 0,90

Petrovce 30 2,10 1,61 4 0,40 1,85 1,45 51,80 1,30 134,68 0,90

Hermanovce nad Topľou 35 2,30 1,82 4 0,46 1,85 1,45 51,80 1,30 134,68 0,90

Čierne nad Topľou 32 1,90 1,82 4 0,46 1,85 1,45 51,80 1,30 134,68 0,90

Skrabské 38 2,40 2,03 4 0,51 1,85 1,45 51,80 1,30 134,68 0,90

Hlinné 37 2,10 2,03 4 0,51 1,85 1,45 51,80 1,30 134,68 0,90

Soľ 40 2,10 2,03 5 0,41 2,30 1,80 64,40 1,61 167,44 1,12

Rudlov 43 2,60 2,26 5 0,45 2,30 1,80 64,40 1,61 167,44 1,12

Čaklov 44 2,35 2,26 5 0,45 2,30 1,80 64,40 1,61 167,44 1,12

Vranov nad Topľlou 51 2,85 2,75 6 0,46 2,75 2,15 77,00 1,93 200,20 1,33
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Obr. 3.2.2.12 Porovnanie zónovania pre variant 1 (vľavo) a variant 2 (vpravo) 

 

 

Na základe analýzy boli zistené nasledujúce problémy z hľadiska ceny za prepravu: 

- cena na jednu zónu v prípade niektorých obcí vyšla nadpriemerne vysoká, 
- obce s rovnakou tarifnou vzdialenosťou a cenou za prepravu boli rozdelené do dvoch 

zón, 
- v prípade možností cestovať dvomi rôznym spôsobmi by mal možnosť cestujúci 

prechádzať cez pri každom zo spôsobov iným počtom zón.  

 

 

3.2.2.1 Alternatívny návrh na zavedenie integrovaných elektronických 
jednorazových  cestovných lístkov v IDS PSK 

 

Vzhľadom na relatívne veľký počet zón, ktoré boli stanovené na základe princípu „nezvýšiť pri 
prechode na Integrovaný dopravný systém ani jednorazové cestovné za jednotlivé cesty“ je možné 
uvažovať aj v PSK s využitím nasledovného systému. 

Cenník jednorazových elektronických cestovných lístkov pre tarifnú oblasť mimo MHD 
(pracovný názov REGION)  prestupný (prestupný čas 30 min. pri zmene spoja). 

Cena cestovného sa vypočíta ako súčet základnej sadzby a násobku sadzby za každý tarifný 
kilometer.  

Sadzby základný zľavnený 

Základná sadzba  0,40 € 0,25 € 

Sadzba tarifný kilometer 0,04 € 0,02 € 

Sadzba zvýhodneného 
prestupu REGIÓN základná sadzba základná sadzba 
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Cenník jednorazových papierových cestovných lístkov pre tarifnú oblasť REGIÓN. Na 
začiatku zavádzania by bol neprestupný, pokiaľ nebudú všetci dopravcovia schopní 
akceptovať napr. QR kódy na papierových cestovných lístkoch. Potom aj papierové 
cestovné lístky  je možné urobiť prestupnými. 

Cena cestovného sa vypočíta ako súčet základnej sadzby a násobku sadzby za každý tarifný 
kilometer. Ceny budú zaokrúhlené na 5 - centy.  

Sadzby  základný zľavnený 

Základná sadzba  0,50 € 0,35 € 

Sadzba tarifný kilometer 0,04 € 0,02 € 

 

Ide o jednoduchý a zároveň „spravodlivý“ spôsob výpočtu jednorazového cestovného založený na 
základnej – nástupnej sume + sadzbe za prejdený kilometer. K našej obhajobe prečo sme pre 
jednorazové lístky vymysleli ten „kilometrický model“ je, že ten zónovo časový model  bol pre naše 
podmienky veľmi nespravodlivý a pri systéme cestovného na železniciach by bol nekonkurencie 
schopný (bezplatné cestovné). Takýmto spôsobom sa dá veľmi jednoducho dodržať podmienka 
objednávateľov aby nikomu nezdraželo cestovné. Ďalšou veľkou výhodou je, že na takýto predaj 
nemusíme mať nevyhnutne predajné automaty, čo neúmerne zvyšuje investičné vstupné náklady 
pri tvorbe a zavadzaní IDS.  Cestovný poriadok bude vždy súčasťou verejnej dopravy, ten 
obsahuje tarifné km a na tomto základe to je založené. Takýto spôsob je najjednoduchší aj 
z pohľadu tvorby prípadnej celoslovenskej tarify. Cestujúci nastúpi, iba raz sa mu započíta 
nástupný poplatok a ak vždy stihne prestúpiť do 30 min. bude sa mu počítať už len kilometrická 
tarifa. Kilometer je v každom kraji, meste, regióne rovnaký parameter. Spravodlivé, jednoduché, 
prehľadné. A navyše celá tvorba mobilných aplikácií je založená prevažne na tomto systéme. 
Postupne ho zavádzajú aj zahraničné regióny.  

 

Príkladom pre prípadne zavedenie takejto možnosti pri jednorazových cestovných lístkoch sú 
niektoré tarifné systémy v Spolkovej republike Nemecko SRN). Viaceré IDS v SRN  zavádzajú 
tarifu na princípe, že cestujúci neplatí za zóny, ale spravodlivejšie cestovné základná sadzba, ku 
ktorej sa pripočíta  sadzba za každý začatý tarifný km formou aplikácie.  

 

https://www.rmvsmart.de/fragen-antworten.html 

https://www.youtube.com/watch?v=NSxDmsWEpew  

Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) 

e-tarif: nákup cestovného lístka cez mobilnú aplikáciu, ktorá funguje na princípe check-in, check-out, 

cestujúci zaplatí základnú sadzbu  + sadzbu za každý začatý tarifný km  

https://www.vrn.de/tickets/ticketuebersicht/luftlinie/tarif/index.html#info 

Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) 

e-tarif: nákup cestovného lístka cez mobilnú aplikáciu, ktorá funguje na princípe check-in, check-out, 

cestujúci zaplatí základnú sadzbu + sadzbu za každý začatý tarifný km  

https://www.rmvsmart.de/fragen-antworten.html
https://www.youtube.com/watch?v=NSxDmsWEpew
https://www.vrn.de/tickets/ticketuebersicht/luftlinie/tarif/index.html#info
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https://www.kvv.de/spezial/etarif.html  

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) 

e-tari – tiež nákup CL cez mobilnú aplikáciu 

https://www.mentz.net/fileadmin/user_upload/PDF_Dokumente/MAGAZIN/Seiten_aus_MENTZ_Magazin_

1_18_RZ_DE_WEB.pdf  

https://www.nextticket.de/  

Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) 

RMVsmart  

 https://www.rmvsmart.de/die-tarifinnovation-2.html l  

https://www.dadina.de/fileadmin/user_upload/Tarifliche_Weiterentwicklungen_RMV.pdf 

https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/rmv-testet-drei-jahre-lang-ein-neues-tarifsystem-13947426.html  

 

Švajčiarska aplikácia  

https://fairtiq.ch/de 

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) 

http://vvnb.at/tickets/vor-tarifsystem/  

https://www.kvv.de/spezial/etarif.html
https://www.mentz.net/fileadmin/user_upload/PDF_Dokumente/MAGAZIN/Seiten_aus_MENTZ_Magazin_1_18_RZ_DE_WEB.pdf
https://www.mentz.net/fileadmin/user_upload/PDF_Dokumente/MAGAZIN/Seiten_aus_MENTZ_Magazin_1_18_RZ_DE_WEB.pdf
https://www.nextticket.de/
https://www.rmvsmart.de/rmvsmart-50.html
https://www.dadina.de/fileadmin/user_upload/Tarifliche_Weiterentwicklungen_RMV.pdf
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/rmv-testet-drei-jahre-lang-ein-neues-tarifsystem-13947426.html
https://fairtiq.ch/de
http://vvnb.at/tickets/vor-tarifsystem/
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3.2.3 Pravidlá tarifného systému v budúcnosti (postup a pravidlá ďalších úprav 
cestovného a zliav) 

Konštrukcia cien predplatných cestovných lístkov 

Sústava cien jednotlivých cestovných dokladov vychádza z tzv. základného modulu M 
a parametrov, ktoré určujú vzťah medzi cestovnými dokladmi.  

Modul M je základná finančná konštanta, z ktorej sú vypočítavané ceny cestovných 
dokladov a to nezávisle od seba, pre jednotlivé druhy cestovných dokladov. Zavedenie modulu M 
a vzájomných relácií umožňuje, aby sa v cenovej štruktúre mohli nezávisle od seba meniť ceny 
jednotlivých cestovných dokladov zmenou parametrov, ktoré vzájomné relácie popisujú a modulu 
M. 

Preto pri riešení výšky cestovného treba teda vychádzať nielen z doteraz nastaveného 
cestovného za jednorazové cestovné lístky, je potrebná aj analýza nastavených zliav dopravcov 
pre všetky druhy cestovných lístkov, ktoré ponúkajú pre svojich cestujúcich, najmä čo sa týka 
časových predplatných cestovných lístkov. Práve predplatné cestovné lístky využívajú pravidelní 
cestujúci, a preto v ich prípade treba nastaviť cestovné tak, aby integrácia cestovného nespôsobila 
jeho zvýšenie. Nejde však o analýzu zliav vyplývajúcich zo zákona, napr. pre žiakov a študentov 
základných, stredných a vysokých škôl, ale o zľavy respektíve cenové zvýhodnenie cestovných 
lístkov, ktoré vyplýva z toho, na aké obdobie si zakupuje cestujúci daný cestovný lístok a na akú 
tarifnú vzdialenosť. Ide teda o vertikálnu a horizontálnu cenovú degresiu. Pre jej nastavenie pre 
integrovaný dopravný systém je preto nosným určenie dvoch základných parametrov: 

-  parameter zvýhodnenia cestovného v závislosti od počtu jázd, resp. doby platnosti CL,  

-  parameter zvýhodnenia cestovného v závislosti od precestovanej vzdialenosti. 

Správne nastavenie základného modulu M ako aj oboch parametrov vo vzťahu 
k základnému modulu M na začiatku spustenia integrovaného tarifného systému má viaceré 
výhody: 

- v priebehu dlhšieho obdobia nemusí dôjsť k výrazným zmenám v tarife a cestujúci si tak 
môžu zvyknúť na daný tarifný systém, vyznať sa v ňom, 

- cestujúci pochopia zvýhodnenie tarify z hľadiska používania dlhodobých predplatných 
cestovných lístkov a dôjde k presunu z jednorazových na predplatné cestovné lístky, 

- v prípade nutnosti zmeny výšky cestovného nie je nutné prácne prepočítavanie ceny pre 
každý druh cestovného lístka vo vzťahu k jeho časovej a priestorovej platnosti, ceny sa 
prepočítajú automaticky na základe parametrov pri zvýšení  základného modulu.  

Parameter zvýhodnenia cestovného v závislosti od počtu jázd (času platnosti dlhodobého  
cestovného lístka) 

Parameter, ktorý zvýhodňuje cestovné v závislosti od doby platnosti CL, je možné 
charakterizovať ako parameter, ktorý vyjadruje hranicu využiteľnosti predplatného cestovného 
lístka dokladu vo vzťahu k cestovnému lístku dokladu na jednu cestu, resp.  u predplatných 
dlhodobých (štvrťročné, polročné, ročné)  k mesačnému CL.  Ide o vyjadrenie, po koľkých jazdách 
je daný cestovný lístok  výhodný oproti jednorazovému CL: Je nezávislý od precestovanej 
vzdialenosti a uplatňuje sa ním vertikálna cenová degresia.    
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Pri konštrukcii cien cestovných dokladov v rámci IDS je nutné najprv analyzovať tento 
parameter u dopravcov, ktorí budú začlenení do IDS a nastaviť tento parameter pre cestovné 
doklady, ktoré sa budú v rámci príslušného IDS využívať.    

Parameter zvýhodnenia cestovného v závislosti od počtu jázd je dôležitým prvkom pri 
prezentácii výhodnosti IDS pre cestujúcich a tým aj propagácie IDS najmä v prípade ročných 
predplatných cestovných lístkov.  

Parameter zvýhodnenia cestovného v závislosti od precestovanej vzdialenosti 

V rámci IDS sa pojem precestovaná vzdialenosť môže zameniť buď za počet 
precestovaných zón alebo počet pásiem v závislosti od použitej tarifnej štruktúry, a teda uvedený 
parameter zvýhodňuje cenu cestovného lístka od počtu zón alebo pásiem, na ktoré tento cestovný 
lístok  platí. Je nezávislý od druhu cestovného lístka.   

Podobne ako u parametra zvýhodňujúceho cestovné od doby platnosti a využiteľnosti 
cestovného lístka, je potrebná analýza tohto parametra u jednotlivých dopravcov, ktorí budú 
zaintegrovaní do IDS. Nastavenie tohto parametra je kľúčovým krokom vzhľadom na rozdielne 
nastavené tarify u jednotlivých dopravcov.   

Z analyzovaných taríf zahraničných IDS je zrejmé, že najvyššiu hodnotu tento parameter 
dosahuje v prípade prvých dvoch alebo troch zón alebo pásiem, ale potom s počtom 
precestovaných pásiem alebo zón sa jeho hodnota znižuje až kým od určitej zóny alebo pásma je 
táto hodnota konštantná. To znamená, že čím väčšiu vzdialenosť cestujúci precestuje, tým je 
viac zvýhodnený z hľadiska výšky cestovného pred daný cestovný lístok.  Je možné si 
všimnúť rozdiel tohto parametra v prípade jednorazového CL a predplatných CL, kedy v prípade 
PCL je hodnota tohto parametra nižšia.  

Na základe analýzy parametrov je teda možné konštatovať, že pri konštrukcii cien 
predplatných cestovných lístkov je dôležité jednak nastavenie základnej výšky pre jednorazovú 
cestu, ktorá je základom pre určenie výšky cestovného predplatných CL. Vhodnou kombináciou 
parametra zvýhodnenia cestovného na základe počtu jázd a parametra cestovného na základe 
počtu precestovaných zón, pásiem alebo tarifných vzdialeností je možné vytvoriť celý cestovné, 
ktoré bude pre cestujúcich atraktívne z hľadiska jeho výhodnosti. 

Vybrané zhrnutie k analýze taríf v zahraničí 

Vo verejnej osobnej doprave sme porovnávali systémy fungovania prímestskej autobusovej 
dopravy v 3 krajinách, v Českej republike, Švajčiarsku a Nemecku. V každej jednej krajine je 
systém verejnej osobnej dopravy založený na integrácii železničnej a autobusovej doprave tzv. 
IDS11. 

V každom jednom systéme IDS sa sústredila pozornosť na zistenie štruktúry dokladov. 
Základným pilierom, od ktorého sa vychádzalo k násobkom cestovného bolo zistiť základný 
jednosmerný, obyčajný lístok v danom systéme. Následne sa postupovalo v posúdení vybavovania 

                                                           
11 Návrh na zjednotenie taríf vrátane podmienok a systému komerčných zliav v prímestskej autobusovej 
doprave pre TSK a ŽSK, Odborná štúdia, Spracovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Katedra cestnej 
a mestskej dopravy, apríl 2018 
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cestujúcich predplatným systémom. Posudzovaných bolo 16 systémov IDS v troch krajinách 
a jeden celoštátny systém vo Švajčiarsku. Z posudzovaných štruktúr dokladov v systémoch IDS sa 
dá konštatovať, že v každom jednom systéme funguje predplatné cestovné pre pravidelne 
cestujúcich a to konkrétne 30 dňové predplatné, resp. mesačné.  Týždňové predplatné má 
zavedené polovica posudzovaných systémov. Predplatné cestovné na štvrť roka tzv. 90 dňové ma 
zavedených viacero systémov IDS v Českej republike. Taktiež existuje aj možnosť predplatného 
cestovného aj na rok, takáto možnosť je hlavne u Švajčiarskych systémov IDS. V zhodnotení 
druhov cestovného v každom jednom IDS funguje kategorizácia cestujúcich, ktorí sa prepravujú 
vďaka prepravným a tarifným poriadkom. Kategória cestujúcich do 6 rokov sa prepravuje 
v systémoch IDS zadarmo. Existujú rôzne varianty zliav pre cestujúcich, zvyčajne za 50, 25 či 75 
% z obyčajného lístka sa prepravujú skupiny cestujúcich, ktorí sú zvýhodnení vďaka ich 
spoločenskému statusu. Jedná sa predovšetkým o študentov od 15 do 26 rokov, ktorý študujú 
dennou formou štúdia, dôchodcovia či zdravotne znevýhodnení občania, resp. ZTP. Štruktúra 
dokladov sa robila z dôvodu posúdenia tolerančných medzí pre jednotlivé druhy cestovných 
lístkov, v akých hraniciach sa priemerne pohybujú násobky základného jednosmerného lístka 
oproti predplatným cestovným dokladom, ktoré budú zhodnotené v „Porovnaní cien štruktúr 
cestovných dokladov“. 

Tab. 3.2.21 Porovnanie cien štruktúr cestovných dokladov, násobky cien ku základnému jednosmernému 
lístku; Zdroj: Autori 

      predplatné nezľavnené celé/obyčajné cestovné 

systém IDS ČR jednosmerný 
lístok 

zľavnený 
(50 %)  

predplatný  7 
dňový 

(týždňový) 

predplatný  
30 dňový 

(mesačný) 
5 mesačný 
(polročný) 

predplatný 90 
dňový(štvrťročný) 

365 dní 
(ročný) 

Jihočeský kraj 13 Kč 0,5 6,5/15,4 23,1/52,3 nie 61,5/140 nie 
Stredočeský kraj 12 Kč 0,5/0,4 nie 25,8 nie 65,8 nie 

Praha 12 Kč 0,5 nie 25 nie 63,3 nie 
Plzenský kraj 16 Kč 0,5 nie nie 143 nie 248 

Karlovarský kraj 14 Kč 0,5 6,6 26,6 nie nie nie 
Ústecký kraj  13 Kč 0,5 7,5 26 nie 70 nie 

Liberecký kraj 26 Kč 0,5 7,4 27,7 nie 75 269 
Královohradecký 
a Pardubický kraj  10 Kč 0,5 8 30 nie 81 nie 

Jihomoravský 
kraj 10 Kč 0,5 nie 28   72 250 

systém IDS Švajčiarsko 
celoštátny 

systém  STS áno 0,5 áno áno  nie nie nie 

A - Welle 2,6 CHF 0,5 nie 33,8 nie nie 304 
Libero  2,6 CHF 0,5 15,3 30,3 nie nie 303 
TNW 

Nordwestschweiz 2,3 CHF 0,25 nie 33 nie nie 330 

Zurich ZVV 2,7 CHF 0,5 nie 31,4 nie nie 289 

systém IDS Nemecko 
Hamburg HVV 3,20 € 0,5 7,56 28,8 nie nie 282 
Mníchov MMV 2,80 € 0,5 5,4 20 nie nie nie 

Rýn - Ruhr VRR 2,75 € 0,5 nie  27,8 nie nie nie 
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Príklady z IDS z Českej republiky 

V prílohe 3.2.3A  a 3.2.3B je uvedený detailný výpočet vyššie uvedené parametre v prípade 
dvoch integrovaných dopravných systémov, a to IDS Juhomoravského kraja IDS JMK 
a Integrovaný dopravný systém Moravsko-sliezskeho kraja ODIS.  

V nasledujúcich tabuľkách je uvedený výber z postupu pre výpočet parametrov. 

Tab. 3.2.22 Parameter zvýhodnenia CL v závislosti od počtu jázd IDS JMK 

CD mimo BN plus BN mimo Brno  plus Brno*  
Počet zón M/JCL M/JCL 1/4m/M R/M 1/4m/M R/M 

1 úsek       
2 zóny / 2 ús       
2/15, 45 min       

2/ 60 min 21,60 43,60 2,61 9,17 2,55 8,90 
3 30,37 50,74 2,61 8,41 2,56 8,54 
4 30,59 46,76 2,61 8,46 2,57 8,43 
5 29,52 42,62 2,60 8,63 2,57 8,32 
6 29,59 40,82 2,60 8,62 2,57 8,20 
7 29,82 39,64 2,60 8,56 2,58 8,15 
8 29,68 38,41 2,60 8,61 2,58 8,18 
9 29,30 0,00 2,60 8,61   
10 29,62 0,00 2,60 8,53   

Všetky zóny 0,00 30,58     
Priemer  P1 26,01 33,32 2,60 8,62 2,57 8,39 

* 100 + 101 = 2 zóny 

Pokračovanie Tab. 3.2.22 Parameter zvýhodnenia CL v závislosti od počtu jázd IDS JMK 

 Parameter zvýhodnenia CL v závislosti od počtu 
precestovaných zón 

   mimo 
Brno 

   

Počet zón JCL mesačný ročný JCL mesačný ročný 
2 zóny/1 úsek 1,00      
3 zóny/1 úsek 1,60      
2/15, 45 min 2,00      

2/ 60 min 2,50 1,10 1,10    
3 2,70 1,67 1,53 1,08 1,52 1,39 
4 3,40 2,12 1,96 1,26 1,27 1,28 
5 4,20 2,53 2,38 1,24 1,19 1,22 
6 4,90 2,96 2,78 1,17 1,17 1,17 
7 5,60 3,41 3,18 1,14 1,15 1,14 
8 6,30 3,82 3,58 1,13 1,12 1,13 
9 7,10 4,24 3,98 1,13 1,11 1,11 

10 7,80 4,71 4,38 1,10 1,11 1,10 
všetky zóny 8,60 0,00 0,00    

V prípade IDS Juhomoravského kraja bolo možné vypočítať tak parameter v závislosti od 
počtu jázd resp. času použitia cestovného lístka ako aj od počtu precestovaných zón. Z údajov je 
možné vidieť, že mesačný cestovný lístok sa pohybuje okolo hodnoty 29 v prípade 
mimobrnenských zón a v rozmedzí 38 – 50 v prípade cestovného lístka aj vrátane mesta Brno. 
V prípade štvrťročného cestovného lístka je priemerná  hodnota oproti mesačnému cestovnému 
listko 2,58, v prípade ročného cestovného lístka oproti mesačnému cestovnému lístku je priemerná 
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hodnota 8,5.  V prípade parametra zvýhodnenia v závislosti od počtu precestovaných zón je 
možné vidieť, že tento parameter je výhodnejší v prípade časových predplatných lístkov oproti 
jednorazovým cestovným lístkom.  

Tab. 3.2.23 Parameter zvýhodnenia CL v závislosti od počtu jázd v ODIS 

Parameter časový 

    
90/30 
denný 180/30 365/30 

30/ 10 
min 

30/30 
min 

30/ 60 
min 

Region každá zóna 2,70 5,10 9,50 16,79 11,75 9,04 
XXL Ostrava každá zóna 2,70 5,10 9,50 16,79 11,75 9,04 

Mesto 1 ostravská zóna 2,70 5,10 9,50 26,43 18,50 14,23 
  2 ostravské zóny 2,70 5,10 9,50 33,57 23,50 18,08 
  3 ostravské zóny 2,70 5,10 9,50 37,86 26,50 20,38 
  4 ostravské zóny 2,70 5,10 9,50 39,29 27,50 21,15 

Mesto opavská zóna 30 2,69 5,10 9,50 28,43 19,90 15,31 
  opavská zóna 300 2,70 5,10 9,50 16,79 11,75 9,04 
  opavská zóna 30+350 2,70 5,10 9,50 36,29 25,40 19,54 

Mesto  Český Těšín 2,70 5,10 9,50 17,14 12,00 9,23 
  Třiněc 2,70 5,10 9,50 17,14 12,00 9,23 
  Krnov 2,50 5,10 9,44 12,86 9,00 6,92 
  Bruntál 2,70 5,10 9,50 16,79 11,75 9,04 
  Havířov 2,70 5,10 9,50 18,57 13,00 10,00 
  Karvín 2,70 5,10 9,50 18,57 13,00 10,00 
  Orlová 2,70 5,10 9,50 18,57 13,00 10,00 
  Fr. Místek 2,70 5,10 9,50 16,79 11,75 9,04 
  Nový Jičín 2,70 5,10 9,50 16,79 11,75 9,04 

ODIS sieťová 2,70 5,10 9,50 172,07 120,45 92,65 

V prípade IDS Moravsko-sliezskeho kraja ODIS bolo možné vypočítať iba parameter 
zvýhodnenia podľa časovej platnosti cestovných lístkov. ODIS nemá v rámci regionálnych zón 
odstupňované zvýhodnenie cestovných lístkov podľa precestovaných zón. V prípade, že napr. 
cestujúci sa prepravuje pravidelne cez päť regionálnych zón, cena cestovného lístka napr. 
s platnosťou na jeden mesiac, resp. 30 dní je päťnásobkom hodnoty ceny cestovného mesačného 
lístka na jednu zónu. Tento prístup je možné označiť ako za menej častý, keďže   vo väčšine 
zahraničných IDS či už s pásmovým alebo zónovým tarifným usporiadaním sú hodnoty cestovných 
lístkov odstupňované od počtu precestovaných zón alebo pásiem.  

Návrh parametra zvýhodnenia cestovných lístkov na základe počtu precestovaných zón: 

 Jeho nastavenie bude vyplývať z tarifnej štruktúry, resp. z veľkosti tarifných zón použitých 
pre danú tarifnú štruktúru. 

 S väčším počtom precestovaných zón bude jeho hodnota nižšia, prípadne od určitej 
vzdialenosti jeho hodnota parametra bude konštantná.  

 V prípade predplatných cestovných lístkov bude hodnota tohto parametra nižšia než 
u jednorazových cestovných lístkov, pričom rozdiel bude závisieť od nastavenia 
základného cestovného. 
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Návrh  parametra pre zvýhodnenie cestovného na základe počtu jázd:  

 Jeho nastavenie bude vyplývať zo sortimentu predplatných cestovných lístkov IDS. 

 Jeho hodnota bude konštantná pre cesty bez ohľadu na počet precestovaných tarifných 
zón (pásiem), prípadne  pre cesty cez väčší počet zón môže byť navrhnutá nižšia 
hodnota. 

 S dlhšou dobou platnosti predplatného cestovného lístka bude hodnota parametra nižšia. 

 Pre ročný predplatný cestovný lístok bude hodnota parametra 10. 

 Parameter bude predstavovať také zvýhodnenie predplatných cestovných lístkov, ktoré 
bude  zabezpečovať využívanie predplatných cestovných lístkov cestujúcimi v najväčšej 
možnej miere. 

3.2.3.1 Odporúčania pre zjednodušenie druhov cestovného a tarifných podmienok v PAD v PSK 
a ich zdôvodnenie 

Uvažovanie skupiny cestujúcich deti od 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku 
a uplatnenie osobitného cestovného I pre prepravu tejto skupiny cestujúcich 

Zdôvodnenie: 
V tarife PAD v PSK je táto skupina cestujúcich uvedená. 

Aj na základe benchmarkingu s tarifami PAD, MHD a IDS navrhujeme v tarife PAD túto skupinu 
cestujúcich s nárokom na osobitné cestovné zaradiť. 

V tarifách MHD je táto skupina cestujúcich uvedená s nárokom na zľavnené, resp. bezplatné 
cestovné. To isté platí aj vo vzťahu k tarife ZSSK pre túto skupinu cestujúcich. 

 
Ponechanie rovnakého druhu osobitného cestovného I pre osoby ŤZP a ŤZP-S.   

Zdôvodnenie: 
Toto opatrenie uplatnenia rovnakého cestovného pre osoby ŤZP a ŤZP-S potvrdzujú aj výsledky 
benchmarkingu s tarifami iných dopravcov v SR (vrátane taríf dotknutých MHD) ako aj v zahraničí. 

Nárok na osobitné cestovné I preukáže držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S u vodiča len z DK 
s fotografiou držiteľa preukazu ŤZP (ŤZP-S) vydanou dopravcom na základe predloženia 
platného preukazu ŤZP (ŤZP-S), fotografie a preukázaním totožnosti OP alebo iným 
preukazom totožnosti.  
Zaviesť platnosť DK pre ŤZP a ŤZP-S na obdobie 12 kalendárnych mesiacov s možnosťou 
predlžovania jej platnosti dopravcom. 
Do budúcnosti je nevyhnuté prepojiť informačné systémy dopravcu s informačným 
systémom verejnej správy, konkrétne s databázou platných preukazov ŤZP a ŤZP-S.  

Zdôvodnenie: 
Počet platných preukazov ŤZP a ŤZP-S má v ostatných rokoch výrazne stúpajúcu tendenciu. Za 
obdobie 5 rokov (od 2013 do 2017) došlo k ich nárastu v PSK z 36 380 na 54 371 preukazov, 
nárast predstavuje 49,5 %. Porovnanie počtu platných preukazov ŤZP a ŤZP-S v rokoch 2013 
a 2017 podľa okresov PSK je uvedené na obr. 3.2.28. 
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Obr. 3.2.28 Počet platných preukazov ŤZP a ŤZP-S v rokoch 2013 a 2017 podľa okresov PSK; Zdroj: 

spracované autormi na základe údajov MPSVR SR 

Vzhľadom na rozdielny počet obyvateľov žujúcich v jednotlivých okresoch je vhodné počty 
platných preukazov ŤZP a ŤZP-S relativizovať. Obr. 3.2.29 obsahuje porovnanie počtu platných 
preukazov ŤZP a ŤZP-S na 1000 obyvateľov v rokoch 2013 a 2017 podľa okresov PSK a za PSK 
celkom. 

 
Obr. 3.2.29 Počet platných preukazov ŤZP a ŤZP-S na 1000 obyvateľov v rokoch 2013 a 2017 podľa 

okresov obsluhovaných dopravcami v PAD; Zdroj: spracované autormi na základe údajov MPSVR SR a ŠÚ 
SR 
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Najväčší počet preukazov ŤZP a ŤZP-S na 1000 obyvateľov je v okresoch Medzilaborce, 
Snina, Svidník, Humenné a Prešov. 

Zavedením nároku na osobitné cestovné I držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP-S u vodiča 
len z DK (platnosť 12 mesiacov) s fotografiou držiteľa preukazu ŤZP (ŤZP-S) vydanou dopravcom 
na základe predloženia platného preukazu ŤZP (ŤZP-S), fotografie a preukázaním totožnosti OP 
alebo iným preukazom totožnosti, by sa eliminovali riziká: 

- použitia papierových ŤZP a ŤZP-S preukazov osobami, ktoré nie sú ich držiteľmi,   

- použitia preukazov ŤZP a ŤZP-S po skončení ich platnosti.  

Prepojením informačných systémov dopravcu s informačným systémom verejnej správy, 
konkrétne s databázou platných preukazov ŤZP a ŤZP-S by sa docielia viacstupňová kontrola 
uplatňovania osobitného cestovného I skupinou cestujúcich, ktorí sú držitelia preukazov ŤZP 
a ŤZP-S. 

Uplatnenie osobitného cestovného I pre občanov vo veku 62 rokov do 70 rokov  

Zdôvodnenie: 
Takáto skupina cestujúcich v dôchodkovom veku je uplatňovaná v tarifách dotknutých MHD. 

V blízkej budúcnosti časť populácie zmení svoj sociálny status z ekonomicky aktívnych osôb na 
osoby v dôchodkovom veku. 

Opatrenie môže tiež zvýšiť konkurencieschopnosť PAD vo vzťahu k ŽOD vzhľadom na interval 
veku tejto skupiny cestujúcich. 

Navrhujeme pri skupine žiaci a študenti stanoviť vek pre nárok na osobitné cestovné I pre 
žiakov a študentov vo veku od 15 do 26 rokov. 

Tým by došlo k odstráneniu „vekového prekrytia“ skupín deti od 6 do 15 rokov (vek 6 až 14 
rokov) a žiaci a študenti do 26 rokov pri žiakoch základných škôl z tarify PAD. 

Uplatnenie nároku na osobitné cestovné I a osobitné cestovné II pre všetkých cestujúcich 
len pri platbe z DK, pri platbe v hotovosti cestujúci stráca nárok na osobitné cestovné a je 
prepravený za cenu obyčajného jednosmerného cestovného v hotovosti. 

Zdôvodnenie: 
Opatrenie smeruje k zvýšeniu využívania DK, zjednodušenie vybavenia cestujúcich, zrýchlenie 
výmeny cestujúcich, a s tým spojené zvýšenie spoľahlivosti a kvality služieb PAD.  

Cestujúci prepravovaní za osobitné cestovné (nižšie cestovné v porovnaní s hotovosťou) majú 
nižšiu motiváciu používať DK, to potvrdzujú aj percentuálne podiely počtu predaných CL podľa 
spôsobu platby a druhu cestovného v PAD.  

V tarife PAD a v tarifných podmienkach definovať okrem hranice veku aj interval veku pre 
uplatňovanie osobitného, resp. zľavneného cestovného  
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Zdôvodnenie: 
Sprehľadnenie a zjednodušenie výkladu tarify a lepšie pochopenie možností uplatnenia osobitného 
cestovného. 

Úprava tarifných sadzieb pri platbe v hotovosti na 10-tky centov 

Zdôvodnenie:  
Zjednodušenie realizácie platieb v hotovosti, opatrenie môže viesť k zrýchleniu vybavenia 
cestujúceho, zrýchleniu nástupu cestujúcich do vozidiel PAD, zvýšenie presnosti spojov a tým 
k zvyšovaniu kvality dopravných služieb. 

Príkladom v podmienkach SR sú ceny cestovných lístkov v násobkoch desiatok centov v rámci 
IDS BK. 

Návrh zjednodušenia druhov cestovného a tarifných podmienok v PAD v PSK 

Zjednodušenie druhov cestovného a prepravných podmienok v PAD v PSK vychádza 
z realizovanej analýzy tarifných podmienok PAD v iných samosprávnach krajoch SR a ich 
zámeroch zjedodušovania a zjednocovania taríf a tarifných podmienok (napr. v ŽSK a TSK). Bol 
vykonaný tiež benchmarking s tarifami dopravcov v ŽOD, v MHD vo vybraných mestách SR a 
v zahraničí.  

V tabuľke 3.2.24 sú uvedené skupiny cestujúcich a ich charakteristika, navrhovaný druh 
cestovného a spôsob preukázania nároku na konkrétny druh cestovného v PAD. 
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Tab. 3.2.24 Návrh druhov cestovného, skupín cestujúcich a spôsobov úhrady cestovného na základe 
odporúčaní na zjednotenie a zjednodušenie tarify PAD 

Skupina cestujúcich Charakteristika 
Spôsob úhrady 

cestovného 
a preukázanie nároku 

cestujúceho 
Jednosmerné obyčajné cestovné 

 

Osoby bez nároku 
na prepravu za 
osobitné cestovné 

Hotovosť 
Bez 
preukazovania 
nároku 

DK DK vydanou 
dopravcom 

Jednosmerné osobitné cestovné I 

 

 
< 6 

 

Deti do 
dosiahnutia 6. 
roku veku 
 
(deti vo veku 0 až 
5 rokov) 

DK vydanou dopravcom na 
základe rodného listu 
dieťaťa a preukazu 
totožnosti rodiča alebo 
zákonného zástupcu 
 

 
6 ≤    

 

 
<15 

Deti od 
dosiahnutia 6. 
roku veku do 
dovŕšenia 15. 
roku veku  
 
(deti vo veku 6 až 
14 rokov) 

DK s fotografiou dieťaťa 
vydanou dopravcom na 
základe fotografie, rodného 
listu dieťaťa a preukazu 
totožnosti rodiča alebo 
zákonného zástupcu 
 

 
 

15≤ 

 

 
 

<26 

Žiaci a študenti 
podľa osobitného 
predpisu v dennej 
forme štúdia od 
dosiahnutia 15. 
roku do dovŕšenia 
26. roku veku  
 
(žiaci a študenti 
vo veku 15 až 25 
rokov) 

DK s fotografiou žiaka 
vydanou dopravcom na 
základe potvrdenia školy a 
fotografie 
 
Medzinárodným 
študentským preukazom 
ISIC vo forme karty 

 
62≤  

 

 
<70 

Občania od 
dosiahnutia 62. 
roku veku do 
dovŕšenia 70. 
roku veku 
 
(občania vo veku 
62 až 69 rokov) 

DK vydanou dopravcom na 
základe predloženia 
preukazu totožnosti 
preukazujúceho vek – 
občiansky preukaz, 
cestovný pas. 
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Pokračovanie tab. 3.2.24 Návrh druhov cestovného, skupín cestujúcich a spôsobov úhrady cestovného na 
základe odporúčaní na zjednotenie a zjednodušenie tarify PAD 

Skupina cestujúcich Charakteristika 
Spôsob úhrady 

cestovného a preukázanie 
nároku cestujúceho 

 

Ťažko zdravotne 
postihnuté osoby, 
ktoré sú držiteľmi 
preukazov ŤZP, 
ŤZP-S 
 
 

ŤZP: DK s fotografiou držiteľa 
preukazu ŤZP vydanou 
dopravcom na základe 
predloženia platného preukazu 
ŤZP, fotografie a preukázaním 
totožnosti OP alebo iným 
preukazom totožnosti 
 
ŤZP-S: DK s fotografiou držiteľa 
preukazu ŤZP-S vydanou 
dopravcom na základe 
predloženia platného preukazu 
ŤZP-S, fotografie 
a preukázaním totožnosti OP 
alebo iným preukazom 
totožnosti 

 

Rodičia na návštevu 
detí zdravotne 
postihnutých, ktoré 
sú umiestnené v 
školských, 
sociálnych alebo 
zdravotníckych 
zariadeniach  na 
území SR 

Použitím DK a zároveň 
predložením  
potvrdenia vystaveného 
zariadením, v ktorom je dieťa 
umiestnené ako aj 
preukázaním totožnosti OP 
alebo iným preukazom 
totožnosti 

Jednosmerné osobitné cestovné II 

 

 
 70 

Občania od 
dosiahnutia 70. roku 
veku 
 
(občania vo veku 70 
a viac rokov) 

DK vydanou dopravcom na 
základe predloženia 
preukazu totožnosti 
preukazujúceho vek – 
občiansky preukaz, cestovný 
pas. 

Pozn.: Jednosmerné obyčajné cestovné a jednosmerné osobitné cestovné I je stanovené na základe 
tarifných vzdialeností. 

Pozn.: Sprievodcovia ŤZP-S cestujú za jednosmerné obyčajné cestovné. 

Uplatnenie nároku na osobitné cestovné I a osobitné cestovné II len pri platbe z DK, pri 
platbe v hotovosti cestujúci stráca nárok na osobitné cestovné a je prepravený za cenu 
obyčajného jednosmerného cestovného v hotovosti. 
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3.2.3.2 Návrh na zavedenie  časových predplatných lístkov v PAD v rámci prechodného obdobia 
na IDS PSK 

Vzhľadom na možné určité prechodné obdobie do úplnej tarifnej integrácie v rámci 
Prešovského kraja resp. časti Košického kraja odporúčame zvážiť PSK návrh na zavedenie 
časových predplatných lístkov v prímestskej autobusovej doprave, ktorej je objednávateľom. Tento 
návrh vychádza zo záverov odbornej štúdie vypracovanej Žilinskou univerzitou v Žiline, Katedrou 
cestnej a mestskej dopravy v apríl 2018 pre Žilinský kraj a Trenčiansky kraj.12 

Možnosti zavedenia časových lístkov v PAL po pásmach 

Popis obsahu zadania: Cestujúci by mal možnosť si u vodiča alebo v predpredaj zakúpiť 
časový lístok pre konkrétne pásmo. Ak by si cestujúci zakúpil časový lístok pre pásmo do 10 km 
(štvrté tarifné pásmo), cestoval by do vzdialenosti 10 km na ľubovoľných spojoch alebo kombinácii 
spojov, pričom by sa vzdialenosť spojov započítavala súčtom. V súčasnosti uznávané zachádzky 
by sa do vzdialenosti pri časovom lístku nezapočítavali. Časový lístok by mal neobmedzený počet 
jázd. V prípade, ak by cestoval nad 10 km, zaplatil by cenu podľa prímestského cenníka a suma by 
sa mu odrátala z karty.13 

Poznámka: V prípade, ak by cestoval na vzdialenosť nad predplatené pásmo, zaplatil by doplatok – rozdiel 
ceny podľa cenníka za skutočné a predplatené tarifné pásmo 14. 

Metodika  analýzy dopadov zavedenia časových cestovných lístkov 

Postup spracovania údajov: 

 Z údajov poskytnutých objednávateľom boli vyselektované len cestovné lístky za obyčajné 
cestovné  platené dopravnou kartou. Pripojené cestovné lístky boli spojené do ciest, údaje 
teda sledujú počet ciest aj počet cestovných lístkov. 

 Pre každú dopravnú kartu sa samostatne spočítali počty ciest v jednotlivých tarifných 
pásmach. Zo záznamov boli odstránené platby pre inú osobu (cestovné lístky, ktoré mali 
rovnaký dátum, číslo linky, číslo spoja a číslo nástupnej zastávky sa počítali len za jednu 
cestu).  

 Pre každú dopravnú kartu sa vypočítala výhodnosť kúpy mesačného cestovného lístka, ak 
by jeho cena bola 20 až 40 násobok ceny jednorazového cestovného lístka plateného 
z dopravnej karty. Tarifné pásmo mesačného cestovného lístka bolo určené tak, aby 
cestujúci zaplatil čo najmenej – cena mesačného cestovného lístka spolu s doplatkami za 
cesty vo vyššom tarifnom pásme bola čo najnižšia. Výsledkom mohlo byť aj to, že sa 
mesačný lístok neoplatilo kúpiť v žiadnom tarifnom pásme. 

 Pre každý dopravný podnik boli samostatne určené počty zakúpených mesačných 
cestovných lístkov na jednotlivé tarifné pásma, tržby za tieto mesačné cestovné lístky, tržby 

                                                           
12 Návrh na zjednotenie taríf vrátane podmienok a systému komerčných zliav v prímestskej autobusovej 
doprave pre TSK a ŽSK, Odborná štúdia, Spracovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Katedra cestnej 
a mestskej dopravy, apríl 2018 
 
13 Návrh na zjednotenie taríf vrátane podmienok a systému komerčných zliav v prímestskej autobusovej 
doprave pre TSK a ŽSK, Odborná štúdia, Spracovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Katedra cestnej 
a mestskej dopravy, apríl 2018 
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za doplatky na jednotlivé cesty vo vyšších tarifných pásmach nad tarifné pásmo 
mesačného cestovného lístku a tržby za jednorazové cestovné lístky, ak by mesačné 
cestovné lístky neboli zavedené.  

Stanovenie ceny mesačného cestovného lístka (MCL) 

V rámci tejto štúdie je stanovená cena MCL pre viacero variantov: 

 Variant, kedy nedôjde k zjednoteniu tarify u jednotlivých dopravcov: cena MCL je 
stanovená ako 26 násobok ceny cestovného lístka pre obyčajné cestovné plateného 
z dopravnej karty u jednotlivých dopravcov pre príslušné tarifné pásmo, tzn. že každý 
dopravca má vlastnú cenu svojich MCL, ktorá sa odvíja od ich súčasnej tarify. 

 Variant, kedy dôjde k zjednoteniu tarify u jednotlivých dopravcov: cena MCL je stanovená 
ako 26 násobok zjednotenej  ceny platenej z dopravnej karty pre príslušné tarifné pásmo.  
Pri stanovení ceny MCL sa vychádzalo z tvorby ceny MCL integrovaného dopravného 

systému Bratislavského kraja (IDS BK), odkiaľ bol prevzatý koeficient „c“ – koeficient zohľadňujúci 
počet ciest.  Tento koeficient stanovuje počet ciest zahrnutých do ceny daného CL s ohľadom na 
zabezpečenie atraktivity jeho ceny.15 Doporučené rozpätie hodnoty koeficienta „c“ pre predplatný 
cestovný lístok (PCL) na 30 dní podľa tejto metodiky je <20-30>, pričom v IDS BK je pre PCL 30 
dní použitá hodnota  koeficientu „c“ rovná 26.  

Cena PCL v BK sa počíta ako násobok M . z . d* . c,  pričom uvažujeme, že ostatné 
koeficienty ako základný modul (M), počet precestovaných zón (z) a degresia (d) sú už zahrnuté v 
súčasných cenách CL pre dané tarifné pásmo. Preto cena MCL je počítaná iba ako násobok 
súčasnej ceny CL pre dané tarifné pásmo a čísla 26. 

Variant súčasné ceny - 0 
Zavedenie MCL bez zjednotenia cien bude mať za následok pokles tržieb za obyčajné 

cestovné. Tento pokles tržieb je závislý najmä od množstva predaných MCL. Na obr. 3.2.30, obr. 
3.2.31 a obr. 3.2.32 je možné vidieť, že pri nižšej hodnote koeficientu „c“ je väčší počet kariet, 
u ktorých predpokladáme zakúpenie MCL, čo má za následok aj najväčší výpadok tržieb za 
obyčajné cestovné. Napr. pri nastavení koeficientu „c“ na 20 predpokladáme počet kariet s MCL na 
úrovni približne 30% výpadok tržieb za obyčajné cestovné platené z karty na úrovni približne 24%. 
Ak by bola hodnota „c“ nastavená na 40, tak počet kariet s MCL by bol menší ako 10 % a výpadok 
tržieb za obyčajné cestovné platené z DK by bol na úrovni do 3 %. Pri odporúčanej hodnote „c“ = 
26 bude podiel kariet s MCL približne 16,4% (PD), 20% (TN), 19,8% (ZSK) a výpadok tržieb za 
obyčajné cestovné platené z dopravnej karty na bude na úrovni približne 12,9% (PD), 14,1% (TN) 
a 14,6% ZSK. Výpadok tržieb by bol veľmi podobný aj v prípade, ak by si MCL kúpili aj cestujúci, 
ktorým by sa kúpou MCL navýšili náklady na cestovanie do 2,0 €. Pre c = 26 by podiel kariet 
s MCL bol na úrovni približne 22,4% (PD), 26,4% (TN), 23,4% (ŽSK) a výpadok tržieb by bol na 
úrovni približne 12,2% (PD), 13,4% (TN) a 14,3% (ZSK)  zo súčasných tržieb za obyčajné 
cestovné platených dopravnou kartou, prípadne multicard.  

                                                           
15 Metodika výpočtu cien cestovných lístkov integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji verzia 
2.00 
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Obr. 3.2.30 Analýza podielu kariet s MCL a ich dopad na tržby, PD, súčasné ceny 

 
Obr. 3.2.31 Analýza podielu kariet s MCL a ich dopad na tržby, TN, súčasné ceny 
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Obr. 3.2.32 Analýza podielu kariet s MCL a ich dopad na tržby, ŽSK, súčasné ceny 

Je možné predpokladať, že cestujúci, ktorý budú mať zakúpený MCL na neobmedzený 
počet jázd, vykonajú väčší počet ciest ako v súčasnosti (pozri obr. 3.2.33, obr. 3.2.34 a obr. 
3.2.35).  Varianty 0-30, 0-35,  0-40 analyzujú možné navýšenie počtu ciest u tých cestujúcich, ktorí 
budú mať zakúpený MCL. Predpokladá sa, že MCL budú využívať najmä pre cesty do práce 
a späť, čo je približne 40 ciest za 30 dní. Variant 0 – 40 je veľmi optimistický a predpokladá, že 
každý, komu sa v súčasnosti oplatí kúpiť MCL  (teda ten, kto cestuje viac ako 26 krát) vykoná 
minimálne 40 ciest. Napriek tomu navýšenie počtu ciest predpokladáme len na úrovni 4,5% pre 
PD, 4,8% pre TN a 7,7% pre ŽSK. Keďže navýšenie počtu ciest je iba pre MCL na neobmedzený 
počet jázd, tržby ostanú rovnaké ako pri variante 0, tzn. predpokladaný pokles tržieb za obyčajné 
cestovné platené z dopravnej karty by bol na úrovni približne 12,9% (PD), 14,1% (TN) a 14,6% 
(ZSK)  zo súčasných tržieb za obyčajné cestovné platených dopravnou kartou, prípadne multicard.  
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Obr. 3.2.33 Odhadované navýšenie počtu ciest, PD 

 

 
Obr. 3.2.34 Odhadované navýšenie počtu ciest, TN 
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Obr. 3.2.35 Odhadované navýšenie počtu ciest, ZSK 

Variant zjednotené ceny - 0 
Zavedenie MCL po zjednotení cien bude mať za následok pokles tržieb za obyčajné 

cestovné platené z dopravnej karty. Rovnako platí pravidlo, že tento pokles tržieb je závislý najmä 
od množstva predaných MCL. Na obr. 3.2.36, obr. 3.2.37 a obr. 3.2.38 je možné vidieť, že pri 
nižšej hodnote koeficientu „c“ je väčší počet kariet, u ktorých predpokladáme zakúpenie MCL, čo 
má za následok aj najväčší výpadok tržieb za obyčajné cestovné. Napr. pri nastavení koeficientu 
„c“ na 20 predpokladáme počet kariet s MCL na úrovni približne 30% a výpadok tržieb za obyčajné 
cestovné platené z karty na úrovni približne 25%. Ak by bola hodnota „c“ nastavená na 40, tak 
počet kariet s MCL by bol na úrovni približne 10 % a výpadok tržieb za obyčajné cestovné platené 
z DK by bol na úrovni približne 3 % oproti odhadovaným tržbám. Pri odporúčanej hodnote „c“ = 26 
bude podiel kariet s MCL približne 18,9% (PD), 22,4% (TN), 19,8% (ZSK) a výpadok tržieb za 
obyčajné cestovné platené z dopravnej karty na bude na úrovni približne 16,2% (PD), 17,5% (TN) 
a 14,7% ZSK. Výpadok tržieb by bol veľmi podobný aj v prípade, ak by si MCL kúpili aj cestujúci, 
ktorým by sa kúpou MCL navýšili náklady na cestovanie do 2,0 €. Pre c = 26 by podiel kariet 
s MCL bol na úrovni približne 23% (PD), 26,9% (TN), 23,4% (ŽSK) a výpadok tržieb by bol na 
úrovni približne 15,8% (PD), 17,1% (TN) a 14,4% (ZSK) z odhadovaných tržieb za obyčajné 
cestovné platených dopravnou kartou. 
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Obr. 3.2.36 Analýza podielu kariet s MCL a ich dopad na tržby, PD, súčasné ceny 
 

 
Obr. 3.2.37 Analýza podielu kariet s MCL a ich dopad na tržby, TN, súčasné ceny 
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Obr. 3.2.38 Analýza podielu kariet s MCL a ich dopad na tržby, ŽSK, súčasné ceny 

Rovnako je možné predpokladať, že cestujúci, ktorý budú mať zakúpený MCL na 
neobmedzený počet jázd, vykonajú väčší počet ciest ako v súčasnosti (pozri obr. 3.2.39, obr. 
3.2.40 a obr. 3.2.41). Varianty 0-30, 0-35,  0-40 analyzujú možné navýšenie počtu ciest u tých 
cestujúcich, ktorí budú mať zakúpený MCL. Predpokladá sa, že MCL budú využívať najmä pre 
cesty do práce a späť, čo je približne 40 ciest za 30 dní. Variant 0 – 40 je veľmi optimistický 
a predpokladá, že každý, komu sa v súčasnosti oplatí kúpiť MCL  (teda ten, kto cestuje viac ako 26 
krát) vykoná minimálne 40 ciest. Napriek tomu navýšenie počtu ciest predpokladáme len na úrovni 
6,7% pre PD, 6,6% pre TN a 7,7% pre ŽSK. Keďže navýšenie počtu ciest je iba pre MCL na 
neobmedzený počet jázd, tržby ostanú rovnaké ako pri variante 0, tzn. predpokladaný pokles tržieb 
za obyčajné cestovné platené z dopravnej karty by bol na úrovni približne 16,2% (PD), 17,5% (TN) 
a 14,7% (ZSK)  z odhadovaných tržieb za obyčajné cestovné platených dopravnou kartou. 
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Obr. 3.2.39 Odhadované navýšenie počtu ciest, PD 

 

 
Obr. 3.2.40 Odhadované navýšenie počtu ciest, TN 
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Obr. 3.2.41 Odhadované navýšenie počtu ciest, ZSK 

Porovnanie zavedenia MCL vo variantoch súčasné ceny a zjednotené ceny  
Porovnanie je vykonané v tabelárne (tab. 3.2.25). Tabuľka je spracovaná iba pre MCL 

odvodený od 26 násobku CL za obyčajné cestovné platené z dopravnej karty. V časti súčasné 
ceny je cena MCL odvodená od tarify jednotlivých dopravcov (MCL nie je odvodzovaná od 
Multicard), v časti zjednotené je cena MCL  odvodená od zjednotených cien.  

Tab. 3.2.25 Dopady zavedenia MCL v jednotlivých variantoch 

Variant Porovnávaná veličina 
súčasné ceny zjednotené ceny 

PD TN ZSK PD TN ZSK 

0 
Podiel kariet s MCL  [%] 16,4% 20,0% 19,8% 18,9% 22,4% 19,8% 
Zmena tržieb voči súčasnosti [%] -12,9% -14,1% -14,6% -18,3% -19,7% -14,1% 
Zmena tržieb voči tržbám po zjednotení taríf [%] 

   
-16,2% -17,5% -14,7% 

A 
Podiel kariet s MCL  [%] 18,8% 22,6% 20,9% 20,8% 24,4% 20,9% 
Zmena tržieb voči súčasnosti [%] -12,7% -13,9% -14,6% -18,2% -19,6% -14,0% 
Zmena tržieb voči tržbám po zjednotení taríf [%] 

   
-16,1% -17,4% -14,7% 

B 
Podiel kariet s MCL  [%] 22,4% 26,4% 23,4% 23,0% 26,9% 23,4% 
Zmena tržieb voči súčasnosti [%] -12,2% -13,4% -14,3% -17,8% -19,3% -13,7% 
Zmena tržieb voči tržbám po zjednotení taríf [%] 

   
-15,8% -17,1% -14,4% 

0 - 30 Navýšenie počtu ciest [%] 0,2% 0,3% 0,8% 0,6% 0,6% 0,8% 
0 - 35 Navýšenie počtu ciest [%] 1,6% 1,7% 3,5% 2,9% 2,8% 3,5% 
0 - 40 Navýšenie počtu ciest [%] 4,5% 4,8% 7,7% 6,7% 6,6% 7,7% 

Z tabuľky je zrejmé, že: 

 Zavedením MCL budú celkové tržby nižšie oproti stavu bez MCL a to aj v prípade 
zavedenia jednotnej tarify (pokles tržieb je odhadovaný na  12% až 20% z tržieb za 
obyčajné cestovné platené z dopravnej karty, príp. Multicard. 

 V TSK bude väčší podiel MCL v prípade zavedenia zjednotenej tarify. Je to spôsobené tým, 
že v navrhovanej tarife sa neuvažuje s Multicard. Mnohým cestujúcim s Multicard stúpne 
cena cestovania a bude pre nich  výhodné kúpiť si MCL, zatiaľ čo pri súčasnej tarife 
s Multicard sa im MCL neoplatí kupovať. 

 Navýšenie počtu ciest je možné odhadovať maximálne o necelých 8% zo súčasného počtu 
ciest. 
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Záverečné zhrnutie 

Predplatné CL sú silným nástrojom pre zvýšenie počtu cestujúcich vo VOD. Odporúčame 
zavedenie MCL na 30 dní a to najmä v prípade, kedy dôjde ku zjednoteniu tarify medzi ZSK 
a TSK. Tento návrh zodpovedá aj záverom  projektu „Stratégia tvorby a budovanie IDS 
v ŽSK“ v oblasti tarifných odporúčaní. 

 V tom prípade MCL majú potenciál zabezpečiť, aby sa nezvýšilo cestovné cestujúcim, ktorí 
cestujú pravidelne. Pri nastavení koeficientu c na 26 by to znamenalo osôb, ktorí cestujú viac ako 
26 krát za 30 dní.  

Ako nevýhodu zavedenia takýchto MCL vidíme definovanie priestorovej platnosti MCL.  

V IDS predplatné cestovné lístky (s výnimkou sieťových) bývajú predplatené na konkrétne 
zóny, pre jazdy mimo týchto zón cestujúci dopláca cenu CL pre územie mimo predplatených zón. 
Navrhované MCL síce majú obmedzenie vzhľadom na precestovanú vzdialenosť, no pri dodržaní 
tejto vzdialenosti by bolo možné cestovať po celom kraji. Po zavedení IDS by sa táto možnosť 
ukončila, čo by niektorí cestujúci využívajúci MCL mohli vnímať negatívne16.  

3.2.3.3 Návrh iných komerčných zliav použiteľných v prímestskej autobusovej doprave IDS PSK 

Najmä pre návštevníkov v rámci turistického ruchu resp. pracovných povinností, ktorí 
nemajú trvalé bydlisko v kraji resp. v ňom trvalo napracujú alebo študujú sa používajú denné 
cestovné lístky. 

Denné cestovné lístky sú vo väčšine prípadov platné na všetkých linkách, vrátane 
nočných, pre neobmedzený počet ciest a to počas celej svojej časovej platnosti. 

Cestovné lístky zakúpené v predpredaji je  väčšinou potrebné pri prvom nástupe do vozidla 
označiť v označovači cestovných lístkov. Označovače cestovných lístkov sa nachádzajú pri 
nástupných dverách do vozidiel. V prípade cesty vlakom sú označovače umiestňované na 
železničných staniciach, označiť si tak lístok bude potrebné ešte pred nástupom. Do doby ich 
osadenia je možné cestovať len s už označeným cestovným lístkom, alebo si zakúpiť cestovný 
lístok v pokladni na železničnej stanici s platnosťou od času výdaja. 

Ak si cestujúci zakupujete cestovný lístok priamo vo vozidle, označovať ho už netreba. 
Takýto lístok platí už od času predaja, koniec časovej platnosti je na lístku vypísaný. 

Často krát sú  mestské kartami napr. OSLO City Cards a pod. kombinované s dennými 
(resp. 24 hod.) cestovnými  lístkami  s platnosťou na určité zóny mesta. V niektorých mestách 
v zahraničí sa ubytovanému hosťovi v hoteli vydáva karta na cestovanie vo verejnej osobnej 
doprave na počet dní pobytu (napr. Bern vo Švajčiarsku - obr. 3.2.42). 

 

                                                           
16 Návrh na zjednotenie taríf vrátane podmienok a systému komerčných zliav v prímestskej autobusovej 
doprave pre TSK a ŽSK, Odborná štúdia, Spracovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Katedra cestnej 
a mestskej dopravy, apríl 2018 
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Obr. 3.2.42 Cestovný lístok s platnosťou na dobu ubytovania v hoteli v meste Bern vo Švajčiarsku; Zdroj: 
Autori 

Zavádzanie systému zliav musí mať koncepciu a stratégiu, čo tým chceme dosiahnuť.  
Preto ak zavedenie rôznu kombináciu zliav na cestovnom s rovnakým začiatkom platnosti potom je 
veľmi komplikované vyhodnotiť dopad jednotlivých zliav. 

Komerčné zľavy za skupinové cestovanie napr. rodičia (dospelé osoby) s deťmi. Cieľom 
je aby rodičia využívali verejnú osobnú dopravu a naučili aj svoje deti ju využívať. 

Napríklad IDS JMK (Juhomoravského kraja) má jednodenné a viacdenné turistické 
cestovné lístky: 

V nepracovných dňoch môžu  naviac s jedinou jednodenným  cestovným 
lístkom  spoločne cestovať až dve dospelé osoby staršie  15 rokov s maximálne tromi deťmi 
do 15 rokov (tj. do dňa, ktorý predchádza  dni 15. narodeninám). 

Jednodenný cestovný lístok  IDS JMK je výhodný predovšetkým pro cestujúcich, ktorí: 

 pro cestujúcich, ktorí cestujú s rodinou cez víkendy do Brna na nákupy, 
 pro obyvateľov Brna, ktorí  v nepracovné dní chodia do okolia na výlety, 
 pro tých, ktorí sa chcú bez obmedzenia pohybovať všetkými linkami IDS JMK. 

Podrobnosti k turistickým cestovným lístkov v IDS JMK sú uvedené v Prílohe  3.2.3C. 

Cieľom podporiť využívanie verejnej osobnej dopravy namiesto osobných automobilov sa 
vydávajú ubytovaným hosťom počas pobytu v hoteli tzv. mobilné karty, ktoré umožňujú cestovať 
verejnou osobnou dopravou a nielen  tzv. skibusmi. Príklad z Talianska je uvedený na obr. 3.2.43). 
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Obr. 3.2.43 Cestovný lístok s platnosťou na dobu ubytovania v lyžiarskom stredisku Val Gardena   v 

Taliansku; Zdroj: Autori 

Zľavový program s cestovným lístkom IDS 

Ďalšou možnosťou ako zvýšiť atraktivitu verejnej osobnej dopravy a budúceho IDS PSK je 
možnosť zľavového programu napríklad na návštevu múzea, divadla, požičovne bicyklov, 
ubytovanie a pod. (obr. 3.2.44).  

 
Obr. 3.2.44 Zľavový program IDS Juhomoravského kraja; Zdroj: idsjmk.cz 
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3.2.4. Pravidlá vstupu ďalších dopravcov do tarifného systému  

V prípade SR je v uznesení vlády SR č. 445/2005 k Dopravnej politike SR do roku 2015  
uvedené, že realizácia IDS má prebiehať v dvoch úrovniach, na území mesta a v prímestských 
oblastiach mestská a prímestská doprava, v rámci VÚC regionálna doprava. Teda aj z tohto 
dokumentu vyplýva, že pri tvorbe IDS je potrebné sa zamerať najmä na integráciu MHD 
a prímestskej autobusovej dopravy a regionálnych tratí v okolí prirodzeného centra v danom 
území.  Postupne v ďalších fázach môže integrácia pokračovať a rozširovať územie a linky 
spadajúce pod obsluhu príslušného IDS, resp. VÚC. 

Slovenská republika je podľa súčasného administratívneho členenia delená na 8 krajov 
a 79 okresov. Pri vytváraní IDS v Slovenskej republike je možné teda vychádzať z tohto členenia 
podobne ako v prípade IDS JMK v Českej republike alebo iných zahraničných IDS. 

Ak sa vychádza z uznesenia vlády k Dopravnej politike SR, základom by bolo  v prvej fáze 
tvorby IDS integrovanie dopravy na území pokrývajúcom prirodzené centrum danej oblasti, 
v prípade krajov SR by to boli príslušné krajské mestá, spolu s okresmi prípadne ich časťami 
v okolí krajského mesta a postupne by sa rozširovala integrácia na celé územie kraja. Takýto 
prístup je použitý aj v koncepcii Bratislavskej integrovanej dopravy, kde sa plánuje pokrytie BID 
celého Bratislavského kraja. Podobný  by sa teda mohol uplatniť aj v ostatných krajoch, ale vždy 
treba brať do úvahy aj ďalšie dôležité charakteristiky daného kraja, či už ide o umiestnenie 
prirodzených centier,  geografické členenie daného územia a iné faktory.  

Rozhodovací proces pri definovaní rozsahu územia, ktoré bude včlenené do IDS je možné 
charakterizovať ako proces objektívneho zhodnotenia všetkých vplyvov, ktoré bude mať vybraný 
rozsah územia na tvorbu tarifného systému. Hlavný vplyv bude mať počet a pôsobnosť územných 
správnych orgánov na danom území, ich doterajšie kompetencie v oblasti cenovej regulácie 
a v nadväznosti na to v oblasti finančnej úhrady za služby vo verejnom záujme. 

Z vyššie uvedeného je teda možné definovať nasledujúce možnosti tvorby IDS 
v podmienkach SR z hľadiska rozsahu územia, na ktorom bude pôsobiť: 

1.  IDS bude pokrývať vybranú časť územia samosprávneho kraja   

Integrovaný dopravný systém môže byť prevádzkovaný:  

a) na území mesta  a jeho spádovej oblasti: 

- takéto riešenie môže vyplynúť hlavne z potreby prepojiť mestskú hromadnú dopravu 
s prímestskou autobusovou dopravou alebo železničnou dopravu. Predpokladom sú 
silné prepravné vzťahy mesta a jeho najbližšieho okolia. V podmienkach SR ide najmä 
o krajské mestá a ich spádové oblasti, prípadne niektoré väčšie okresné mestá, 
v ktorých je prevádzkovaná MHD (napr. Prievidza)        

b) na území viacerých miest a ich spádových oblastí: 

- z dôvodu veľkosti okresov a existujúcich prepravných vzťahov medzi nimi je ďalšou 
možnosťou vytvorenie IDS na území viacerých okresov. Tu sa dá predpokladať, že by 
išlo o okres s okresným mestom, ktoré je zároveň krajským mestom, a jemu priľahlých 
okresov, ktoré sú z hľadiska prepravných vzťahov silne napojené.    
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c) na území, ktoré má špecifický charakter: 

- špecifický charakter územia vyplýva napr. z prevádzkovania určitého dopravného 
systému, ktorý je využitý pre dopravnú obsluhu na danom území, má na území SR ide 
oblasť Vysokých Tatier, kde sa na prepravu využívajú dva nosné dopravné systémy, 
Tatranské elektrické železnice, Ozubnicová železnica. 

2.  IDS bude pokrývať územie samosprávneho kraja 

Z analýzy zahraničných IDS vyplýva, že integrovaný dopravný systém, ktorý pokrýva 
územie určitého vyššieho územného celku, je často využívaným riešením pre podporu regionálnej 
dopravy. Zjednocuje sa tým aj zjednodušuje systém HOD pre všetkých obyvateľov daného kraja. 

Integrácia dopravy na celom území samosprávneho kraja z hľadiska rozlohy územia 
a pôsobnosti je zložitým procesom. Integrácia môže prebehnúť postupne alebo komplexne – 
prevádzka IDS sa spustí  na území celého kraja naraz. Variant spustenia prevádzky IDS         na 
celom území VÚC je možné riešiť v prípade menej rozsiahleho územia samosprávneho kraja, 
alebo po dôkladnej príprave a naplánovaní celého IDS. Zo skúseností zo zahraničia a vzhľadom 
na rozsiahlosť území samosprávnych krajov SR sa ukazuje ako najvýhodnejšia postupná 
integrácia, kedy sa najprv vytvorí IDS na území krajského mesta a jeho okolia, a postupne 
v jednotlivých etapách sa do IDS pridávajú ďalšie časti kraja (môže ísť napr. o jednotlivé okresy 
alebo územie, ktoré je určitým spôsobom na seba naviazané). 

3.  IDS bude pokrývať územie viacerých samosprávnych krajov  

Pri tvorbe IDS je možné uvažovať aj s variantom, kedy určité územie a súčasné prepravné 
vzťahy v ňom vyvolávajú požiadavku na to, aby dané IDS bolo prevádzkované        na území 
viacerých respektíve dvoch krajov. Príkladom je práve východoslovenský región, ktorý je rozdelený 
na dva kraje, Prešovský a Košický samosprávny kraj, pričom obe krajské mestá Prešov a Košice 
sú od seba vzdialené iba 34 km. Obe sú významnými spádovými mestami. V oboch mestách 
prevádzkujú dopravné podniky mestskú hromadnú dopravu (na rozdiel        od niektorých iných 
krajských miest, keď je MHD prevádzkované podnikmi pravidelnej autobusovej dopravy). Zároveň 
existujú väzby medzi týmito mestami a ich okolím.  Pri tvorbe IDS v tomto regióne by teda už prvá 
etapa tvorby mohla zahŕňať územie oboch krajov, t.j. krajských miest a okresov v ich okolí. 
Rozširovanie IDS by potom mohlo pokračovať ďalšími okresmi v oboch krajoch.  

4.  IDS bude pokrývať vybranú oblasť na území SR, ale zároveň bude previazané 
s IDS na území susedného štátu 

Z analýzy zahraničných IDS vyplýva, že presah na územie susedného štátu je jednou 
z možností, ako podporiť prepravu cestujúcich v regiónoch dvoch krajín. Medzi týmito regiónmi  
existujú nezanedbateľné prepravné vzťahy, keď napr. obyvatelia regiónu z jednej krajiny 
dochádzajú za prácou alebo vzdelaním do regiónu druhej krajiny, preprava na letisko a podobne.  
Príkladom je IDS JMK, ktoré v súčasnosti presahuje zónami na územie Slovenska resp. 
Bratislavského samosprávneho kraja – 2 zóny, ako aj na územie Rakúska – 1 zóna, pričom 
smerom do Rakúska sa uvažuje s rozšírením presahu prepravy.  
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Zhodnotenie 

Z uvedených možností je pre podmienky tvorby IDS s ohľadom na rešpektovanie 
administratívne členenia územia SR najvhodnejší variant, kedy záujmové územie IDS bude 
pokrývať územie samosprávneho kraja. U tých krajov, kde sa dá predpokladať v ďalších etapách 
rozvoja IDS presah do iného samosprávneho kraja,  bude nutné brať do úvahy budúce prepojenie 
IDS už od začiatku tvorby samostatných IDS. Integrácia by mala prebiehať postupne 
s integrovaním jedného alebo viacerých miest ako centier a ich spádových oblastí s postupným 
pripájaním vzdialenejších častí územia. 

IDS JMK 

Integrovaný dopravný systém Juhomoravského kraja (IDS JMK) vznikal postupne po 
etapách s cieľom jeho  zavedenia na celom území kraja.  

Prvá etapa IDS začala prevádzku 1. januára 2004. K 112 obciam zaintegrovaným v 1. 
etape pribudlo od 1.1.2005 ďalších 49 obcí zaintegrovaných v 2A etape v oblasti Tišnovska a od 1. 
septembra 2005 24 obcí zaintegrovaných v 2B etape v oblasti Sokolnicka a Zbraslavska. K 11. 
decembru 2005 bola spustená 3A etapa na Slavkovsku, Bučovicku a Vyškovsku s celkom 22 
novými obcami a MHD vo Vyškove. Od 1. júla 2006 je spustená prvá časť 3 B etapy v oblasti 
Ivančicka s 21 novými obcami, od 1. septembra 2006 je spustená druhá časť 3B etapy na 
Židlochovicku s 29 obcami. V týchto termínoch došlo ku zmenám vo vedení regionálnych 
autobusových liniek, k zjednodušeniu a spravidelneniu  dopravy a zavedeniu jednotného 
cestovného. Všetky prevádzkované linky získaly jedno dvoj alebo trojmiestne prevádzkové 
označenie, vstúpili do platnosti nové cestovné poriadku a došlo k zjednoteniu cien cestovného 
a prepravných podmienok na všetkých linkách IDS JMK. Od 4. marca 2007 bola spustená etapa 
E4, ktorá zahrňovala Boskovicko. Od polovice roku 2008 bola spustená E4B etapa na Vyškovsku. 
Posledné rozšírenie IDS JMK prebehlo od 14. decembra 2008. zaintegrovaných bolo celkom 124 
obcí na Hodonínsku a Břeclavsku. Od 1. júla 2010 bola zaintegrovaná posledná časť 
Juhomoravského kraja na Znojemsku. Tu bolo zaintegrovaných 163 obcí.  

Chronológia vývoja IDS JMK 

29.11.2001 – Schválenie zámeru vytvorenia „Koordinátora integrovaného systému verejnej 
hromadnej dopravy v Juhomoravskom kraji“  Radou mesta Brno 

December 2001 – schválenie zámeru Zastupiteľstvom mesta Brno 

Február 2002 – schválenie právnej formy a vypísanie výberového konania na riaditeľa 

Marec 2002 – založenie spoločnosti „Koordinátora IDS“ 

September 2002 – spoločnosť zapísaná do obchodného registra 

1. 10. 2002 – začiatok činnosti KORDIS JMK, spol. s r.o. 

Marec 2003 – schválenie zámeru realizovať prvú etapu E1 IDS JMK zastupiteľstvom Štatutárneho 
mesta Brno ako aj zastupiteľstvom Juhomoravského kraja 

Jún 2003 -  Rada mesta Brno schválila tarifu mestskej dopravy 

September 2003 – Zastupiteľstvo JMK schválilo projekt realizácie 1. etapy IDS JMK 
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1.1.2004 – spustenie prvej etapy – zahrnutých 110 obcí v Juhomoravskom kraji a po 1 obci  
z kraja Vysočina a z Olomouckého kraja. Začala platiť nová tarifa, zmluvné prepravné 
podmienky a vedenie liniek. 

Marec 2004 – Prvá veľká zmena cestovných poriadkov IDS JMK, ktorou došlo k definitívnemu 
usadeniu systému.  

1.9.2004 – Zmena Tarify IDS JMK – v dôsledku zavedenia žiackeho cestovného došlo k zníženiu 
cien cestovného pre deti a študentov, boli zníženie ceny cestovného pre držiteľov preukazov ZŤP 
a ZŤP/S.  

Novo zavedená možnosť štvrťročného a ročného predplatného vo všetkých zónach a výhodné 
jednodenné turistické CL. 

September 2004 – Zastupiteľstvo JMK schválilo projekt druhej etapy IDS JMK. 

1.1.2005 – spustená IDS JMK v 2A etape – zaintegrovaných 49 obcí na Tišnovsku. 

1.7.2005 – zaintegrovanie mestskej dopravy v Adamově a obce Popovice u Rajhradu 

1.9.2005 – spustenie IDS JMK v 2B etape na Sokolnicku a Zbraslavsku – zaintegrovaných ďalších 
23 obcí 

11.12.2005 – Začiatok prevádzky 3A etapy na Slavkovsku, Bučovicku a Vyškovsku i s MHD vo 
Vyškove, zaintegrovaných 22 obcí. 

 23.2.2006 – Zastupiteľstvo JMK schvílilo projekty tretej etapy rozvoja IDS JMK pre oblasti 
Ivančicka a Židlochovicka. 

1.7.2006 – Začiatok prevádzky E3B etapy na Ivančicku – zaintegrovaných 21 obcí. 

1.9.2006 – Začiatok prevádzky E3C etapy na Židlochovicku – zaintegrovaných 29 obcí. 

November 2006 – Zastupiteľstvo JMK schválilo projekt štvrtej etapy rozvoja IDS JMK pre oblasť 
Boskovicka. 

4.3.2007 – Spustenie prevádzky E4 etapy IDS JMK na Boskovicku – zaintegrovaných 110 obcí. 

13.9.2007 – Zastupiteľstvo JMK schválilo projekt 4 etapy rozvoja pre oblasť Vyškovska – výcho. 

12.6.2008 Zastupiteľstvo JMK schvílilo projekt piatej etapy rozvoja IDS JMK pre oblasť 
Hodonínska a Břeclavska.  

28.6.2008 . Spustenie E4B etapy Vyškovsko- východ – zaintegrovaných 62 obcí. 

14.12.2008 – Spustenie prevádzky E5 etapy Hodonínsko – Bŕeclavsko – zaintegrovaných 124 
obcí, MHD v Bŕeclavi, Hodoníne, Kyjově a Mikulově. 

1.1.2010  - Zaintegrovaná MHD v Znojme. 

1.7.2010  - Spustenie prevádzky E6 etapy IDS JMK Znojemsko, zaintegrovaných ďalších 161 obcí.  

1.1.2012 – Platnosť novej tarify. 
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1.3.2014 – Zaintegrovanie vlakovej linky S91 až do slovenskej Myjavy – vznik zón 965 a 975. – 
jazdí v IDS JMK slovenský dopravca ZSSK 

1.5.2014 – Rozšírenie IDS JMK – nová linka 816 premáva až do rakúskeho Drosendorfu. 

1.7.2014 Rozšírenie IDS JMK na Bystřicko.  

 
Obr. 3.2.45 Vznik IDS JMK a jeho postupné rozširovanie na územie Juhomoravského kraja; Zdroj: 

http://idsjmk.cz/aktuality/konference10let/HORSKY-Prezentace%20IDS%20JMK.pdf 
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Tab. 3.2.25 Vznik IDS JMK a jeho postupné rozširovanie na územie Juhomoravského kraja  

JUHOMORAVSKÝ KRAJ 
  Celkom     

Počet obyvateľov 1 151 584     
Rozloha 719 455 ha     

Počet obcí 673     
  E1 + E2 + E3 + E4 + E5 + E6 (celý IDS JMK)     
  Celkom z toho v JMK podiel na JMK 

Počet obyvateľov 1 241 964 1 151 584 100% 
Rozloha 803 741 ha 719 455 ha 100% 

Počet obcí 730 673 100% 
  E1 (Brněnsko, Blanensko, Tišnovsko) od 1. 1. 2004     
  Celkom z toho v JMK podiel na JMK 

Počet obyvateľov 535 289 529 713 46% 
Rozloha 124 671 ha 118 285 ha 16% 

Počet obcí 112 110 16% 
  E2A Tišnovsko - od 1. 1. 2005     
  Celkom z toho v JMK podiel na JMK 

Počet obyvateľov 13 988 12 651 1% 
Rozloha 24 388 21 726 3% 

Počet obcí 49 42 6% 
  E2B Slavkovsko, Rosicko - od 1. 9. 2005     
  Celkom z toho v JMK podiel na JMK 

Počet obyvateľov 25 115 24 878 2% 
Rozloha 21 153 20 737 3% 

Počet obcí 24 23 3% 
  E3A Vyškovsko - od 11. 12. 2005     
  Celkom z toho v JMK podiel na JMK 

Počet obyvateľov 24 217 24 217 2% 
Rozloha 23 501 23 501 3% 

Počet obcí 22 22 3% 
  E3B Ivančicko - od 1. 7. 2006     
  Celkom z toho v JMK podiel na JMK 

Počet obyvateľov 34 014 30 740 3% 
Rozloha 25 808 21 037 3% 

Počet obcí 21 16 2% 
  E3C Židlochovicko - od 1. 9. 2006     
  Celkom z toho v JMK podiel na JMK 

Počet obyvateľov 32 222 32 222 3% 
Rozloha 23 378 23 378 3% 

Počet obcí 29 29 4% 
  E4 Boskovicko - od 4. 3. 2007     
  Celkom z toho v JMK podiel na JMK 

Počet obyvateľov 77 342 63 836 6% 
Rozloha 83 175 64 146 9% 

Počet obcí 110 94 14% 
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Pokračovanie Tab. 3.2.25 Vznik IDS JMK a jeho postupné rozširovanie na územie Juhomoravského kraja 

  E3B+ Náměšt nad Oslavou - od 1. 7. 2007     
  Celkom z toho v JMK podiel na JMK 

Počet obyvateľov 5 340 0 0% 
Rozloha 1 875 0 0% 

Počet obcí 1 0 0% 
  E4B Vyškovsko - východ, Kyjovsko - od 28. 6. 2008     
  Celkom z toho v JMK podiel na JMK 

Počet obyvateľov 49 726 43 401 4% 
Rozloha 70 620 62 404 9% 

Počet obcí 62 57 8% 
  E5 Hodonínsko, Břeclavsko - od 14. 12. 2008     
  Celkom z toho v JMK podíl na JMK 

Počet obyvateľov 254 347 247 484 22% 
Rozloha 199 507 193 154 27% 

Počet obcí 124 120 18% 
  E6 Znojemsko - od 1. 7. 2010     
  Celkom z toho v JMK podiel na JMK 

Počet obyvateľov 140 565 122 539 11% 
Rozloha 200 264 181 438 25% 

Počet obcí 167 161 24% 

ODIS 

ODIS – Integrovaný dopravný systém Moravsko-sliezskeho kraja. 

Koordinátor – spoločnosť Koordinátor ODIS s.r.o.  (KODIS) so sídlom v Ostrave. 

Spoločnosť bola založená v novembri 1995 podpísaním spoločenskej zmluvy. Do 
obchodného registra bola zapísaná 14.2.1996.  K hlavným úlohám patrí správa ODIS (evidencia 
a rozdelovanie tržieb medzi dopravcami, koordinácia výkonov, cestovných poriadkov, príprava 
podkladov pre zabezpečenie dorpavnej obslužnosti a pod.) a rozvoj ODIS (zapojenie ďalších miest 
a obcí a prípadne dopravcov do ODIS).  

Spoločníci KODIS – Moravskosliezky kraj a štatutárne mesto Ostrava.  

Dopravci v rámci ODIS – podpísaná Zmluva o Integrovanom dopravnom systéme 
Moravskosliezského kraja ODIS 

Dopravci: České dráhy a.s., Dopravní podnik Ostrava a.s., Městský dopravní podnik 
Opava, a.s., Arriva Morava a.s., TQM-holding s.r.o., Osoblažská Dopravní spoločnost, s.r.o., 
ČSAD Frýdek-Místek a.s., ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s., GW Train Regio a.s. 
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Stav ODIS k 31.12.2013 

Do IDS je zapojených 299 miest a obcí. Systém obsluhuje územie s rozlohou 
5 434 km2 s počtom obyvateľov 1 271 475.  

Územie je rozdelené do 142 tarifných zón, na ktorých sa nachádza 2 906 zastávok. 

Preprava je zabezpečovaná 452 linkami s celkovou dĺžkou 9 243 km.  

MHD je zabezpečovaná okrem miest Ostrava a Opava v mestách Český Tešín, Krnov, 
Studénka, Třinec (ARRIVA MORAVA a.s.) a Havířov (ČSAD Havířov a.s.). 

Moravsko-sliezsky kraj má rozlohu 5427 km2 a skladá sa zo šiestich okresov (Bruntál, 
Opava, Nový Jičín, Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek) a územia 22 obcí s rozšírenou 
pôsobnosťou. V kraji sa celkom nachádza 300 obcí, z toho 5 štatutárnych miest, 35 miest a 3 
mestyse.  

Postupnosť zapájania jednotlivých častí kraja do IDS: 

- 23.11.1997 – mesto Ostrava ako aj časť správneho obvodu mesta Ostrava ako obce 
s rozšírenou pôsobnosťou,  správny obvod Bohumína ako obce s rozšírenou 
pôsobnosťou, časť územného obvodu Kravaře, rovnako ako časť územného obvodu 
mesta Hlučín 

ODIS vznikol z iniciatívy mesta Ostravy a niekoľko obcí a miest v bezprostrednom okolí 
Ostravy a na Hlučínsku (celkom 24 obcí vrátane Ostravy). V tejto prvej fáze boli v rámci ODIS 
integrované všetky električkové, autobusovjé a trolejbusové linky prevádzkované Dopravným 
podnikom Ostrava, niektoré autobusové spoje dopravcov ČSAD BUS Ostrava a ČSAD Karviná, 
a tiež niektoré vlaky ČD. 

Každoročne sa potom systém rozrastal o ďalšie oblasti a pribúdali noví dopravcovia: 

- september  2006  -  v rámci ODIS zapojených celkom 105 miest a obcí s rozlohou 
1779 km2. Okrem MHD v Ostrave a časti prímestskej a regionálnej dopravy Moravsko-
sliezskeho kraja bola v tej dobe do ODIS integrovaná kompletná MHD v meste Opava 
(autobusová a trolejbusová doprava). 

- marec  2007 - do ODIS zahrnutá významná časť Opavska a Vítkovska, celkom išlo 
o rozšírenie o 39 obcí.  

- december  2007 - zapojených do ODIS ďalších 31 obcí v oblasti Novojičínska.  
- apríl 2008 -  rozšírenie o 10 obcí na Sosoblažsku a mesto Orlová. Celkovo tak 

v auguste 2008 bolo do ODIS zaintegrovaných 186 obcí.  
- september  2008 - zaintegrovaných päť liniek dopravcu ČSAD Karviná.  
- december 2008 - integrácia takmer všetkých prímestských liniek prevádzkovaných 

ČSAD Karviná a ostávajúcich dovtedy neintegrovaných železničných tratí v kraji.  
- marec 2009 - integrácia liniek MHD Havířov na území mesta Havířov.  
- december 2010 - zaintegrovaná posledná dovtedy neintegrovaná trať, čím boli 

integrované všetky trate na území kraja. 
V ďalších rokoch pokračovala integrácia ďalších obcí ako aj MHD v ďalších mestách bola 

zaintegrovaná – odlišovanie tarifných oblastí regiónu a  tarifných oblastí miest, pričom územie zóny 
okolo tarifnej oblasti mesta Ostrava tvoria tarifnú oblasť XXL.  
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Štatistika rozvoja ODIS : 

 

Obr. 3.2.46 Počet miest a obcí ODIS 

 

 

Obr. 3.2.47 Rozloha územia ODIS v km2 
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Obr. 3.2.48 Počet zón ODIS 

 

Obr. 3.2.49 Schéma využitia druhu cestovného 
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Podmienky vstupu dopravcov do integrovaného systému Moravsko-sliezskeho 
kraja ODIS 

Moravsko-sliezsky kraj rozhodol o zavedení integrovaného dopravného systému a zaviazal 
sa k jeho rozvoju. V rámci Zmluvy o službách vo verejnom záujme boli dopravcovia okrem iného 
zazmluvnení k tomu, že príjmu všetky opatrenia také, aby mohli k určitému dátumu byť 
zaintegrovaní do IDS.  

Dopravcovia sú ďalej viazaní zmluvou o prerozdeľovaní tržieb, ktorú uzatvárajú s KODIS, 
ktorý v menej kraja robí všetky finančné procesy a kraj kontroluje už len finálne vyúčtovanie.  

Kraj v roku 2009 začal projekt ODISka (Základ pre jednotný vybavovací systéme Moravsko-
sliezskeho kraja), ktorého praktická realizácia prebieha postupne od roku 2011. Podstatou projektu 
je v zásade zachovanie súčasného stavu, kedy jednotliví dopravcovia emitujú vlastné 
bezkontaktné karty so zodpovedajúcim štandardom tzv. Štruktúrou bezkontaktnej čipovej karty 
Moravsko-sliezskeho kraja“, ktoré sú kompatibilné v rámci celého ODIS vzájomne u všetkých 
zapojených dopravcoch a okrem vlastných špecifických aplikácii obsahujú povinné aplikácie, tj. 
spoločná elektronická peňaženka pre platenie jednotlivého cestovného ODIS a spoločný priestor 
pre nahrávanie dlhodobých časových cestovných lístkov ODIS. 

Činnosti dopravcov v rámci predmetného projektu spočívajú vo vlastnej obnove 
vybavovacieho zariadenia a emitácii vlastných kariet podľa vyššie uvedených požadovaných 
štandardov. Obstaranie či úprava vybavovacích a predpredajných systémov dopravcov sa 
neuskutočňovali a ani v súčasnosti neuskutočňujú z dôvodu nariadenia či nutnej podmienky     zo 
strany Moravsko-sliezskeho kraja, ale z dôvodu morálneho opotrebenia vybavovacích systémov. 
K výmene alebo upgradu zariadení nedochádza nárazovo, ale postupne u každého dopravcu 
v inom čase podľa jeho potrieb. Úloha Koordinátora ODIS s.r.o. v rámci predmetného projektu je 
organizačné, bezpečnostné a právne zabezpečenie, ďalej správcovstvo finančných tokov 
vznikajúcich v jednotnom platobnom systéme.  

V súčasnosti už je možné uzatvárať zmluvy len na základe výberového konania. Moravsko-
sliezsky kraj v súčasnosti vypísal prvé výberové konanie, ktorého súčasťou je aj popis IDS 
a podmienky na dopravcov vzhľadom k nemu.  
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3.3. Harmonogram začlenenia jednotlivých území kraja do IDS 
3.3.1. Analýza územia (veľkosť území, relevantné druhy dopravy, počty obcí, 

obyvateľov, cestujúcich, existujúca infraštruktúra a terminály) 

Územie PSK je z hľadiska geografického súčasťou tzv. funkčného regiónu východné 
Slovensko, ktoré tvorí severnú časť tohto regiónu. 

Z hľadiska navrhnutých tarifných zón a tarifného systému IDS PSK možno hodnotiť tieto 
charakteristiky zónového členenia: 

- vytvorené zóny sú plošne približne rovnako veľké, pričom zaberajú v priemere 2 až 4 
obce, 

- v každej navrhnutej zóne je zabezpečená dopravná obsluha autobusovou dopravou, 

- územie krajského mesta Prešov spolu s obcou Ľubotice je obsiahnuté v 1 zóne,  

 

 

Obr. 3.3.1 Krajské mesto Prešov spolu s obcou Ľubotice patria do 1 spoločnej zóny 
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3.3.2. Návrh postupu pri začleňovaní jednotlivých regiónov do IDS  

Postup zavedenia dopravnej časti IDS 

V súvislosti s budovaním IDS KSK sa predpokladá postupné zapájanie dopravcov, 
podieľajúcich sa na zabezpečení dopravnej obslužnosti na území kraja do tohto systému. Pre 
zavádzanie integrovanej dopravy KSK bol stanovený nižšie uvedený predpokladaný rámcový 
harmonogram. 

Tab. 3.3.1 Rámcový harmonogram začleňovania jednotlivých okresov a oblastí do IDS 

Rok Oblasť 

2020 Prešov + presahy do KSK 

2021 Poprad, Kežmarok, Levoča + presahy do KSK 

2022 Vranov n. T., Humenné, Snina 

2023 Stará Ľubovňa, Svidník, Bardejov, Medzilaborce, Stropkov 
 

V prvých fázach prebehne integrácia v krajskom meste Prešov a jeho okresu. Následne 
ako prvý smer integrácie navrhujeme integrovať prepravné vzťahy v smere Košice, kde existujú 
predpoklady na presahy tarify do PSK. 

V ďalšej fáze navrhujeme integráciu územia zón spadajúcich do okresu Poprad, Kežmarok 
a Levoča, kde opäť v južných častiach je nutné zakomponovať aj presahy do KSK najmä z dôvodu 
silných vzťahov. V okrese Poprad bude zahrnutá oblasť vysokých Tatier, kde je predpoklad silných 
prepravných prúdov najmä počas turistickej sezóny. 

V ďalšej fáze navrhujeme rozvíjať integráciu územia okresu Vranov nad Topľou, Humenné, 
Snina. Následne integrácia okresov Stará Ľubovňa, Svidník, Bardejov, Medzilaborce, Stropkov. 

V poslednej fáze je možné riešiť aj presahy do Poľska, resp. je možné ich začleniť spolu 
s okresmi, ktoré hraničia s Poľskom. 

Postup zavedenia tarifnej časti IDS 

Tarifná integrácia je jedným z najcharakteristickejším prvkom IDS, avšak prechod do tejto 
integrácie musí byť postupný. 

Zavádzanie tarifnej časti sa územne rozširuje súbežne podľa zón, ktoré sa pripoja do IDS. 
Avšak samotný prepravný poriadok a tarifa z hľadiska časového vstupujú do platnosti so vznikom 
IDS Košice a vytvorením prvých tarifných zón. 

Prípravu na úplnú tarifnú integráciu je potrebné rozdeliť do niekoľkých fáz. Hlavným 
dôvodom rozfázovania prechodu na tarifnú integráciu je predovšetkým jej finančná nákladovosť, 
lebo je potrebné zjednotiť vybavovacie, predajné a kontrolné systémy tak, aby integrácia bola po 
technickej stránke pripravená na prechod k jednotným cestovným dokladom, ktoré sú základným 
dokladom pre cestujúceho bez ohľadu na to, ktorého dopravcu využíva. 
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1. Fáza: 

a)  Zmluvné prepravné podmienky IDS 
Zmluvné prepravné podmienky by mali byť vydané na základe dohody koordinátora a 
všetkých dopravcov IDS. Prepravné podmienky platia pre pravidelnú prepravu osôb a 
batožiny v IDS a stanovujú sa v nich podmienky pre túto prepravu. Ďalej by mali riešiť 
zodpovednosť dopravcu a práva a povinnosti cestujúcich. 

b)  Tarifa IDS 
Tarifa je sadzobník cien za jednotlivé prepravné služby. Tarifa musí obsahovať aj 
podmienky, za akých je možné dané ceny používať. 

2. Fáza: 

V druhej fáze je potrebné, aby bola schválená technická špecifikácia predajných a 
označovacích zariadení cestovných dokladov. To znamená, že dopravcovia by sa mali s 
koordinátorom zhodnúť na jednotnom vzore cestovného dokladu, ktorý by všetky existujúce a novo 
zriaďované predajné systémy vedeli vydávať a označovacie systémy ich mohli označiť. 

3. Fáza: 

Samotný prechod na tarifnú integráciu a spustenie celého systému tarifného vybavenia na 
celom území PSK s možnými presahmi do KSK. 

 

Obr. 3.3.2 Návrh zónového členenia IDS PSK 
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Štandardy IDS 

Snahou PSK musí byť vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých dopravcov, ktorí budú mať 
záujem sa zapojiť do systému Košického integrovaného dopravného systému. Vstup dopravcu do  
IDS  PSK  je podmienený: 

• Zaradením do záväzku verejnej služby v doprave vo vnútroštátnej pravidelnej osobnej 
doprave. Pre zaradenie do záväzku verejnej služby je potrebné zo strany dopravcu 
dodržať Podmienky a pravidlá pre vstup dopravcov do záväzku verejnej služby. 

• Zaradením do systému clearingu PSK, ktorý predpokladá dodržiavanie povinností 
uvedených v podmienkach pre vstup dopravcov do clearingu PSK. 

• Dopravcovia, ktorí chcú byť zapojení do systému KIDS, musia ďalej spĺňať a 
dodržiavať tieto rámcové štandardy dopravnej obslužnosti týkajúce sa technických 
a kvalitatívnych parametrov, ktoré definuje a schváli PSK: 
▪ štandard spoľahlivosti a pravidelnosti verejnej osobnej dopravy, 
▪ štandard zlepšenia dostupnosti pre zdravotne postihnutých spoluobčanov, 
▪ štandard vybavenia dopravných prostriedkov, 
▪ vybavovací systém BČK, 
▪ vonkajší informačný systém - označenie čísla a trasy linky, 
▪ vnútorný informačný systém - informácie o trase linky a zastávkach, 
▪ hlásiče - akustický hlásič zastávok, 
▪ štandard ekologickosti prevádzky,  
▪ štandard dostupnosti verejnej osobnej dopravy (v súčinnosti  PSK – ide o 

zabezpečenie dostupnosti verejnej osobnej dopravy  - zastávok, staníc, 
nepresahujúcej dochádzkovou vzdialenosť 1,5 km), 

▪ štandard početnosti spojov (v súčinnosti s PSK) 
▪ štandard počtu prestupov (v súčinnosti s PSK – počet v prestupných bodoch k 

jednému cieľu v počte max. 3 prestupy), 
▪ štandard nadväznosti spojov (v súčinnosti s PSK - čas čakania pri nadväzných 

spojov nesmie prekročiť 20 minút podľa cestovného poriadku). 
▪ metodiku pre označovanie vozidiel zaradených do IDS PSK, 
▪ metodiku pre vzhľad a označenie zastávok, vybavenie zastávok, vzhľad 

a označenie cestovných poriadkov, 
▪ metodiku pre umiestnenie loga integrovanej dopravy PSK, 
▪ metodiku PSK pre umiestnenie piktogramu na čipové karty. 

V súvislosti s výberovými konaniami na dopravcu (či už pre jednotlivé linky, alebo súbory 
liniek) vo verejnej doprave je nevyhnutné v rámci zadávacích podmienok vytvoriť maximálne 
jednoduché a transparentné prostredie, v ktorom bude dochádzať k operatívne nastaviteľným 
zmluvným vzťahom medzi objednávateľovi dopravy a dopravcami. Navrhovaný model bude 
založený na princípe nastavenia jednotných kritérií pre celý PSK umožňujúcich jednoduchú 
kontrolu financovania a prípadnú zmenu výšky dotácií podľa meniacich sa vonkajších vplyvov.  

IDS združuje objednávku kraja, miest a obcí do jedného systému kompenzácie strát z 
prevádzky verejnej dopravy. Mestá a obce by posielali svoj príspevok, vypočítaný podľa 
navrhnutého modelu, na účet vedený v PSK alebo koordinátora, z ktorého by sa hradila 
kompenzácia za služby vo verejnej osobnej doprave v celom kraji.  
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Časový harmonogram uzatvárania zmlúv o verejných službách a postup pri uzatváraní 
týchto zmlúv je daný platnou právnou úpravou v tejto oblasti. 

Pri uzatváraní nových zmlúv s dopravcami sú v zásade tri možnosti: 
• objednávateľ môže využiť možnosť priameho výberu bez výberového konania 

(taxatívne vymenované prípady), 
• tržby úplne patria dopravcovi, 
• dopravca nesie iba nákladové riziko, tržby plne prislúchajú objednávateľovi. 

 
Navrhované oblasti sú tvorené skupinou liniek (spravidla v rozsahu do cca 20 liniek) 

vychádzajúcich z prirodzeného spádového centra. Toto rozdelenie umožňuje zapojenie aj 
dopravcov s menším počtom vozidiel 

Voľbu termínov výberových konaní na prevádzkové celky liniek možno stanoviť tiež ako: 

• najvyššia nákladová jednotka súčasných dopravcov, čím by došlo k uprednostneniu 
tých oblastí, kde je objednávaný výkon na merateľnú jednotku najvyšší, 

• očakávanie najvyšších pozitívnych efektov výberového konania, teda napr. oblasť s 
najvyšším priemerným vekom vozidlového parku, alebo napr. oblasť, kde sa už teraz 
stretávajú linky prevádzkované viacerými dopravcami, a teda je pravdepodobnosť 
súťaže o zákazku najvyššia, 

• súťaže v železničnej doprave je potrebné podriadiť zachovaniu sieťového charakteru 
železničnej dopravy. 

Pred samotným začatím fungovania IDS musí byť už funkčné zúčtovacie (clearingové) 
centrum resp. koordinátor IDS, prípadne nezávislá spoločnosť, s patričnými legislatívnymi, 
profesijnými a kvalifikačnými predpokladmi na základe výberového konania. Tento subjekt bude 
zabezpečovať predovšetkým spracovávanie transakcií uskutočňovaných s BČK, spoľahlivosť a 
bezpečnosť systému pri prenose, spracovaní, zálohovanie a archiváciu dát, dohľad nad 
dodržiavaním zákonných a právnych podmienok na vydávanie a používanie BČK, zúčtovanie 
platieb medzi jednotlivými subjektmi systému, kontrolu dát preberaných na zúčtovanie a iné. 

Ďalšími okruhmi činností sú: 

• vytvorenie príslušného loga IDS, 
• normy pre zavedenie IDS, 
• informačná a propagačná kampaň - v dostatočnom predstihu pred začatím fungovania 

IDS v PSK oboznámiť cestujúcu verejnosť s novým systémom IDS. Spôsoby 
informovania a propagácie môžu byť formou: 
▪ letákov v autobusoch a na príslušných autobusových staniciach, 
▪ využitie zariadení budúcich zúčastnených dopravcov, 
▪ zverejnenia na internetových stránkach kraja a príslušných obecných úradov, 
▪ využitia médií - regionálnej tlače, televízie, rozhlasu, 
▪ informácií na internetových stránkach dopravcov zaradených do IDS, a iné formy 

propagácie (napr. propagačné kampane, súťaže, dni otvorených dverí), 

 kontrolná činnosť - predpokladá sa, že kontrolná činnosť bude ako v súčasnosti 
zabezpečovaná dopravcami a koordinátorom verejnej dopravy, prípadne ju môže vykonávať aj 
profesionálna firma zaoberajúca sa kontrolou. Kontrolu platnosti dokladu BČK bude vykonávať 
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revízor pomocou prenosného zariadenia pre prepravnú kontrolu. Platnosť predplatených 
kupónov musí byť v dátume, čase, v zaplatených alebo predplatených zónach a číslach spojov 
linky. V prípade, že revízor nebude mať čítačku revízora, môže kontrolu vykonávať aj na 
zariadení pre vybavenie cestujúcich. Výsledky revíznej činnosti budú zaznamenávané v 
pamäti čítačky a následne budú využité pre vyhodnotenie činnosti kontrolných pracovníkov. 
Kontrolný čítačka musí umožňovať v prípade zistenia nedostatkov zablokovania BČK a 
zaznamenanie sankcií. 

3.3.3. Potenciál presahu IDS  PSK do iných krajov, resp. štátov.  

Zámer vybudovať IDSK sa dosiahne realizovaním aj nadväzujúcich projektov, ktorými sa 
vytvoria technické predpoklady integrácie, vybuduje infraštruktúra niektorých úsekov železničných 
tratí, koľajové spojenie niektorých častí mesta so železnicou, nové terminály najmä v bodoch 
veľkej koncentrácie cestujúcich a harmonizácia prepravy s ostatnými módmi. Dopravná obslužnosť 
v území IDS PSK sa prostredníctvom harmonizovaných cestovných poriadkov koordinuje medzi 
jednotlivými dopravnými spôsobmi, novo usporiada a rozdelí dopravný trh regiónu Košice a Prešov 
tak, aby nedochádzalo k časovým nenadväznostiam, veľkým sústredeniam cestujúcich v 
prestupových bodoch s nepostačujúcou kapacitou, k dlhým čakacím dobám na prípojné spoje, 
zdvojeniu liniek alebo ich poloprázdnemu chodu. Integráciou jednotlivých druhov dopravy do 
jednotného systému sa zmení doterajší spôsob prepravy v krajoch Košice a Prešov tak, aby 
cestujúci vynaložili minimálny dopravný čas a náklady na prepravu. Z takéhoto usporiadania 
osobnej dopravy možno očakávať významné hospodárske efekty realizované občanmi a aj 
prepravcami. 

Prepojenie železničnej osobnej dopravy v Košiciach s mestskou dopravou má výhodné 
podmienky v rovnakom koľajovom rozchode ako železnica a teda po vyriešení technických 
požiadaviek na vozidlá a ich prevádzku vo vnútri mesta (smerovanie tratí, rádiusy oblúkov, 
únosnosť koľajových tratí, stanice v prestupných bodoch, mnohosedadlové jednotky, nižší osový 
tlak a pod.) možno integráciu plnohodnotne uskutočniť a IDSK prinesie efekty pre všetky systémy. 

Zo skúmania geografických, demografických  väzieb a prepravných vzťahov a vzhľadom na 
hranice PSK sme vytipovali tri presahy IDS PSK do Košického samosprávneho kraja: 

• línia súmestia Košice – Prešov, 
• línia Sečovce – Vranov nad Topľou, 
• línia Michalovce – Humenné, 
• okres Poprad- Okres Rožňava, 
• okres Levoča-Okres Spišská Nová Ves, 

Napojenie týchto území bude možné tarifnou integráciou vytvorením samostatných zón, 
susediacich vždy so zónou v PSK.  

Z hľadiska presahu IDS v PSK je najväčším predpokladom zapojenia miest a obcí 
Prešovského samosprávneho kraja. Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj 
majú spolu  1 milión 600 tisíc obyvateľov. Táto skutočnosť viedla k zavedeniu tzv. „Regiónu 
východné Slovensko“.  Obe regionálne samosprávy sa pri spracovávaní Master plánu na roky 
2014 – 2020, pre oblasť dopravnej stratégie vo verejnej osobnej doprave, stotožnili so spoločným 
postupom ako Východný funkčný región. Základné demografické údaje o východnom funkčnom 
regióne sú spracované v tabuľke 3.3.2. 
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Tabuľka 3.3.2. Geograficko-demografická charakteristika východného funkčného regiónu 

 Košický 
samosprávny kraj 

Prešovský 
samosprávny kraj 

Počet obyvateľov 792 991 814 527  
Rozloha [km2] 6 754,5 8 974 
Hustota obyvateľstva [obyv./km2] 117,4 90,8 
Počet miest 17 23 
Počet obcí 423 643 
Počet obyvateľov v Košiciach/Prešove 240 433 91 650 

Najväčší predpoklad zavedenia IDS PSK do miest PSK majú mestá Prešov, Vranov nad 
Topľou a Humenné. Tvrdenie možno podporiť jednak geograficky. Mestá Vranov n/T a Humenné 
ležia v tesnej blízkosti hraníc PSK, pričom Humenné má aj napojenie na železničnú infraštruktúru 
(trať 103 Humenné – Michaľany (Košice)). Mesto Prešov sa nachádza v blízkosti Košíc 
(vzdialenosť 36 km). Medzi Košicami a Prešovom z hľadiska infraštruktúry potrebnej pre IDS je 
vybudovaná diaľnica a zároveň aj existencia železničnej trate, ktorá by po stavebnej rekonštrukcii 
mohla výrazne napomôcť skvalitneniu mobility. V nasledujúcej tabuľke 3.3.3 je počet obyvateľov 
miest PSK, ktorí tvoria potenciálnych využívateľov IDS PSK.       

Tabuľka 3.3.3 Počet obyvateľov vybraných miest PSK 

Mesto Prešov Humenné Vranov nad Topľou 
Počet obyvateľov 90 923 34 455 23 041 

V železničnej doprave je v úseku Kysak – Prešov je ranný silný prepravný prúd rozložený 
na dva úseky, časť smeruje do Prešova a časť do Lipian. Dopyt v úseku Lipany – Prešov je 
rozložený takmer rovnomerne po celý deň. Spätný prúd je rozložený na dva časové úseky 
popoludní a večer a špička sa v obrátenom slede opakuje. Prúdy cestujúcich za deň sú 
spracované pre každý smer samostatne, v tabuľke 3.3.3 sú prúdy cestujúcich z Košíc do Prešova 
v presahujúcich úsekoch. Pre väčšiu prehľadnosť sú prúdy cestujúcich zobrazené na obrázku 7. 

Tab. 3.3.4 Prúdy cestujúcich v autobusovej doprave v presahových úsekoch; Zdroj: Štúdia uskutočniteľnosti, 
EUROTARGET, 2013 

Línia Počet obyvateľov Počet cestujúcich autobusmi 
Spišská Nová Ves- Poprad  73 861 13 932 
Humenné - Trebišov  74 533 14 153 
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Možné cezhraničné rozšírenie IDS 

Integrácia obcí a vytváranie tarifných zón na území v zahraničí pripadá do úvahy v smere 
do Poľska a do Ukrajiny. Z hľadiska uskutočniteľnosti však prihraničné oblasti Ukrajiny 
v súčasnosti nepripadajú do úvahy. 

V prípade prihraničných obcí hraničiacich s Poľskom má význam uvažovať aj nad 
prepojením v nasledovných smeroch: 

 Tatranská Javorina – Poľana -Nový Targ, 

 Lysá nad Dunajcom – Sromovce Wyzne 

 Mníšek nad Popradom – Piwniczna -Zdroj, 

 Ruská Vôľa nad Popradom -Muszyna, 

 Kurov -Muszynka, 

 Becherov -Koniecna, 

 Nižná Polianka – Grab/Ozenna, 

 Vyšný Komárnik -Barwinek, 

 Palota - Radoszyce 

 

Obr. 3.3.3 Možné presahy tarify PSK do Poľska 

Ukrajina : Ubľa - Malé Berezné 

PL 
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4. Štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného 
zabezpečenia integrovaného dopravného systému 

4.1 Popis aktuálneho stavu 
4.1.1. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Bezkontaktné čipové karty ZSSK 
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) vydáva zákazníkom bezkontaktné čipové 

karty (BČK) od roku 2008. 

Od 01.07.2016 sú zákaznícke ponuky KLASIC RAILPLUS, JUNIOR RAILPLUS, 
SENIOR RAILPLUS a MAXI KLASIK zriaďované online registráciou zákazníka v systéme 
ZSSK, kde je mu následne vytlačený preukaz s 2D kódom. Služba je dostupná zatiaľ len na 
online termináloch Komplexného vybavenia cestujúcich (KVC). ZSSK pripravuje možnosť 
obstarania služby cez web. 

BČK sa naďalej využíva ako: 

- identifikátor cestujúceho počas prepravy, 

- nosič traťových predplatných cestovných lístkov (TPCL), 

- nosič predplatného cestovného lístka Integrovaného dopravného systému -
v Bratislavskom kraji (IDS BK), 

- nosič železničného preukazu. 

 

Obr. 4.1.1 BČK ZSSK 
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Obr. 4.1.2 Aktuálne tlačené preukazy ZSSK s 2D kódom 

Tab. 4.1.1 Vývoj počtu používaných BČK ZSSK podľa jednotlivých zákazníckych ponúk 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Maxi_N 98 396 138 149 93 126 87 47 31 0 
Maxi_P 20 58 44 32 52 23 22 15 16 0 
Klasik RP 1962 10 218 5 023 5 032 3 569 3 103 2 717 939 562 0 
Senior 
RP 6 099 32 701 12 553 10 775 6 475 6 254 5 630 301 207 0 

TPCL - 12 093 11 708 6 900 5 885 5 030 4 824 7 060 1 315 307 
Spolu 8 179 55 466 29 466 22 888 16 074 14 536 13 280 8 362 2 131 307 

Internetový predaj predplatných cestovných lístkov (PCL) na BČK je možný 
prostredníctvom eShopu ZSSK. 

O vydanie BČK ZSSK je možné požiadať v ktoromkoľvek predajnom mieste ZSSK, okrem 
zmluvných predajcov. BČK je neprenosná, vydáva sa na meno a to na základe vyplneného 
objednávkového formulára, ktorý je k dispozícii na predajných miestach ZSSK. K žiadosti je 
potrebné predložiť doklad totožnosti na overenie údajov a fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm. 
V prípade, že si chce cestujúci uplatniť nárok na zľavu, musí predložiť aj príslušný doklad. 

BČK má platnosť 10 rokov, lehota na jej vybavenie je spravidla do 30 dní. BČK sa centrálne 
vydávajú v Bratislave (pre zamestnancov aj v Košiciach) a zasiela sa na zákazníkom zvolenú 
stanicu, kde si ju preberie. Zákazník sa môže o priebehu vybavovania žiadosti informovať 
v Zákazníckom centre ZSSK. Na BČK je možné využiť aj iné komerčné ponuky ZSSK. 

V súčasnosti je výdaj zákazníckych preukazov na báze BČK pozastavený a funguje len 
výdaj kvôli: 

- traťovým predplatným cestovným lístkom, 

- predplatným cestovným lístkom IDS BK, 

- železničným preukazom. 

ZSSK využíva pasívnu BČK MIFARE Classic 4K, ktorá je založená na NXP MF1 IC S70. 
Komunikačná vrstva (MIFARE RF Interface) vyhovuje časti 2 a 3 normy ISO/IEC 14443A 
(Identifikačné karty - Bezkontaktné karty s integrovanými obvodmi - Karty s väzbou na blízko). 
Bezpečnostná vrstva podporuje šifru streamu CRYPTO1 pre bezpečnú výmenu dát rodiny 
MIFARE Classic. 
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MIFARE Classic 4K je vzhľadom na zvýšenú veľkosť pamäte vhodným riešením pre multi-
aplikačné karty a umožňuje flexibilnejšie a pohodlnejšie využitie. 

Základné technické parametre BČK MIFARE Classic 4K: 

- frekvencia: 13,56 MHz, 

- protokol: ISO14443A, 

- unique ID: 32 bits, 

- veľkosť EEPROM: 4096 Byty, 

- materiál: PVC, 

- prevádzková teplota: -20 °C až +50 °C, 

- uchovávanie údajov: 10 rokov, 

- zápisový výkon: 100 000 cyklov, 

- rozmery: 85,5 x 54 x 0,86 mm, 

- podporované snímače: SL500L, SL500A, SL500F, SL013, SL025, SL030, SL040, 

SL060, SL600. 

Komplexné vybavenie cestujúcich 
Terminály Komplexného vybavenia cestujúcich (KVC) sú online zariadenia pracujúce na 

báze Linux. Sú určené na výdaj komplexnej ponuky cestovných dokladov ZSSK a cestovných 
dokladov zahraničných dopravcov na ich prepravných reláciách (cestovné lístky, miestenky, 
ležadlá, lôžka, príplatky, miesta pre bicykle, dovozné autovlak). Systém KVC je napojený na 
centrálny rezervačný uzol  HERMES, vďaka čomu má ZSSK online dostupnosť na výdaj 
jednotlivých druhov rezervácií zahraničných dopravcov. 

Každý terminál má integrované POS zariadenie pre akceptáciu bankových kariet. Okrem 
bezhotovostnej platby bankovými kartami systém KVC podporuje aj platbu z Kreditného konta, čo 
je interný produkt ZSSK, ktorý bol zavedený v roku 2016 ako súčasť funkcionality Zákaznícke 
konto ZSSK. 

Na termináloch KVC je dostupná online registrácia zákazníkov do systému Zákazníckeho 
konta (bezplatné cestovné, platené zákaznícke ponuky ZSSK). 

Systém KVC akceptuje okrem bankových kariet aj BČK typu: 

- MIRAFARE, 
- DESFIRE, 
- SMART MX. 
Každý terminál je vybavený čítačkou 2D kódu, ktorý obsahujú ako bezpečnostný prvok 

všetky cestovné doklady ZSSK. 
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Cestovné doklady sú na KVC termináloch tlačené na formát RCCST: 

- 54 x 82 mm (vnútroštátne doklady), 
- 82,50 x 203,2 mm (medzinárodné doklady, ktoré sú potlačené bezpečnostnou gilošou 

UIC 2006). 
Technická špecifikácia čítačiek BČK na KVC: 

- stolová čítačka komunikujúca s typmi kariet definovanými štandardom ISO/IEC14443-
A/B, 

- komunikačná frekvencia: 13,56 MHz, 
- typy kariet: MIFARE Classic, MIFARE Ultralight, MIFARE Plus, MIFARE Ultralight C, 

MIFARE DESFire, MIFARE DESFire EV1, SMART MX. 
- podpora všetkých typov NFC tagov (1, 2, 3, 4) peer-to-peer komunikáciou (ISO 18092 - 

Komunikácia v blízkom poli. Rozhranie a protokol (NFCIP-1)), 
- min. 1 SAM slot, ISO 7816 (Identifikačné karty – Karty s integrovanými obvodmi), 

formát ID000 (SIM karta), T=0 a T=1 protokol, napäťová trieda min. B, 
- PC/SC ovládač, v súlade s CCID pre Windows XP/Vista/7 a Linux, 
- dátová komunikácia aj napájanie cez USB, full-speed, 
- integrovaná anténa, 
- prevádzková teplota: 0 °C až 50 °C, 
- používaná čítačka: DUALi DE-620 (karta sa pokladá na čítačku, nie je nutné ju 

pridržiavať na čítačke). 
iPOP Vlak 

Aktuálne ZSSK používa vo vlakoch na výdaj a kontrolu cestovných dokladov mobilné 
zariadenie od spoločnosti Almex Transport Solution pod pracovným názvom  iPOP Vlak (prenosná 
osobná pokladňa určená na kontrolu a výdaj cestovných dokladov vo vlaku). Ide o offline 
zariadenie, ktoré je vybavené scanerom 2D Aztec kódu, ktorý je ako bezpečnostný prvok tlačený 
na všetkých cestovných dokladoch ZSSK. 

iPOP Vlak akceptuje BČK MIFARE Clasic a MIFARE Desfire, ktoré podporujú uzatvorenú 
platobnú schému na princípe offline zápisov do čipu karty. Uvedené riešenie je už technologicky 
prekonané a nevhodné pre zavádzanie otvorených platobných riešení, umožňujúcich v rámci 
integrovaných dopravných systémov postupné prepájanie dopravcov pri zavádzaní tarifnej 
koordinácie. Na základe uvedeného, ZSSK ako národný dopravca kooperujúci v rámci verejnej 
osobnej dopravy na celom území SR, pripravuje technologickú výmenu svojich kontrolných 
zariadení, ktorá umožní akceptovanie EMV bezkontaktných platobných kariet ako nástroja pre 
implementáciu otvoreného platobného riešenia (nové dopravné funkcie, nové tarify – variabilné 
cestovné, e-ticketing). 

Výmena zariadení, ktoré budú na báze Android online funkcionality sa predpokladá do 
konca roku 2019. 
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iPOP TaBo 
ZSSK používa v tarifných bodoch s menšou frekvenciou cestujúcich na výdaj cestovných 

dokladov obdobné mobilné zariadenie ako vo vlaku. Ide o Almex od spoločnosti Transport Solution 
pod pracovným názvom  iPOP TaBo (prenosná osobná pokladňa na výdaj cestovných dokladov v 
tarifnom bode).  Výdajné zariadenia slúžia na vypravenie cestujúcich v systéme vnútroštátnej 
osobnej dopravy bez možnosti rezervácie miesteniek, lôžok a ležadiel. Táto služba je zákazníkom 
v týchto nástupných miestach zabezpečovaná sprostredkovaním rezervácie. V medzinárodnej 
preprave je zabezpečovaný výdaj cestovných dokladov podľa tarify „Malý pohraničný styk“, a to na 
základe jednotlivých bilaterálnych dohôd. Cestovný doklad je vydávaný na vnútroštátnom  presne 
účtovanom tlačive, ktorého rozmery sú 82 x 102 mm. 

Predajné miesta ZSSK v PSK 
V Prešovskom samosprávnom kraji sa nachádza 51 predajných miest ZSSK, z ktorých 4 sú 

synchronizačné miesta (SM): 

- Prešov, 
- Humenné, 
- Poprad-Tatry, 
- Margecany. 
Zákaznícke centrá sú na železničných staniciach: 

- Prešov, 
- Humenné, 
- Poprad-Tatry. 
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Tab. 4.1.2 Prehľad vybavenia predajných miest ZSSK v PSK 

Predajné miesta v PSK Druh zariadenia 
KVC POP TaBo (ALMEX) SM/POP Vlak Predajný automat 

Bardejov 1 1     
Bartošovce   1     
Bystré   1     
Červenica   1     
Čierne n. Topľou   1     
Dlhé n. Cirochou   1     
Gelnica 1       
Hanušovce n. Topľou mesto   1     
Humenné 3 1 43   
Humenné mesto 1       
Chrasť nad Hornádom   1     
Kamenica n. Cirochou   1     
Kendice   1     
Kežmarok 1 1     
Koškovce   1     
Krompachy 1 1     
Lipany 1 1     
Margecany 1 1 9   
Medzilaborce 1 1     
Mníšek nad Hnilcom   1     
Nálepkovo   1     
Nižný Hrabovec   1     
Olcnava   1     
Pod Lesom   1     
Podolínec   1     
Poprad-Tatry 5 4 28 2 
Prakovce zastávka   1     
Prešov 4 2 29 1 
Prešov mesto   1     
Radvaň n. Laborcom   1     
Raslavice   1     
Richnava   1     
Rožkovany   1     
Sabinov 1       
Smižany   1     
Snina mesto 1 1     
Spišská Belá zastávka   1     
Spišská Nová Ves 3 2     
Spišské Tomášovce   1     
Spišské Vlachy   1     
Stakčín   1     
Stará Ľubovňa 1 1     
Starý Smokovec 1 1   1 
Štrba 1 1     
Štrbské Pleso 1 1   1 
Švedlár   1     
Tatranská Lomnica 1 1   1 
Tatranská Polianka   1     
Veľký Slavkov   1     
Vranov n. Topľou 1 1     
Vyšné Hágy   1     
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Zámery ZSSK v oblasti tarifných služieb 
ZSSK si uvedomuje, že dôležitou súčasťou integrácie dopravných systémov je prepojenie 

tarifných a informačných systémov dopravcov vo verejnej doprave. Od budúceho progresívneho 
tarifného systém verejnej osobnej dopravy požaduje, aby bol prehľadný, jednoduchý, jednotný 
a dostupný17. 

ZSSK má ako národný dopravca v najbližších rokoch ambíciu vytvoriť platformu pre 
vytvorenie integrovaného tarifného systému, ktorý bude spoločný pre všetkých dopravcov vo 
verejnej doprave na území celého Slovenska. Základom pre naplnenie cieľov je vytvorenie 
otvoreného technologického riešenia, založeného na bezpečnom type nosiča s dostatočnou 
kapacitou a funkcionalitou1. 

 

Obr. 4.1.3 Základná schéma fungovania integrovaného tarifného systému (zdroj: Martinček, K.: 
Možnosti rozvoja a prepojenia železničnej dopravy na Východnom Slovensku z pohľadu Slovenskej 

republiky a Európy. In: DOPRAVA V KOŠICKOM REGIÓNE DO ROKU 2020, odborná medzinárodná 
konferencia, Košice 7.-8. September 2017, ISBN 978-80-971246-6-3, str. 17-22) 

V najbližšom období predpokladá ZSSK náhradu súčasného typu BČK za nosič vyššieho 
bezpečnostného typu, ktorý bude umožňovať postupné rozširovanie funkcionality. Podmienkou 
nového systému je jeho otvorenosť a priestor pre technické riešenia budúcich partnerov vo 
verejnej doprave vrátane platobnej funkcionality pre zákazníka. 

Vytvorenie celonárodnej dopravnej karty vytvorí optimálne podmienky na tarifnú integráciu 
dopravcov v jednotlivých regiónoch a základný priestor pre vznik integrovaných dopravných 
systémov. ZSSK ako národný dopravca predpokladá emisiu národnej dopravnej karty na celom 
území a vytvorenie jednotného technologického prostredia pre rozvoj integrovaných tarifných 
systémov a IDS. Na cestovanie akýmkoľvek dopravcom vo verejnej doprave v rámci SR, vrátane 
medzištátnej dopravy, budú cestujúcich využívať len jeden nosič, bez ohľadu na použitého 
dopravcu. 

                                                           
17 Zdroj: Martinček, K.: Možnosti rozvoja a prepojenia železničnej dopravy na Východnom Slovensku 
z pohľadu Slovenskej republiky a Európy. In: DOPRAVA V KOŠICKOM REGIÓNE DO ROKU 2020, odborná 
medzinárodná konferencia, Košice 7.-8. September 2017, ISBN 978-80-971246-6-3, str. 17-22 
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Dopravná karta bude súčasne nosičom ďalšej funkcionality súvisiacej s cestovaním 
zákazníka, s možnosťou rozšírenia o platobné funkcionality, vernostný systém, špecifické 
požiadavky zamestnávateľa, s možnosťou rozšírenia o ďalších partnerov (šport, oddych, zábava). 

Súčasťou celkového riešenia je modernizácia predajného systému a vytvorenie mobilnej 
aplikácie, ktorá poskytne ľahkú orientáciu a prístup k integrovaným službám všetkých zapojených 
dopravcov v užívateľsky prijateľnom prostredí. 

Tarifná integrácia predajných a kontrolných systémov je po dopravnej integrácii základným 
a po technologickej stránke najdôležitejším predpokladom vytvorenia fungujúceho integrovaného 
dopravného systému. Národná dopravná karta vytvorí platformu pre vznik integrovanej verejnej 
dopravnej obsluhy na celom území Slovenskej republiky18. 

Vybavenie ZSSK 
Označovačmi jednorazových papierových cestovných lístkov nie sú vybavené vozne. ZSSK 

je technicky pripravená, po vybavení SW, akceptovať BČK ako predplatné cestové lístky. 

Vybavenie všetkých vozov ZSSK označovačmi cestovných lístkov, ako je tomu v prípade 
napríklad ŽRIDS v ŽSK, je ekonomicky i prevádzkovo náročné. Aj táto možnosť bola v rámci 
odbornej štúdie posúdená. 

Tab. 4.1.3 Vybavenie ZSSK  

  Dopravca ZSSK 

Počet 
vozidiel 

Nástup 1D   
Nástup 3D   
Neriadený nástup   

  Výrobca zariadení ALMEX 
  Rok obstarania OS 2007 
  Palubný počítač - 

  SW SW je vyvinutý dodávateľom Prosoft s.r.o, na základe 
konkrétnych požiadaviek ZSSK. Operačný systém  WindowsCE 

  GPS - 
  GPRS Áno 
  Wifi Áno 
  Palubná vysielačka Áno 
  Výbava pre postihnutých Nie 

  BČK Mifare Clasic 1kB, 4kB, Mifare Desfire EVI 4kB,8kB 
BMK – procesorová karta, ktorá spĺňa štandardy ISO 14443 1-4 

  Akceptácia kariet iných dopravcov Áno, DPB Slovak Lines1 
  Počet personalizácií 16 
  Aktualizácia dát v zariadeniach iPOP GPRS/ HSDPA, WiFi 
  Predaj vo vozidle z EP Nie 
  Predaj vo vozidle Áno 
  Predajné miesta s iPOP 2652 
  Informačné panely voz. Áno (rad HDV 861, 671, 425, 812) 
  Centrálny dispečing - 
  Informační panely zastáv. *  

1 – akceptácia je možná iba na území Bratislavského samosprávneho kraja  
2 – započítané sú aj POP pre sprievodcov (23 predajných miest z POP na území PSK)   
* - informačnými panelmi sú vybavené iba železničné stanice (HE, PP, PO, SB ...) nie železničné zastávky  

                                                           
18 Zdroj: Martinček, K.: Možnosti rozvoja a prepojenia železničnej dopravy na Východnom Slovensku 
z pohľadu Slovenskej republiky a Európy. In: DOPRAVA V KOŠICKOM REGIÓNE DO ROKU 2020, odborná 
medzinárodná konferencia, Košice 7.-8. September 2017, ISBN 978-80-971246-6-3, str. 17-22 
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Informačné vybavenie v železničnej doprave 
Dopravca ZSSK má na svojom webovom sídle aj vyhľadávač spojení spolu s možnosťou 

zakúpenia lístka. 

 

Obr. 4.1.4 Vyhľadávanie spojenia vo vlakoch ZSSK a nákup cestovného lístka; Zdroj: www.zssk.sk 

Tiež má mobilnú aplikáciu „Ideme vlakom“ , ktorá k dátumu 2.12.2018 bola k dispozícií pre 
mobilné telefóny s operačným systémom Android. 

 

Obr. 4.1.5 Vyhľadávanie spojenia vo vlakoch ZSSK cez mobilnú aplikáciu; Zdroj: www.zssk.sk 

ZSSK  má vyhľadávač len na železničnú dopravu a svoje vlaky a autobusové prípoje len  
k IC vlakom,  ale len zo železničnej stanice Kysak. 
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Obr. 4.1.6 Vyhľadávanie spojenia k vlakom IC  ZSSK; Zdroj: www.zssk.sk 

Podobnej aj dopravca REGIOJET  má vyhľadávač pre železničnú a autobusovú dopravu,  
ale  tiež len na svoje vlaky a autobusové linky. 

4.1.2 Mestská hromadná doprava v krajskom meste Prešov 

Dopravný podnik mesta Prešov, ktorý prevádzkuje Mestskú hromadnú dopravu v 
Prešove má vybavené všetky dopravné prostriedky  označovačmi a umožňuje nástup a výstup 
všetkými dverami (spĺňa požiadavky navrhovaného štandardu IDS PSK 1).  Označovače sú od 
firmy RG Mielec v súčasnosti má firma obchodné meno R&G PLUS SP. Z o.o. Mielec 
(www.rg.com) z Poľskej republiky.   

 

Obr. 4.1.7 Označovače v DPM Prešov od firmy RG Mielec; Zdroj: imhd.sk 

 Aké ďalšie technické vybavenie má dopravca v MHD Prešov je uvedené v nasledujúcej 
tabuľke. Vybavovací systém akceptuje dopravné karty iných dopravcov vydané v systéme 
TransCard resp. preukazy vydané školami. DPMP, a.s. nemá elektronickú peňaženku, ale na 
kartách vydaných DPMP ju majú iní dopravcovia. 

http://www.rg.com/
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Tab. 4.1.4 Prehľad vybavovacieho a informačného zabezpečenia MHD Prešov; Zdroj: DPMP, a.s.  

 Typ informácie/ 
dopravca Informačný systém/DPMP Predaj cestovných lístkov/DPMP 

BČK Papierové CL 

1 Výrobca  
zariadenia 

RG Mielec 
Palubný počítač vo vozidle 

EMTest 
Trans Data 

Mikomat 
Automaty na predaj CL 
RG Mielec 
Označovače papierových CL 

2 Rok obstarania  
systému 2015 upgrade 2009 Automaty 2008 postupne 

Označovače  2004 

3 Palubný  
počítač [ks] 

SRG 6000  112 ks 
Nepoužíva sa pre tarifné  
odbavovanie cestujúcich 

8 ks pokladne a 
príslušenstvo 
15 ks revízorské 
čítačky 

Označovače papierových CL 
vo vozidlách    2 – 8 ks/voz. 

4 SW Operačný program Linux   

5 GPS Áno 
107 ks (64 A, 43T) 

nie nie 

6 GPRS Áno 
107 ks (64 A, 43T) 

nie nie 

7 WiFi vo vozidlách 
Áno 
34 ks (25A, 9T) 
ďalších 30 ks v riešení 

  

8 Palubná  
vysielačka 

Áno 
Cez palubný počítač 
107 ks (64 A, 43T) 

  

9 Výbava pre  
ŤZP 

Áno 
Nízkopodl. voz. 81 ks (45A, 
36T) 
Čiastoč. nízkopodl. voz. 8 ks(A) 

  

10 BČK  áno  

11 Akceptácia kariet 
iných dopravcov  

áno  
systém TransCard/ 
Trans Data 

 

12 Počet  
personalizácií  

cca 25 000 aktuálnych 
(v tom aj študentské 
karty) 

 

13 Aktualizácia dát 
v zariadení cez  

Áno 
USB, Wifi – v areáli podniku internet  

14 Predaj vo vozidle 
 z EP 

nie nie nie 

15 Predaj vo  
vozidle 

nie nie Doplnkový predaj u vodiča,  
2 druhy papierových CL 

16 Predajné 
miesta (počet)  4  predajne 

70 ks automaty na CL na 43 
zastávkach MHD 
23 zmluvných partnerov 
(obchody, stánky...) 

17 Informač. panely vo 
vozidlách 

Áno 
V každom vozidle min. 1 ks  

  

18 Centrálny 
dispečing 

Áno   

19 
Elektronické 
informačné panely 
na zastávkach  

Nie – zatiaľ 
Do konca roka 2018 budú 
vybavené 2 nástupiská.  
Plánovaných je vybaviť ďalších 
25-30  nástupísk (termín 
neznámy) 

  

A – autobusy 
T – trolejbusy 
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Pre cestovanie v MHD je možné si zakúpiť SMS cestovný lístok na jednu cestu cez 
mobilný telefón. 

Predaj cestovných lístkov mimo vozidiel MHD 

Predaj cestovných lístkov je zabezpečený mimo vozidiel MHD (s výnimkou doplnkového 
predaja u vodiča za zvýšenú cenu). 

Cestovné lístky na jednu cestu je možné kúpiť: 
 vo vybraných novinových stánkoch 
 v predajniach cestovných lístkov DPMP 
 v automatoch na cestovné lístky umiestnených v blízkosti niektorých zastávok 

 
Časové predplatné cestovné lístky je možné kúpiť: 

 v predajniach cestovných lístkov DPMP 
 v automatoch na cestovné lístky (len 24-hodinové) 

Tab. 4.1.5  Zoznam predajní cestovných lístkov v MHD Prešov; Zdroj: dpmp.sk 

Miesto: Otváracie hodiny: Ponúkané služby: 

Centrum mesta, 
Weberova ul. 
 

Po – Pi: 
7.00 – 17.00 hod. 

- predaj všetkých druhov cest. lístkov 
- predaj knižného vydania cest. 
poriadku 
- predaj linkového cest. poriadku 
vybranej linky 
- predaj zastávkového cest. poriadku 
vybranej zastávky 
- poskytovanie informácií o tarife a 
prepravnom poriadku 

Železničná a autobusová 
stanica, 
budova PORS 

Po – Pi: 
6.30 – 11.30 hod. a 12.00 
– 16.30 hod. 

- predaj všetkých druhov cest. lístkov  
- poskytovanie informácií o tarife a 
prepravnom poriadku 

Sídlisko Sekčov, 
nákupné str. Opál, 
Zemplínska 9 

Po – Pi: 
8.00 – 11.30 hod. a 12.00 
– 16.00 hod. 

- predaj všetkých druhov cest. lístkov  
- poskytovanie informácií o tarife a 
prepravnom poriadku 

Sídlisko III, 
nákupné str. Družba,  
Nám. Kráľovnej pokoja 3 
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Tab. 4.1.6  Predaj cestovných lístkov v predajných automatoch na zastávkach MHD Prešov; Zdroj: 
www.dpmp.sk 

Druhy cestovného lístka na jednu cestu a ceny v € 
I. tarifné pásmo II. tarifné pásmo Batožina, 

pes 
(Obe tarif. 
pásma) 

Obyčajný Zľavnený  Obyčajný Zľavnený  
10 
min 

30 
min 

60 
min 

10 
min 

30 
min 

60 
min 

24 
hod 

10* 
min 

30 
min 

60 
min 

10* 
min 

30 
min 

60 
min 

24 
hod 

0.40 0.50 0.70 0.25 0.30 0.40 2.50 0.30 * 0.60 0.80 0.20 * 0.35 0.40 2.95 0.40 
* - platí iba v druhom tarifnom pásme  

V predajných automatoch nie je  možné obstarať cestovné lístky na prímestskú autobusovú 
dopravu alebo železničnú dopravu. 

Tab. 4.1.7 Zoznam automatov na zastávkach MHD Prešov; Zdroj: www.dpmp.sk 

Zastávky MHD smer 
Trojica smer križ. Nám.mieru 
Trojica smer žel. stanica 

Na Hlavnej smer križ. Nám.mieru 
Na Hlavnej smer žel. stanica 
Veľká pošta smer križ. Nám.mieru 
Veľká pošta smer žel. stanica 
Čierny most smer križ. Nám.mieru 
Žel. stanica smer križ. Nám.mieru 
Žel. stanica smer Košická 
Sabinovská smer Hlavná 

Švábska smer Sekčov 
Lomnická smer Sekčov 

Šport smer žel. stanica 
Lesnícka smer žel. stanica 
P. Horova smer Sibírska 
M. Benku smer Sibírska 

L. Novomeského smer ul. Hlavná 
Vansovej smer ul. Hlavná 

Pod Šalgovíkom smer ul.Hlavná 
Jurkovičova smer ul. Hlavná 
Karpatská smer ul. Hlavná 
Sibírska smer žel. stanica 

Nemocnica smer ul. Duklianska 
Hollého smer Nemocnica 

Sídlisko III smer konečná z. 
Prostějovská smer ul. Hlavná 

Centrum smer ul. Hlavná 
VUKOV smer ul. Hlavná 

N. Kráľ. pokoja smer ul. Hlavná 
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Pokračovanie tab. 4.1.7 Zoznam automatov na zastávkach MHD Prešov; Zdroj: www.dpmp.sk 

Volgogradská smer ul. Hlavná 
Clementisova smer Sídl.III 

Levočská smer ul. Hlavná 
Poliklinika smer ul. Hlavná 
Poliklinika smer sídlisko III 

Obrancov mieru smer ul. 17. novembra 
Obrancov mieru smer Levočská ul. 

Vysokoškol. areál smer ul. Škultétyho 
Vysokoškol. areál smer ul. Obr. mieru 
Dopravný podnik smer ul. Hlavná 

Pažica smer ul. Hlavná 
Rázc. Šidlovec smer ul. Hlavná 

Priemyselné centrum smer Štúrova ul. 
Škultétyho smer 17. novembra 

 

 

Obr. 4.1.8 Automaty na predaj cestovných lístkov v MHD Prešov (vľavo aj s možnosťou platenia platobnou 
kartou a vpravo len na mince), Zdroj: Autori 

Predaj SMS lístkov 

SMS lístok - zaslaním prázdnej SMS na číslo 1144  
 

V MHD Prešov je možné zakúpiť aj  SMS cestovný lístok (ďalej len SMS lístok)  
prostredníctvom mobilného telefónu vo forme SMS. 

Služba je prístupná pre všetkých zákazníkov v sieťach Orange Slovensko, a.s., Slovak 
Telecom, a.s., (T-Mobile, T-com) a Telefónica Slovakia s.r.o. 
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SMS lístok je prestupný, platí v celej sieti MHD Prešov na všetkých linkách, vrátane 
nočných spojov. 

Doba platnosti SMS lístka je 30 minút. V sobotu, nedeľu a sviatok sa jeho doba platnosti 
predlžuje na 45 minút. Platí len v čase, na ktorý bol vystavený. Na posúdenie platnosti SMS lístka 
sa nevzťahuje čas prepravy uvedený v cestovných poriadkoch dopravcu z nástupnej do cieľovej 
zastávky. 

SMS lístok si cestujúci zakúpi zaslaním prázdnej SMS na číslo 1144, v časovom úseku 
približne do 1,5 minúty obdrží SMS lístok na svoj mobilný telefón, tento časový údaj je iba 
orientačný.  

DPMP umožňuje na svojom webovom sídle vytlačiť daňový doklad cez overovací kód 
a telefónne číslo, kde bol zaslaný SMS lístok. 

Predaj predplatných cestovných lístkov cez internet 

Na predaj predplatných cestovných lístkov cez internet využíva sa  v MHD Prešov aplikácia 
UBIAN, ktorej súčasťou je aj vyhľadávač trasy. 

Informačné vybavenie MHD Prešov 
MHD Prešov má na webových stránkach DPMP Prešov systém na vyhľadávanie spojení 

v rámci územia obsluhovaného MHD. 

 

Obr. 4.1.9 Vyhľadávanie spojenia v MHD Prešov; Zdroj: www.dpmp.sk 

Na stránkach DPMP je tiež odkaz na UBIAN systém  na vyhľadávanie spojenie s využitím 
MHD, Autobusovej dopravy a železničnej osobnej dopravy. 
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 Obr. 4.1.10 Vyhľadávanie spojenia v UBIAN; Zdroj: www.dpmp.sk 

4.1.3 Prímestská autobusová doprava v PSK 

Prímestskú autobusovú dopravu v PSK  zabezpečujú dopravcovia SAD Prešov, a.s. 
Košice, SAD Humenné, a.s. SAD Poprad, a.s. a BUS Karpaty Stará Ľubovňa, s.r.o.. Dopravcovia 
predávajú bezkontaktnú čipovú kartu, ktorú je možno použiť ako elektronickú peňaženku pri platbe 
cestového lístka. V autobusoch sú uznávané karty vydávané dopravnými spoločnosťami SAD, 
strednými a vysokými školami a univerzitami, združené v systéme EM BASE, realizovanom 
spoločnosťou EM CARD a.s. 

Dopravcovia  prevádzkujú v regionálnej doprave autobusy vybavené vybavovacím 
systémom od firmy EmTest resp. SAD Prešov a.s. od firmy TransData s.r.o. Najmä dopravca SAD 
Prešov, a.s. je technicky pripravený akceptovať BČK ako predplatné cestové lístky PCL pri 
zavádzaní IDS PSK. 

Všetci  autobusoví dopravcovia využívajú v prímestskej regionálnej autobusovej doprave 
vybavovací systém EmTest resp. SAD Prešov, a.s. má nový tarifno-vybavovací systém od 
TransData s.r.o.. Založený na jednom centrálnom palubnom počítači, ktorý je umiestnený pri 
vodičovi, ktorý je zároveň elektronickou pokladňou a čítacom zariadení dopravných kariet. 

Pri tomto spôsobe nástupu je vo vozidle umiestnené vybavovacie zariadenie pri predných 
dverách vozidla. Cestujúcemu s elektronickou peňaženkou po priložení karty je odpočítaná cena 
cestovného. Cestujúcemu s elektronickým časovým lístkom sa po priložení karty k terminálu 
skontroluje platnosť lístka. Neplatný elektronický časový lístok je svetelne a zvukovo signalizovaný. 
Lístok pre spolucestujúceho je možné dokúpiť ďalšou voľbou na termináli. 
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Obr. 4.1.11 Použitý systém vybavovania v prímestskej autobusovej doprave v PSK – nástup prednými 
dvermi a umiestnenie vybavovacieho zariadenia; Zdroj: EMtest 

Vzájomné uznanie dopravných kariet 
Platobný prostriedok v autobusovej doprave, nazývaný elektronická peňaženka, nahradzuje 

cash peniaze ich elektronickou podobou. Používa sa na zaplatenie cestovného, prípadne iných 
poskytovaných služieb. Elektronická peňaženka je aktivovaná pri prvotnom naplnení príslušným 
kreditom.  

Akceptácia elektronickej peňaženky dopravcov 
Dopravné peňaženky autobusových dopravcov sú navzájom uznávané v rámci 

akceptačných skupín: 

 TransCard 
 Bratislavská integrovaná doprava (IDS BK) 

TransCard 
V rámci akceptačnej skupiny TransCard si navzájom uznávajú dopravnú peňaženku na 

svojich kartách a preukazoch študenta a žiaka nasledovný dopravcovia: 

MHD 
 Dopravný podnik mesta Košice 
 Dopravný podnik mesta Prešov 
 MDS Považská Bystrica 

Prímestská autobusová doprava 
 Arriva Michalovce 
 BUS Karpaty Stará Ľubovňa 
 Eurobus Košice 
 SAD Dunajská Streda 
 SAD Humenné 
 SAD Poprad 
 SAD Prievidza 
 SAD Prešov 
 SAD Trenčín 
 SAD Žilina 
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IDS Bratislavského kraja 

V rámci IDS BK si navzájom uznávajú dopravnú peňaženku na svojich kartách a 
preukazoch študenta a žiaka nasledovný dopravcovia: 

 Slovak Lines 
 Dopravný podnik mesta Bratislava 

Zväz autobusovej dopravy a jeho partner spoločnosť TransData spúšťajú projekt 
Slovenský dopravný pas (SDP). Spoluprácu  potvrdili 21.6.2018 oficiálnym podpisom spoločnej 
zmluvy priamo na stretnutí s novinármi. 

Príprava projektu Slovenského dopravného pasu prebiehala v niekoľkých fázach. Vďaka 
tomu už dnes viac ako polovica autobusových dopravcov v prímestskej autobusovej doprave 
akceptuje dopravnú peňaženku na kartách iných dopravcov. Rovnocennou alternatívou dopravnej 
peňaženky na karte dopravcu pritom môže byť aj preukaz (karta) študenta a žiaka, vydaná školou. 
V systéme sú už dnes aktívni nasledovní významní regionálni dopravcovia: SAD Dunajská Streda, 
SAD Humenné, SAD Poprad, SAD Prievidza, SAD Prešov, SAD Trenčín, SAD Žilina, 
Arriva Michalovce, BUS Karpaty Stará Ľubovňa a Eurobus Košice. Okrem prímestskej dopravy sa 
do systému zapojil aj Dopravný podnik mesta Košice, Dopravný podnik mesta Prešov a 
MDS Považská Bystrica.Systém už v súčasnosti aktívne využíva viac ako 580 tisíc cestujúcich – 
držiteľov kariet, z toho 70 tisíc študentov stredných a vysokých škôl. A aktuálne prebieha denne 
viac ako 25 tisíc transakcií kartou mimo „domovského“ dopravcu. Za mesiac teda vykonajú 
cestujúci  svojou vlastnou „domovskou“ dopravnou kartou platbu u „cudzieho“ dopravcu v rozsahu 
750 000 transakcií19. 

MHD  a použitie Predplatných cestovných lístkov (PCL ePLC) 

Dopravné podniky vybraných miest (Bratislava, Košice, Prešov) umožňujú používanie 
preukazu študenta vysokej školy s aktivovanou dopravnou aplikáciou TransCard ako dopravnej 
karty na používanie predplatného časového lístka (tzv. električenka, PCL). 

DP Košice a Prešov umožňujú použitie preukazu aj ako elektronickej peňaženky. Kúpa 
predplatného časového cestovného lístka je možná u vodiča v autobuse, na predajni dopravcu 
alebo v samoobslužnom predajnom automate. Dopravné podniky miest Bratislava a Košice 
ponúkajú možnosť predaja predplatných časových lístkov aj cez internet. Pred prvým použitím nie 
je potrebné preukaz registrovať v predajni dopravcu. 

Každý dopravný podnik má vydaný prepravný poriadok a tarifu, ktorú odporúčame pred 
používaním dopravných služieb si prečítať. 

Preukaz študenta vydaný na báze čipovej karty Mifare standard je možné použiť max. pre 3 
elektronické PCL a karty typu Mifare Desfire až pre 6 elektronických PCL. 

Prímestská autobusová doprava  a použitie elektronickej peňaženky 

Dopravcovia prímestskej autobusovej dopravy v SR umožňujú držiteľom preukazu študenta 
s aktivovanou aplikáciou TransCard použitie svojho preukazu ako elektronickej peňaženky. Kredit 

                                                           
19 Zdroj: https://www.transdata.sk/sk/article/na-cestovanie-verejnou-osobnou-dopravou-napriec-celym-
slovenskom-postaci-jedina-karta 
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je možné si nabiť buď priamo u vodiča, alebo na predajnom mieste dopravcu. Kúpa jednorazového 
cestovného lístka (JCL) z elektronickej peňaženky je možná iba u vodiča v autobuse. 

Preukaz študenta vydaný na báze čipovej karty Mifare standard je možné použiť pre 1 
elektronickú peňaženku a karty typu Mifare Desfire pre 3 elektronické peňaženky. 

Zoznam dopravcov akceptujúci preukaz žiaka a študenta typu Mifare Standard  

MHD:Dopravný podnik Bratislava, a. s., Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Dopravný podnik 
mesta Prešov, a.s. 

Dopravcovia vykonávajúci prímestskú autobusovú dopravu: 

Bus Karpaty Stará Ľubovňa, s.r.o., SAD Dunajská Streda, a.s., SAD Bratislava, a.s., SAD 
Humenné, a.s., Eurobus Košice, a.s., SAD Michalovce, a.s., SAD Poprad, a.s., SAD Prešov, 
a.s., Mestská dopravná spoločnosť , a.s. Považská Bystrica, SAD Prievidza, a.s., SAD Trenčín, 
a.s., SAD Zvolen, a.s., SAD Žilina, a. s., SAD Liorbus, s.r.o. Ružomberok, Slovak Lines, a.s., SAD 
Trnava, a.s., SAD Nové Zámky, a.s., SAD Lučenec, a.s. 
 
Zoznam dopravcov akceptujúci preukaz žiaka a študenta typu Mifare Desfire 

MHD: Dopravný podnik Bratislava, a. s., Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Dopravný podnik 
mesta Prešov, a.s. 
SAD: SAD Žilina, SAD Trenčín, SAD Prievidza, SlovakLines, SAD Dunajská Streda, SAD Zvolen, 
SAD Lučenec, MPS Nitra, DP B.Bystrica, 
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Tab. 4.1.8 Charakteristika technického a informačného vybavenia dopravcov v prímestskej autobusovej 
doprave v PSK 

 Typ informácie/ 
Dopravca SAD Prešov, a.s. SAD Humenné, 

a.s. 
SAD Poprad, 

a.s. 
BUS Karpaty 

Stará Ľubovňa, 
s.r.o. 

1 Výrobca  
zariadenia 

EMtest a.s. 
/TransData s.r.o. EMtest a.s. EMtest a.s. EMtest a.s. 

2 
Rok obstarania  
Vybavovacieho 
systému 

2008/2018* 2008 2008 2008 

3 Palubný  
počítač [ks] 210/180 190 160 38 

4 SW     

5 GPS Áno/210 Áno/190 Áno/160 Áno/38 

6 GPRS Áno/210 Áno/10 Nie Áno/38 

7 WiFi vo vozidlách 
Áno/180 – prebieha 

inštalácia Nie Nie Nie 

8 Palubná  
vysielačka 

Nie Nie Nie Nie 

9 Výbava pre  
ŤZP 

Nie Nie Nie Nie 

10 BČK Áno Áno Áno Áno 

11 Akceptácia kariet 
iných dopravcov 

Áno / TransCard Áno / TransCard Áno / TransCard Áno / TransCard 

12 Počet  
personalizácií 3 3 3 1 

13 
Aktualizácia dát 
v zariadení cez 
(napr. Wifi) 

Áno Áno Áno Áno 

14 Predaj vo vozidle 
 z EP 

Áno Áno Áno Áno 

15 Predaj vo  
vozidle 

Áno Áno Áno Áno 

16 Predajné 
Miesta (počet) 3 3 3 1 

17 Informačné  
panely vo vozidlách 

Áno Nie Áno Áno 

18 Centrálny 
dispečing 

Áno Áno/ 10 vozidiel Nie Áno 

19 
Elektronické 
informačné panely 
na zastávkach  

Áno/ 3 ks Nie Nie Áno/ 1 ks 

 

 

 

 

Predaj cestovných lístkov v PAD 
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SAD Prešov, a.s. má aj internetový predaj CL ale len na diaľkové medzinárodné linky. 

 

Obr. 4.1.12  Internetový predaj cestových lístkov na diaľkové autobusové linky; Zdroj: SAD Prešov, a.s.  

Autobusoví dopravcovia majú na svojich webových stránkach  tiež odkazy na vyhľadávanie 
spojení: 

 SAD Prešov, a.s. má odkaz na cp.atlas.sk 
 SAD Poprad, a.s. nemá žiadny odkaz na vyhľadávač. 
 SAD Humenné, a.s. má na svojej webovej stránke len odchody z autobusových staníc. 

Nemá odkaz na žiadny vyhľadávač spojení. 
 BUS Karpaty spol. s r.o. Stará Ľubovňa ma len odkaz na cestovné poriadky vo formáte pdf. 
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4.2  Popis cieľového stavu  
Na nasledujúcom obrázku sú znázornené vzťahy medzi vybavovacím a tarifným systémom 

najmä z pohľadu integrácie v rámci IDS. 

 

Obr. 4.2.1 Súvislosť medzi vybavovacím a tarifným systémom IDS 

4.2.1. Požiadavka na technické vybavenie dopravcov v PSK 

Ako vyplýva z  expertízy, pre zavedenie integrovaného dopravného systému v Prešovskom 
samosprávnom kraji bude potrebné vybaviť dopravcov potrebnou technikou i softvérom. 

V PSK je v súčasnosti rozhodujúcim objednávateľom hromadnej osobnej dopravy Úrad 
Prešovského samosprávneho kraja ten by mal byť aj nositeľom projektu budovania IDS v PSK 
a rozhodujúcim akcionárom budúceho koordinátora IDS. 

- Objednávateľ prímestskej autobusovej dopravy PSK objednáva dopravu v súčasnosti 
pre 598 autobusov vybavených palubným počítačom a vybavovacím systémom pre 
cestujúcich), 

- Objednávateľ Mesto Prešov objednáva v súčasnosti MHD v rozsahu 112 vozidiel MHD 
(spolu trolejbusy a autobusy) 

 

V rámci tohto programového obdobia 2014-2020 sa predpokladá  v Prešove  obnova 
ďalších dopravných prostriedkov MHD. Pričom v rámci tejto obnovy sú nové vozidla štandardne 
vybavené aj novým vybavovacím a informačným systémom pre cestujúcich ako súčasť dodávky. 
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Je nevyhnutné už v roku 2019 vypracovať štandard  technického vybavenia IDS  PSK. 

Tiež je potrebné z úrovne všetkých samosprávnych krajov zjednotiť požiadavky na 
vybavovací a tarifný  systém ŽSSK. 

Je možné tiež vytvoriť nový jednotný kartový produkt IDS  PSK a nahradiť nim karty 
dopravcov, ale tento krok neodporúčame.  

Základným prínosom by mala byť interoperabilita (vzájomná uznateľnosť) kariet v systéme  
IDS PSK. Aj vzhľadom na vyššie uvedené se predpokladá paralelný súbeh BČK IDS, mestské 
karty a karty železničného dopravcu, pričom nie je do budúcnosti  nijako vylúčené  zaistenie 
interoperability s ďalšími kartovými systémami pre verejnú dopravu s totožnou úrovňou 
bezpečnosti a dostatočnou dôveryhodnosťou. 

Riešenie na technické vybavenie IDS PSK by malo obsahovať: 

• riešenie vybavovania v autobusoch prímestskej verejnej linkovej dopravy  

• riešenie vybavovania v MHD Prešov (obnovou existujúceho vybavenie),  

• riešenie tarify a tarifných podmienok a definovanie požiadaviek na vybavovacie zariadenie 
dopravcov (návrh možný aj v etapách budovania IDS PSK), 

• ďalej tiež vybavovanie cestujúcich v železničnej doprave vhodnou technológiou (čiastočne 
obnovou existujúceho vybavenie alebo  nákupom nového), 

• riešenie kartového systému BČK IDS PSK sa systémom správy a evidencie kariet, 

• zabezpečenie kompatibility s kartami dopravcov a iných emitentov napr. školy, čo je  
 v PSK zabezpečené cez TransCard, 

• aplikácie na karte budú elektronické cestovné vo forme jednotlivých CL, časových CL a 
elektronickej peňaženky, 

• koncepcia ponúkaného riešenia musí obsahovať implementáciu systému clearingu, 

• pohyb vozidiel IDS PSK bude v budúcnosti riadení centrálnym  dispečingom. 

Vybavovacia technológie musia  akceptovať viac typov tarifných systémom (nevynímajúc 
susediace integrované dopravné systémy pre možnosť vedenia liniek aj mimo samotné IDS, resp. 
cezhraničnú spoluprácu).  
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Obr. 4.2.2 Čipová karta IDS PSK musí byť akceptovaná vo všetkých vybavovacích zariadeniach dopravcov 

zapojených do IDS; Zdroj: orid.cz 

4.2.2. Rámcový návrh štandardov vybavovacích systémov 

Štandardy vybavovacieho systému IDS PSK budú súčasťou štandardov IDS a tu 
navrhujeme v 1. etape budovanie IDS PSK nastavenie dvoch typov štandardov: 

Štandard IDS PSK 1:  

Ide o vybavovací systém pre MHD a o dopravné výkony obsluhujúce spádové územie 
charakteru MHD. Táto doprava má sieťový charakter a jej ponuku je možno považovať za takmer 
kontinuálnu. 

Štandard IDS PSK 2:  

Ide o vybavovací systém pre poskytovanie dopravných výkonov mimo územia miest 
a vykonáva sa dopravná obsluha regiónu. Táto doprava má linkový charakter a sleduje dopytovú 
charakteristiku v priebehu dňa. 
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Tab. 4.2.1 Požiadavky na spôsob vybavenia v štandardoch IDS PSK; Zdroj: autori 

Požiadavky na spôsob vybavenia v štandardoch IDS PSK 
  Predaj JD Označenie CD Počet označovačov Nástup Výstup 

Štandard 
IDS PSK 

1 

V predpredaji (predajné 
automaty, zmluvní 

predajcovia, predajné 
miesta dopravcov 

ŽSSK, ŽD, AD, DPMP) 

MHD a PAD: Pri  
nástupe do vozidla. 

Označovač je 
umiestnený vo vozidle 

MHD a PAD: Toľko 
označovačov, koľko 
je dverí pre nástup 

cestujúcich vo 
všetkých vozidlách. Všetkými 

dverami 
Všetkými 
dverami 

U vodiča s príplatkom 
za predaj vodičom 

ŽSSK: Pred nastúpením 
do vlaku. Označovač je 

umiestnený na nástupišti 
alebo vo vestibule 

zastávky alebo stanice 

ŽSSK: Minimálne 
jeden označovač 
pre každý smer 

jazdy 

Štandard 
IDS PSK 

2 

V predpredaji (predajné 
automaty, zmluvní 

predajcovia, predajné 
miesta dopravcov 

ŽSSK, ŽD, AD, DPMP) 

CD z predpredaja, pri 
nástupu do vozidla Toľko označovačov, 

koľko je dverí pre 
nástup cestujúcich 

Len 
prednými 
dverami 

Všetkými 
dverami s 
výnimkou 
predných 

dverí U vodiča PAD 

CD predávaný vodičom 
PAD výdajným 

zariadením vozidla 
obsluhované vodičom 

Do budúcnosti je potrebné zabezpečiť povinné uznávanie BČK a zavedenie jednotného 
štandardu pre emitentov napríklad ako je to v IDS Moravskoslezkého kraje (ODIS). 

 

Obr. 4.2.3 Ilustračná schéma možnosti využitia karty ODISky po aktivácií aplikácie Karta ČD na ODISke; 

Zdroj: orid.cz 

Jednou z dôležitých tém Generálneho riaditeľstva pre dopravu Európskej komisie (DG 
Move) je zavedenie jednotného cestovného dokladu, aby sa občania EÚ dostlali z bodu A do bodu 
B bez ohľadu na druh použitej dopravy. 
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4.2.3. Tarifno-informačné zabezpečenie železničnej dopravy vo väzbe na IDS PSK 

Pre vybavenie cestujúcich papierovými cestovnými lístkami IDS PSK musí byť dopravca 
vybavený označovačmi, ktoré je možné umiestiť: 

a) do vozidiel, 

b) na nástupištia.  

V prípade železničného dopravcu, v súčasnosti je predpoklad, že ním bude Železničná 
spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) v spolupráci s manažérom železničnej infraštruktúry Železnice 
Slovenskej republiky (vlastník budov staníc a zastávok) je potrebné rozvíjať a hodnotiť obidva 
varianty tarifného vybavenia. 

Vybavenie železničných vozidiel označovačmi 

Vybaviť železničné vozne a motorové jednotky v súčasných podmienkach dopravcu ZSSK 
je zložitý problém vzhľadom k radeniu a nasadzovaniu vlakových súprav pri dopravnej obsluhe 
železničných tratí. Radenie a nasadzovanie vlakových súprav v súčasných podmienkach ZSSK 
nekopíruje územie PSK, ale presahuje aj do Žilinského a Košického kraja. Uvedený dôvod sa týka 
nielen vlakov diaľkovej dopravy ale aj vlakov regionálnej dopravy.  

Vzhľadom na navrhovaný štandard IDS PSK v oblasti vybavovacieho zariadenia je 
potrebné do každého železničného vozňa umiestnenie 2 označovačov.  

Vybavenie železničných vozňov označovačmi je značne problematické nielen vzhľadom 
k ich radeniu, ale aj ich stavbe. ZSSK používa v regionálnej doprave nielen ucelené jednotky, ale 
tiež osobné vozne klasickej stavby, u ktorých by mohlo byť vybavenie označovačom značne 
komplikované.  

Súčasná potreba označovačov pre vlaky regionálnej a diaľkovej dopravy je uvedená 
v tabuľke 4.2.1. Je potrebné poznamenať, že táto potreba je spracovaná vzhľadom na súčasné 
obehy súprav a motorových jednotiek. Uvedený počet 656 označovačov je možné významne znížiť 
reorganizáciou obehu súprav tak, aby vozidlá jazdili v čo najväčšej miere len na tratiach PSK. V 
tomto prípade možno znížiť tento počet rádovo o 25 %. 

Posúdenie vybavenia všetkých vozov ZSSK označovačmi cestovných lístkov 

Metodika stanovenia počtu označovačov bola stanovená podľa plánovaného nasadzovania 
železničných vozidiel (osobných vozňov bežnej stavby a motorových/elektrických jednotiek) na 
traťových úsekoch Košického samosprávneho kraja. Analýza vychádza z obehov ZSSK 
a domovských železničných staníc vozňov počas platnosti GVD 2017/18 (len pravidelné vlaky).  

Počet označovačov bol stanovený, na základe vyššie spomenutých faktorov, za 
predpokladu, že sa pri každých dverách vozňa bude nachádzať zariadenie na označenie 
cestovného dokladu: 

- pri vozňoch bežnej stavby 2 označovače na jeden vozeň  

- motorových a elektrických jednotkách 1 označovač pri každých dverách. 
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Do vybavenia vozidiel označovačmi bolo zahrnuté aj vybavenie vlakov diaľkovej dopravy 
kategórie R, vzhľadom na ich časté využívanie cestujúcimi v rámci Prešovského samosprávneho 
kraja (hlavne na traťovom úseku Štrba – Poprad-Tatry - Spišská Nová Ves). Pri spracovaní obehov 
súprav sa nebrali do úvahy komerčné vlaky železničných dopravcov (RegioJet, LEO Express 
a ZSSK – komerčné vlaky kategórie IC) a tiež sa nebrali do úvahy medzinárodné vlaky dopravcu 
ZSSK.  

Kritickým miestom vybavenia osobných vozňov potrebným počtom označovačov je 
súčasné nasadzovanie jednotlivých vozidiel na obsluhu traťových úsekov. Vozidlá sú nasadzované 
aj mimo územia Prešovského samosprávneho kraja, čo spôsobuje ich značný počet. 

Vhodne zvoleným nasadzovaním železničných vozidiel je možné dosiahnuť aj menší počet 
označovačov. Navrhovaný počet je stanovený v nasledujúcich tabuľkách rozdelených podľa 
jednotlivých traťových úsekov. Návrh stanovenia počtu označovačov upravuje ich vybavenie vo 
vlakoch regionálnej dopravy (druh vlaku Rex, Os).  

Variant úpravy obehov súprav osobných vozňov bol urobený len pre osobné vlaky z dôvodu 
prebehu súprav vlakov diaľkových vlakov do viacerých regiónov a domovské stanice súprav sú vo 
viacerých strediskách prepravy ZSSK na území Slovenskej republiky.  

Boli posúdené obehy železničných vozňov na jednotlivých traťových úsekoch PSK. 

Traťový úsek Plaveč - Kysak  

Traťový úsek Plaveč – Prešov – Ličartovce (Kysak) a späť nie je obsluhovaný v celom 
svojom úseku počas pracovných dní. Pravidelná dopravná obsluha je len na relácii Lipany – 
Prešov – Ličartovce (Kysak) v počte 15 párov Os vlakov. Tieto Os vlaky nekončia v ŽST Kysak, ale 
väčšina má cieľovú stanicu Košice.  V úseku Plaveč – Lipany je vedený 1 pár Os vlakov len 
v piatok a nedeľu. Na relácii Prešov – Ličartovce (Kysak) sú zavedené navyše 3 páry Os vlakov (1 
vlak v párnom smere navyše v pondelok). Ďalej na úseku Prešov – Ličartovce (Kysak – Košice) sú 
vedené aj vlaky kategórie REX, ktoré slúžia na rýchle spojenie miest Prešov a Košice. 
nasadzované súpravy na obsluhu traťového úseku pozostávajú z elektrických jednotiek 671 a 460 
ako aj zo súprav vozňov bežnej stavby. Značný počet potrebných označovačov je z dôvodu, že 
súpravy, ktoré obsluhujú traťový úsek slúžia dopravcovi ZSSK aj na obsluhu úsekov mimo PSK 
(prioritne Košického samosprávneho kraja). Radenie súprav je rôzne, preto je potrebné ho 
optimalizovať vytvorením priemernej súpravy, ktorá bude tvorená elektrickou motorovou jednotkou 
radu 671+071+971. Je potrebné vytvoriť obeh pre 6 jednotiek.  

Tab. 4.2.2 Traťový úsek Plaveč - Kysak 

Stav Radenie 
Potrebný počet 
označovačov v 

súčasnosti 
Súprava 

Navrhovaný 
počet 

označovačov 
24 párov 671+071+971 194 SPS Košice 72 
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Traťový úsek Plaveč - Poprad-Tatry   

V súčasnosti je na traťovom úseku Plaveč – Poprad-Tatry a späť vedených spolu 14 párov 
osobných vlakov. Radenie súprav je jednotné, preto nie je potrebné ho optimalizovať vytvorením 
priemernej súpravy. Pokrytie vlakových náležitostí je 4 motorovými jednotkami radu 840.  

Tab. 4.2.3 Traťový úsek Plaveč - Poprad-Tatry   

Stav Radenie Potrebný počet 
označovačov Súprava 

Navrhovaný 
počet 

označovačov 
14 párov 840 16 SPS Poprad-Tatry 16 

 

Traťový úsek Tatranská Lomnica – Studený Potok 

V súčasnosti je na traťovom úseku Tatranská Lomnica – Studený potok a späť vedených 
spolu 10 párov osobných vlakov. Radenie súprav je jednotné, preto nie je potrebné ho 
optimalizovať vytvorením priemernej súpravy. Pokrytie vlakových náležitostí je 2 motorovými 
jednotkami radu 840.  

Tab. 4.2.4 Traťový úsek Tatranská Lomnica – Studený Potok 

Stav Radenie Potrebný počet 
označovačov Súprava 

Navrhovaný 
počet 

označovačov 
14 párov 840 8 SPS Poprad-Tatry 8 

 

Traťový úsek Štrba – Vydrník  

V súčasnosti je na traťovom úseku Štrba – Vydrník (trať Košice – Žilina)  a späť 
zakreslených 14 párov osobných vlakov. Súprava je radená vo väčšine prípadov z elektrickej  
jednotky radu 460, alebo zo súprav vozňov klasickej stavby. Potreba optimalizovania obehu súprav 
je z dôvodu prechodu súprav do iných regiónov. Priemerná súprava bude zložená z elektrickej 
jednotky radu 671, pre potreby zabezpečenia obsluhy traťového úseku sú potrebné 4 súpravy radu 
671. 

Tab. 4.2.5 Traťový úsek Štrba – Vydrník 

Stav Radenie Potrebný počet 
označovačov Súprava 

Navrhovaný 
počet 

označovačov 
14 párov 671+071+971 152 SPS Košice 96 
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Traťový úsek Strážske - Prešov 

V súčasnosti je na traťovom úseku Strážske – Prešova a späť je vedených 12 párov 
osobných vlakov. Súprava je radená vo väčšine prípadov z motorovej jednotky radu 861, 
výnimočne z vozňov klasickej stavby. Potreba optimalizovania obehu súprav je z dôvodu prechodu 
súprav do/z iných regiónov. Priemerná súprava bude zložená z motorovej jednotky radu 861. Obeh 
súprav je pre navrhovaný variant optimálny, preto nie je potrebné ho meniť.  

Tab. 4.2.6 Traťový úsek Strážske - Prešov 

Stav Radenie Potrebný počet 
označovačov Súprava 

Navrhovaný 
počet 

označovačov 
12 párov 861 46 SPS Humenné 48 

 

Traťový úsek Bardejov - Prešov 

V súčasnosti je na traťovom úseku Bardejov - Prešov a späť je vedených 11 párov 
osobných vlakov. Súprava je radená buď z dvojice motorovej jednotky radu 861, alebo 
z motorového vozňa radu 812 a prípojného vozňa radu 012. Obeh súprav je pre navrhovaný 
variant optimálny, preto nie je potrebné ho meniť. Priemerná súprava bude zložená z dvojice 
motorových jednotiek radu 861 pri turnusovej potrebe 2 dvojice.  

Tab. 4.2.7 Traťový úsek Bardejov - Prešov 

Stav Radenie Potrebný počet 
označovačov Súprava 

Navrhovaný 
počet 

označovačov 
11 párov 2x861 34 SPS Humenné 24 

 

Traťový úsek Medzilaborce - Humenné 

V súčasnosti je na traťovom úseku Medzilaborce mesto - Humenné a späť je vedených 11 
Os vlakov v párnom smere a 12 Os vlakov v nepárnom smere. Súprava je radená z motorovej 
jednotky radu 861, prípadne z dvojice motorovej jednotky radu 861. Niektoré motorové jednotky 
zároveň obsluhujú aj traťové úseky Stakčín – Humenné a Humenné – Prešov, preto nebol 
duplicitne započítaný počet označovačov. Obeh súprav je pre navrhovaný variant optimálny, preto 
nie je potrebné ho meniť. Priemerná súprava bude zložená z dvojice motorových jednotiek radu 
861 pri turnusovej potrebe 2 dvojice.  

Tab. 4.2.8 Traťový úsek Medzilaborce - Humenné 

Stav Radenie Potrebný počet 
označovačov Súprava 

Navrhovaný 
počet 

označovačov 
11 párov + 1 2x861 36 SPS Humenné 24 
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Traťový úsek Stakčín - Humenné 

V súčasnosti je na traťovom úseku Stakčín - Humenné a späť je vedených 14 vlakov 
v nepárnom smere a 15 vlakov v párnom smere. Súprava je radená z motorovej jednotky radu 
861, alebo zo súprav vozňov klasickej stavby. Obeh súprav je pre navrhovaný variant optimálny, 
preto nie je potrebné ho meniť. Priemerná súprava bude zložená z dvojice motorových jednotiek 
radu 861 pri turnusovej potrebe 4 dvojíc.  

Tab. 4.2.9 Traťový úsek Stakčín - Humenné 

Stav Radenie Potrebný počet 
označovačov Súprava 

Navrhovaný 
počet 

označovačov 
14 párov + 1 2x861 98 SPS Humenné 48 

 

Tatranské elektrické železnice a Ozubnicová železnica 

TEŽ zabezpečujú prepravu cestujúcich na trati Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Štrbské 
Pleso  a na trati Starý Smokovec - Tatranská Lomnica. Vedené sú po železničných tratiach úzkeho 
rozchodu (1000 mm). Súčasťou TEŽ je aj ozubnicová železnica (taktiež úzky rozchod 100 mm), 
ktorá slúži na prepravu cestujúcich medzi železničnou stanicou Štrba a Štrbským Plesom. Je to 
jediná ozubnicová železnica na sieti ŽSR, ktorá je využívaná koľajovými vozidlami určenými pre 
ozubnicovú železnicu. Osobnú dopravu prevádzkuje Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. 
(ZSSK). TEŽ a ozubnicová železnica tvoria uzavretý dopravný systém, ktorý môže byť súčasťou 
integrovanej dopravy na území PSK, vzhľadom k ich geografickej poloha (sieť TEŽ sa nachádza 
v celej svojej dĺžke na území PSK). Na tratiach TEŽ sú prevádzkované elektrické motorové 
jednotky radu 425 a na ozubnicovej železnici elektrické motorové jednotky radu 405. 

Tab. 4.2.10 Navrhovaný počet označovačov na TEŽ  a Ozubnicovú železnicu 

EMJ Počet kusov Počet označovačov 
425 15 60 
405 3 12 

Vyhodnotenie 

Variant úpravy obehov súprav je riešený len pre osobné vlaky. EN, IC, R neupravené 
z dôvodu prebehu súprav do iných regiónov a domovské stanice súprav.  

Súčasná potreba označovačov pre vlaky regionálnej a diaľkovej dopravy je uvedená 
v tabuľke 4.2.11. Je potrebné poznamenať, že táto potreba je spracovaná vzhľadom na súčasné 
obehy súprav a motorových jednotiek. Uvedený počet 656 označovačov je možné významne znížiť 
reorganizáciou obehu súprav tak, aby vozidlá jazdili v čo najväčšej miere len na tratiach PSK. 
Zároveň riešenie spočíva v zjednotení radenie súprav na danej trati. V tomto prípade možno znížiť 
tento počet rádovo o 37 % na 408 kusov označovačov. 
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Tab. 4.2.11 Potrebný počet označovačov v železničných vozidlách vzhľadom na súčasný a optimalizovaný 
obeh súprav 

Traťový úsek Potrebný počet 
označovačov 

Optimalizovaný počet 
označovačov 

Stakčín – Humenné 98 48 
Medzilaborce – Humenné 36 24 
Humenné – Prešov 46 48 
Bardejov – Prešov 34 24 
Plaveč – Prešov – Kysak 194 72 
Plaveč – Poprad-Tatry 16 16 
Tatr. Lomnica – S. Potok (Poprad-T.) 8 8 
Štrba – Vydrník 152 96 
TEŽ+OŽ 72 72 
Spolu 656 408 

Umiestnenie označovačov na nástupištia 

Na obr. 4.2.4 je zobrazený príklad inštalácie predajných automatov IDS aj označovačov na 
zastávkach meste Zürich. Všetky zastávky disponujú uvedeným technickým vybavením, pričom 
v dopravných prostriedkoch nie sú umiestnené žiadne označovače. V dopravných prostriedkoch sú 
len informačné tabule poskytujúce informácie pre cestujúcich. Cestujúci musí mať označený 
cestovný lístok jednorázový pred vstupom do vozidla hromadnej osobnej dopravy. Vo veľkej miere 
sa využívajú predplatné časové cestovné lístky. 

  

Obr. 4.2.4 Vybavovanie cestujúcich mimo vozidlo (príklad Švajčiarsko: Zürich) 
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Obr. 4.2.5 Aplikácia multifunkčných terminálov od Mikroelektronika (ČR) na železničnej trati  Letisko Arlanda 
– Štokholm 

  

Obr. 4.2.6 Aplikácia označovača lístkov a predajného  multifunkčných terminálu v železničnej stanici Senec 
(vľavo); v Bernolákove (vpravo) (BID); Zdroj: Autori 

V podmienkach navrhovaného IDS v PSK je potrebné uvažovať s umiestnením 221 
označovačov v priestoroch železničných staníc a zastávok. Minimálny počet je však 165 kusov.  

  

Obr. 4.2.7 Označovač cestovných lístkov v PID (Pražská integrovaná doprava – vľavo); BID- Bratislavská 
integrovaná doprava (vľavo); Zdroj: autori 
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V nasledujúcej tabuľke sú uvedené navrhované počty označovačov v železničných 
staniciach a zastávkach na území PSK, a to v minimálny a optimálny počet označovačov 
papierových cestovných lístkov. Na každom nástupišti sú optimálne odporúčané dva označovače 
z dôvodu zálohovania pri výpadku jedného z nich. Počet označovačov vychádza aj z toho či 
zastávka leží na dvojkoľajnej trati, kde je navrhnutý minimálny počet označovačov 2, t. j. na 
každom nástupišti aspoň jeden. Tiež bolo prihliadnuté k frekvencii cestujúcich na prestupných 
staniciach ako Poprad-Tatry, Prešov, Humenné. 

Návrhy by mali byť aktualizované aj vzhľadom na zámery v dopravnej obslužnosti 
železničnou dopravou. Ide najmä o prípady koncepčného vedenia vlakov bez zastavovania na 
vybraných zastávkach. V prípade nevyužívania vybraných železničných zastávok na zastavovanie 
vlakov nevznikne očakávaná frekvencia cestujúcich, a teda umiestňovanie označovačov nebude 
v týchto tarifných bodoch potrebné. Uvedené návrhy v tabuľke 4.2.12 počítajú s variantom, že 
všetky zastávky budú obsluhované vlakovými spojmi. 

 

Obr. 4.2.8 Mapa železničnej siete ŽSR v PSK 

V Prílohe 4.2.1 je analýza vozidlového parku železničnej osobnej dopravy, ktoré vykonávajú 
dopravnú obsluhu v PSK. Táto analýza bola využitá pri návrhu počtu označovačov vo vlakoch 
v PSK. 

Tiež poukazuje na vekové zloženie vozidlového parku a potrebu obmeny, pri ktorej bude potrebné 
dbať aj na technické štandardy IDS PSK. 
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Tab. 4.2.12 Návrh počtu označovačov v železničných staniciach a zastávkach v PSK; Zdroj: autori 

Č.trate Číslo tarifného bodu Stanica, zastávka Počet označovačov 
      Minimálny  Optimálny 

180 1 Štrba  2 2 
  2 Štrba zastávka 1 1 
  3 Lučivná 2 2 
  4 Svit 2 2 
  5 Poprad-Tatry 5 7 
  6 Gánovce 2 2 
  7 Spišský Štiavnik 2 2 
  8 Vydrník 2 2 
  9 Tatranský Lieskovec 1 1 
  10 Štrbské Pleso                                   2 3 
  11 Popradské Pleso 1 2 
  12 Vyšné Hágy 2 3 
  13 Nová Polianka 1 1 
  14 Danielov dom 1 1 
  15 Tatranská Polianka 1 2 
  16 Tatranské Zruby 1 1 
  17 Sibír 1 1 
  18 Nový Smokovec 1 1 
  19 Starý Smokovec  4 6 
  20 Dolný Smokovec 1 2 
  21 Pod Lesom 2 2 
  22 Nová Lesná 1 2 
  23 Veľký Slavkov 1 2 
  24 Pekná Vyhliadka 1 2 
  25 Horný Smokovec 1 1 
  26 Tatranská Lesná 1 2 
  27 Stará Lesná 1 2 

185 28 Poprad-Spišská Sobota 1 1 
  29 Matejovce pri Poprade 1 1 
  30 Studený Potok                                        1 3 
  31 Veľká Lomnica-Golf 1 1 
  32 Tatranská Lomnica zast.(Eurocamp) 1 1 
  33 Tatranská Lomnica                  3 5 
  34 Veľká Lomnica 1 1 
  35 Huncovce 1 1 
  36 Kežmarok 2 3 
  37 Kežmarok zastávka 1 1 
  38 Strážky 1 1 
  39 Strážky zastávka 1 1 
  40 Spišská Belá zastávka 1 1 
  41 Bušovce 1 1 
  42 Podhorany pri Kežmarku 1 1 
  43 Toporec 1 1 
  44 Podolínec 1 2 
  45 Nižné Ružbachy 1 1 
  46 Forbasy 1 1 
  47 Stará Ľubovňa 1 2 
  48 Chmeľnica 1 1 
  49 Plavnica 1 1 
  50 Hromoš 1 1 
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Pokračovanie tab. 4.2.12 Návrh počtu označovačov v železničných staniciach a zastávkach v PSK 

186 51 Levočské Lúky 0 0 
  52 Levoča                                                    0 0 

187 53 Katúň 0 0 
  54 Spišské Podhradie                                  0 0 

188 55 Ličartovce 1 1 
  56 Drienovská Nová Ves obec 1 2 
  57 Drienovská Nová Ves 1 1 
  58 Kendice 1 1 
  59 Haniska pri Prešove 1 2 
  60 Prešov  4 7 
  61 Prešov mesto 2 4 
  62 Veľký Šariš 2 3 
  63 Šarišské Michaľany 2 3 
  64 Orkucany 1 1 
  65 Sabinov 2 4 
  66 Pečovská Nová Ves 1 1 
  67 Červenica 1 1 
  68 Rožkovany 1 1 
  69 Lipany 2 3 
  70 Krivany 1 1 
  71 Pusté Pole 1 1 
  72 Ďurková 1 1 
  73 Ľubotín 1 1 
  74 Plaveč  1 1 
  75 Orlov 0 0 
  76 Čirč 0 0 

191 77 Brekov 1 1 
  78 Humenné 3 5 
  79 Humenné mesto 2 4 
  80 Kochanovce 1 1 
  81 Udavské 1 2 
  82 Ľubiša 1 1 
  83 Hankovce 1 1 
  84 Koškovce 1 1 
  85 Zbudské Dlhé 1 1 
  86 Hrabovec nad Laborcom 1 1 
  87 Radvaň nad Laborcom 2 2 
  88 Volica 1 1 
  89 Nižné Čabiny 1 1 
  90 Vyšné Čabiny 1 1 
  91 Sukov 1 1 
  92 Monastyr 1 1 
  93 Krásny Brod 1 1 
  94 Medzilaborce                                           2 3 
  95 Medzilaborce mesto                             1 3 

193 96 Šarišské Lúky  2 3 
  97 Kapušany pri Prešove 2 3 
  98 Lada 1 1 
  99 Lipníky 1 1 
  100 Pavlovce 1 1 
  101 Hanušovce nad Topľou mesto 1 2 
  102 Hanušovce nad Topľou 1 2 
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Pokračovanie tab. 4.2.12 Návrh počtu označovačov v železničných staniciach a zastávkach v PSK 

  103 Bystré 1 1 
  104 Čierne nad Topľou 1 1 
  105 Hlinné 1 1 
  106 Soľ 1 1 
  107 Komárany  1 1 
  108 Vranov nad Topľou  2 4 
  109 Vranovské Dlhé 1 1 
  110 Hencovce 1 1 
  111 Nižný Hrabovec 1 2 

194 112 Fulianka 1 1 
  113 Tulčík 1 1 
  114 Demjata 1 2 
  115 Demjata obec 1 1 
  116 Raslavice 1 1 
  117 Vaniškovce 1 1 
  118 Bartošovce 1 1 
  119 Hertník 1 1 
  120 Šiba 1 1 
  121 Klušov 1 1 
  122 Bardejov                                                    2 3 

196 123 Hažín nad Cirochou 1 1 
  124 Kamenica nad Cirochou 1 2 
  125 Kamenica nad Cirochou dvor 1 1 
  126 Modrá nad Cirochou 1 1 
  127 Dlhé nad Cirochou 1 2 
  128 Dlhé nad Cirochou obec 1 2 
  129 Belá nad Cirochou 1 1 
  130 Snina predmestie 1 1 
  131 Snina mesto 2 3 
  132 Snina 2 3 
  133 Stakčín                                                        1 2 

Spolu     165 221 

Údaje uvedené v tabuľke 4.2.13 boli spracované ako podpora pre návrh počtu 
označovačov  IDS PSK na železničných staniciach a zastávkach v Prešovskom kraji. 
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Tab. 4.2.13 Priemerný počet nástupov a výstupov za pracovný deň (24 hod.) v mesiaci marec 2018 na 
železničných staniciach a zastávkach v PSK; Zdroj: spracované autormi na základe ZSSK 

Železničná stanica/zastávka Pracovný deň  za 24 hodín  
služby verejnej dopravy ZSSK Celkový pohyb 

cestujúcich* 
  priemerný nástup priemerný výstup 

Prešov 4712 4314 9026 
Poprad-Tatry 4107 3744 7851 
Humenné 2653 2532 5186 
Prešov mesto 1108 1239 2346 
Lipany 1047 1176 2223 
Humenné mesto 1053 1155 2209 
Sabinov 697 686 1384 
Snina mesto 698 640 1338 
Štrba 541 729 1270 
Kežmarok 616 591 1207 
Studený Potok 490 496 986 
Bardejov 521 425 946 
Vranov nad Topľou 425 422 846 
Stará Ľubovňa 354 296 650 
Strážske 264 286 550 
Kendice 231 264 494 
Šarišské Michaľany 239 251 490 
Belá nad Cirochou 256 235 490 
Medzilaborce 194 292 485 
Huncovce 193 286 479 
Raslavice 206 197 403 
Vydrník 177 224 401 
Orkucany 205 194 399 
Svit 168 226 394 
Hanušovce nad Topľou mesto 196 185 381 
Kapušany pri Prešove 177 197 374 
Pečovská Nová Ves 192 175 367 
Plaveč 261 98 359 
Stakčín 155 199 355 
Medzilaborce mesto 160 189 348 
Tatranská Lomnica 148 186 334 
Poprad-Spišská Sobota 142 192 333 
Červenica 165 155 321 
Veľký Šariš 173 131 304 
Bystré 157 139 296 
Rožkovany 149 138 287 
Hrabovec nad Laborcom 155 125 279 
Modrá nad Cirochou 145 127 272 
Dlhé nad Cirochou 143 120 263 
Ľubiša 133 124 257 
Radvaň nad Laborcom 143 113 255 
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Pokračovanie tab. 4.2.13 Priemerný počet nástupov a výstupov za pracovný deň (24 hod.) v mesiaci marec 
2018 na železničných staniciach a zastávkach v PSK 

Spišská Belá zastávka 130 125 255 
Dlhé nad Cirochou obec 131 114 245 
Podolínec 130 113 243 
Hažín nad Cirochou 124 116 240 
Brekov 96 142 238 
Hanušovce nad Topľou 145 84 229 
Drienovská Nová Ves obec 108 114 221 
Hankovce 119 88 207 
Kamenica nad Cirochou dvor 97 107 203 
Kamenica nad Cirochou 102 96 198 
Snina predmestie 85 105 190 
Ličartovce 77 100 178 
Bartošovce 87 90 177 
Hlinné 88 80 168 
Kochanovce 92 71 163 
Matejovce pri Poprade 70 89 159 
Demjata obec 75 72 147 
Štrba zastávka 73 69 142 
Soľ 76 64 139 
Čierne nad Topľou 68 62 130 
Tulčík 63 66 129 
Krásny Brod 47 74 121 
Gánovce 42 73 115 
Šarišské Lúky 55 59 114 
Nižný Hrabovec 52 57 108 
Vaniškovce 51 55 106 
Haniska pri Prešove 40 54 94 
Drienovská Nová Ves 43 52 94 
Nižné Ružbachy 46 43 90 
Zbudské Dlhé 47 43 89 
Pavlovce 44 40 84 
Volica 41 42 83 
Snina 28 51 78 
Nižné Čabiny 36 41 77 
Lipníky 37 32 69 
Hertník 25 44 69 
Forbasy 31 30 61 
Lučivná 28 30 59 
Fulianka 30 28 58 
Lada 29 28 57 
Kežmarok zastávka 31 26 56 
Toporec 27 24 51 
Kľušov 18 33 51 
Udavské 19 31 50 
Monastyr 19 28 47 



 

Prepravno-tarifný systém IDS PSK a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS 
 

206 
 

Pokračovanie tab. 4.2.13 Priemerný počet nástupov a výstupov za pracovný deň (24 hod.) v mesiaci marec 
2018 na železničných staniciach a zastávkach v PSK 

Šiba 20 26 46 
Vranovské Dlhé 19 22 41 
Hencovce 15 24 39 
Veľká Lomnica-Golf 18 20 38 
Kežmarok-Pradiareň 15 21 36 
Sukov 14 21 35 
Ďurková 14 19 32 
Strážky zastávka 15 17 32 
Ľubotín 16 9 25 
Plavnica 14 8 22 
Chmeľnica 8 11 19 
Hromoš 4 14 18 
Krivany 9 9 17 
Pusté Pole 11 4 15 
Bušovce 6 8 15 
Tatranská Lomnica zastávka 1 0 1 

 

Obstarávacie náklady na nákup a inštaláciu označovačov je možné časovo rozložiť, ak by 
sa IDS PSK budoval po etapách. Tu je však riziko zastarania označovačov a súvisiaceho 
technického vybavenia, ak by etapy boli rozložené napríklad na dlhšie obdobie nad 8 rokov. 

Na základe skúseností zo zahraničia a z viacerých dôvodov, nielen finančných, je 
výhodnejšia inštalácia označovačov na nástupištiach.   
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4.3  Uskutočniteľnosť a odhadované náklady 
Z hľadiska vybavovacieho systému IDS PSK je potrebné uvažovať s možnosťou 

komplexnej obnovy vybavovacieho systému, informačného systému a vybudovania centrálneho 
dispečingu IDS PSK. Prípadne je možné sa zamerať na doplnenie vybavovacieho a informačného 
systému na základe navrhovaných štandardov vybavovacieho systému IDS PSK a už čiastočne 
realizovaných čiastočných investícií do informačného systému IDS PSK. 

Technická špecifikácia zariadení do vozidla pre IDS PSK  

Konfigurácia  
Vozidlo MHD  
- palubný počítač  
- označovač cestovných lístkov  
- informačná tabuľa  

o predná  
o bočná  
o zadná  
o vnútorná  

- hlásič nevidomých  
- kamerový systém  
Vozidlo PAD  
- palubný počítač  
- tlačiareň cestovných lístkov s čítačkou BČK  
- informačná tabuľa  

o predná  
o bočná  
o zadná  
o vnútorná  

- hlásič nevidomých  
- kamerový systém  

 
Obr. 4.3.1 Palubný počítač- príklad; Zdroj: Autori 

 

 



 

Prepravno-tarifný systém IDS PSK a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS 
       

205 
 

Železničný vozeň  
- autonómny označovač cestovných lístkov  
- informačná tabuľa  

o vnútorná  
- hlásič nevidomých  
- kamerový systém  
Autobusová / Železničná zastávka  
- outdoor autonómny označovač cestovných lístkov  
- informačná tabuľa  

o zástavová informačná tabuľa  
Autobusové nástupište  
- informačná tabuľa  

o nástupišťová informačná tabuľa  
Palubný počítač  

Palubný počítač je multifunkčné zariadenie, ktoré slúži na výdaj cestovných lístkov, 
dispečerské monitorovanie a riadenie vozidla, riadenie označovačov a informačných systémov 
vozidla a komunikáciu s centrálnym systémom.  

Funkčné požiadavky  
- výdaj cestovných lístkov  

o tarifný systém IDS PSK – tarify, ceny, zóny, platnosti  
o zakúpenie papierového cestovného lístka  
o zakúpenie elektronického cestovného lístka  
o overenie platnosti elektronického prestupného lístka  
o overenie platnosti predplatného elektronického cestovného lístka  

 časová platnosť  
 geografická platnosť  
 kontrola zablokovaných kariet  

- dispečerský systém  
o sledovanie polohy vozidla  
o príchody na zastávky, odchody zo zastávok  

 automatické prepínanie zastávok  
o informácie o meškaní a nadbiehaní vozidla  

 pre vodiča  
 pre dispečera  
 pre cestujúcich  

o informácie o prestupných spojoch  
o operatívne zmeny plánu trasy  

- systém pre riadenie pripojených modulov a zariadení  
o komunikačný modul  
o modul pre sledovanie polohy  
o modul pre snímane prevádzkových veličín  
o tlačiareň s čítačkou BČK  
o označovač cestovných lístkov s čítačkou BČK  
o informačné tabule  
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o zvukové hlásiče  
- informačný systém  

o posielanie informácii na informačné tabule  
 aktuálna zastávka  
 nasledujúca zastávka  
 cieľová zastávka  

o hlásenie zastávok  
 aktuálna zastávka  
 nasledujúca zastávka  
 ďalšie informácie pre cestujúcich  

- monitorovací systém  
o sledovanie funkčnosti zariadení vo vozidle  
o sledovanie prevádzkových veličín vozidla  

- komunikačný systém  
o prenos dát z centrálneho systému do palubného počítača  

 tarifné dáta  
 dispečerské dáta  
 dáta pre informačné systémy  

 dáta pre informačné tabule  
 dáta pre hlásiče zastávok  

o prenos dát z palubného počítača do centrálneho systému 
 prenos dát o transakciách  
 prenos dát o polohe vozidla  
 prenos dát z monitoringu  
 prenos dát z kamerového systému  

- komunikácia s dispečerom  
o textová  
o hlasová  

- režim zníženej spotreby  
o sleep mod  
o stand-by mod  

Technické požiadavky  
- dotykový displej      
- modul snímania polohy    SIRF  
- modul pre digitálne zvukové hlásenie  3 nezávislé kanály  
- komunikačný modul    WiFi, GPRS/3G/4G  
- modul pre snímanie 2D kódu     
- zbernica      Ethernet, CAN, USB  
- dostatočne výkonný procesor     
- dostatočne veľká pamäť (RAM/ROM)    
- dostatočne rýchly nábeh systému po zapnutí  
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Tlačiareň cestovných lístkov  

Tlačiareň cestovných lístkov je multifunkčné zariadenie, ktoré sa skladá z tlačiarne 
papierových cestovných lístkov a čítačky bezkontaktných čipových kariet. Zariadenie sa pripája 
k palubnému počítaču v prípade požiadavky na tlač cestovných lístkov vo vozidle alebo 
v predpredaji.  

Tlačiareň cestovných lístkov a čítačka BČK môže byť súčasťou palubného počítača. 
Výhoda oddeleného riešenia je vyššia modularita vybavovacieho systému (rovnaký palubný 
počítač je možné použiť vo vozidlách PAD a MHD).  

Funkčné požiadavky – tlačiareň cestovných lístkov  
- grafická tlač cestovných lístkov  
- možnosť vytvoriť vlastnú (užívateľskú) šablónu pre tlač lístka  
Technické požiadavky – tlačiareň cestovných lístkov  
- rýchlosť tlače cestovného lístka  
Funkčné požiadavky – čítačka BČK  
- akceptácia kariet podľa normy ISO 14443 A/B  
- akceptácia kariet bezkontaktných bankových kariet  
- HW bezpečnostný modul pre kryptografické operácie s elektronickým cestovným 

lístkom  
Technické požiadavky – čítačka BČK  
- rýchlosť transakcie s kartou  
Označovač cestovných lístkov do vozidla  

Označovač cestovných lístkov do vozidla je kombinované zariadenie, ktoré sa skladá z 
označovača papierových cestovných lístkov a čítačky bezkontaktných čipových kariet. 

 

Obr. 4.3.2 Označovač cestovných lístkov do vozidla- príklad; Zdroj: Autori 
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Funkčné požiadavky  
- tarifný systém IDS PSK – tarify, ceny, zóny, platnosti  
- označenie papierového cestovného lístka s 2D kódom  

o overenie platnosti cestového lístka podľa údajov v 2D kóde  
o označenie nástupu na papierový lístok – dátum, čas, zóna,  

- zakúpenie jednorazového elektronického cestovného lístka  
o automatické zakúpenie lístka z BČK podľa prednastavených údajov na karte a na 

označovači  
o možnosť výberu druhu cestovného lístka, cieľovej zóny zadaním údajov na 

dotykovom displeji  
o možnosť zakúpenia cestovného lístka pre spolucestujúcich  

- overenie platnosti jednorazového elektronického cestovného lístka pri prestupe  
- overenie platnosti predplatného elektronického cestovného lístka  
- zakúpenie jednorazového lístka a platba bezkontaktnou bankovou kartou 

(PayPass/payWave)  
- akceptácia elektronického cestovného lístka v NFC mobile  
- akceptácia bankovej NFC platby za cestovný lístok  
- vizuálna a akustická signalizácia výsledku operácie zakúpenia/overenia platnosti 

cestovného lístka  
- zobrazenie informácii o zakúpenom/overenom cestovnom lístku na displeji označovača  
- evidencia všetkých údajov o transakcii Predaj/Validácia papierového a elektronického 

cestovného lístka  
- indikácia funkčnosti a poruchy označovača  
- prepojenie označovača cestovných lístkov s palubným počítačom vo vozidle  
Technické požiadavky  
- displej  

o veľkosť displeja minimálne  7”  
o rozlíšenie displeja minimálne800x600  
o svietivosť displeja minimálne  600 cd/m2   

- karty  
o akceptácia kariet podľa normy ISO 14443 A/B  
o HW bezpečnostný modul pre kryptografické operácie s elektronickým cestovným 

lístkom  
o EMV modul pre bezkontaktné bankové platby  

- komunikácia s palubným počítačom  
o vstupné dáta  

 tarify, ceny  
o výstupné dáta  

 transakcie  
o riadiace dáta  

 aktuálna linka, spoj, zóna, zastávka, ...  
- prevádzková teplota minimálne  -20 až + 60 oC  
- napájanie nominálne    24 V  
- prúd         
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Označovač cestovných lístkov do železničného vozňa  
Označovač cestovných lístkov do železničného vozňa je autonómne zariadenie, t.j. 

zariadenie, ktoré ku svojej funkčnosti nevyžaduje riadiacu jednotku. Skladá sa z označovača 
papierových cestovných lístkov a čítačky bezkontaktných čipových kariet  

Funkčné požiadavky  
- autonómne zariadenie (obsahuje modul pre sledovanie polohy a komunikačný modul)  

o automatické prepínanie zastávok  
o komunikácia s centrálnym systémom  

- označenie papierového cestovného lístka  
- overenie platnosti elektronického cestovného lístka  
Technické požiadavky  
- rovnaké ako označovač do vozidiel  
Označovač na zastávku  
Funkčné požiadavky  
- komunikácia s centrálnym systémom  
- označenie papierového cestovného lístka  
- overenie platnosti elektronického cestovného lístka  
Technické požiadavky  
- mechanika  

o outdoor  
o antivandal  

- prevádzková teplota minimálne  -20 až + 60 oC  
- krytie minimálne    IP...  
Informačná tabuľa (predná, bočná)  
Funkčné požiadavky  
- dvojriadková  
- textový režim  
- grafický režim  
Technické požiadavky  
- svietivosť LED minimálne    
Informačná tabuľa (vnútorná) – LCD panel  
Funkčné požiadavky  
- zobrazenie nácestných zastávok  
- zobrazenie prestupných spojov  
- zobrazenie meškania prestupných spojov  
Technické požiadavky  
- rozmer LCD panela minimálne  19’’  
- rozlíšenie LCD panela minimálne   
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Obr. 4.3.3 Informačná tabuľa do vozidla- príklad; Zdroj: Autori 

Zástavová informačná tabuľa  
Funkčné požiadavky  
- zobrazenie odchodov spojov zo zastávky  
- zobrazenie meškaní spojov  
- zobrazenie dôležitých informácii z centrálneho dispečingu cestujúcim  
Technické požiadavky  
- mechanika  

o outdoor  
o antivandal  

- prevádzková teplota minimálne  -20 až + 60 oC  
- krytie minimálne    IP..  
- rozmer LCD panela minimálne   42’’  
- rozlíšenie LCD panela minimálne 
Informačná tabuľa o odchodoch spojov v rámci IDS PSK vnútri železničných 
a autobusových staníc 
Funkčné požiadavky  
- zobrazenie odchodov spojov zo stanice 
- zobrazenie meškaní spojov  
- zobrazenie dôležitých informácii z centrálneho dispečingu cestujúcim  
Technické požiadavky  
- prevádzková teplota minimálne  +10 až + 40 oC  
- pripojenie na internet 
- rozmer LCD panela (obrazovky)  minimálne   42’’    
Centrálny systém dopravcu IDS PSK  
Funkčné požiadavky  
- interface na vybavovací systém vo vozidle  

o cestovné poriadky  
o tarify a ceny  

- interface na informačný systém vo vozidle  
o informačné tabule  
o hlásiče zastávok  

- interface na centrálny systém koordinátora IDS  
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Centrálny systém koordinátora IDS PSK  
Funkčné požiadavky  
- tarifný systém  

o správa zón pre zónový systém  
o správa taríf  
o správa cien  

- dopravné zúčtovanie  
o rozúčtovanie jázd na predplatné cestovné lístky a jednorazové cestovné lístky  

 rozúčtovanie na základe adresných výkonov  
 rozúčtovanie na základe neadresných výkonov  

- dispečerský riadiaci a informačný systém  
o prestupné uzly – riadenie nadväzností spojov v rámci rôznych dopravcov a rôznych 

druhov dopravy  
- monitorovací systém  

o meškanie/nadbiehanie  
o funkčnosť systému  
o  

- komunikačný systém  
o dátová komunikácia  
o hlasová komunikácia  

 
- interface na IS dopravcov IDS PSK  

o vstupné dáta pre vybavovací systém  
 cestovné poriadky  
 tarify a ceny  
 informačné tabule  

o výstupné dáta z vybavovacieho systému  
 transakcie o predaji papierových lístkov  
 transakcie s BČK  

o výstupné dáta z monitorovacieho systému  
Pre potreby štúdie realizovateľnosti bol spracovateľom Žilinskou univerzitou v Žiline 

spracovaný návrh na osadenie železničných staníc a autobusových staníc vnútornými 
informačnými elektronickými tabuľami na báze obrazovky TV napr. LCD a pripojenia na internet. 

  

Obr. 4.3.4 Príklad na elektronické informačné tabule v režime on-line z Autobusovej stanice Považská 
Bystrica, a.s.; Zdroj: Autori 
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Tab. 4.3.1  Prehľad vybavenia železničných staníc a zastávok v Prešovskom kraji s možnosťou vybavenia 
informačnej tabule; Zdroj: Autori 

Železničné stanice/zastávky 
Krytá 

čakáreň Krytý prístrešok 
Otvorené pre 
cestujúcich Poznámka  

Bardejov                                              áno   áno   
Bartošovce   áno áno   
Belá nad Cirochou áno   nie   
Brekov  áno   nie   
Bušovce - - -   
Bystré - - -   
Červenica áno   nie   
Čierne nad Topľou áno áno     
Čirč - - - neprevádzkovaná doprava  
Danielov dom   áno áno   
Demjata - - - Os vlaky v ŽST nezastavujú  
Demjata obec áno   áno   
Dlhé nad Cirochou áno   áno   
Dlhé nad Cirochou obec áno   nie   
Dolný Smokovec áno   áno   
Drienovská Nová Ves áno   nie   
Drienovská Nová Ves obec   áno áno   
Ďurková áno   nie   
Forbasy áno   nie   
Fulianka áno   nie - iba krytý prístrešok   
Gánovce áno   nie   
Haniska pri Prešove - - -   
Hankovce áno   nie   
Hanušovce nad Topľou áno   áno   
Hanušovce nad Topľou mesto áno   nie   
Hažín nad Cirochou áno   nie   
Hencovce   áno (murovaný) áno   
Hertník áno   nie   
Hlinné áno   nie   
Horný Smokovec - - -   
Hrabovec nad Laborcom áno   nie   
Hromoš áno   nie   
Humenné  áno   áno   
Humenné mesto áno   áno   
Huncovce - - -   
Chmeľnica áno   nie   
Kamenica nad Cirochou áno áno     
Kamenica nad Cirochou dvor áno   nie   
Kapušany pri Prešove áno   áno   
Katúň nie   nie neprevádzkovaná doprava  
Kendice áno   áno   
Kežmarok áno   áno   
Kežmarok zastávka   áno áno   
Kľušov áno   nie   
Kochanovce áno   nie   
Komárany    áno áno   
Koškovce áno   áno   
Krásny Brod áno   nie   
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Pokračovanie tab. 4.3.1  Prehľad vybavenia železničných staníc a zastávok v Prešovskom kraji s možnosťou 
vybavenia informačnej tabule; Zdroj: Autori 

Krivany   áno áno   
Lada   áno (murovaný) áno   
Levoča                                                    áno   nie neprevádzkovaná doprava  
Levočské Lúky budova 

zbúraná   nie neprevádzkovaná doprava  
Ličartovce áno   áno   
Lipany áno   áno   
Lipníky áno   áno   
Ľubiša  áno   nie   
Ľubotín - - -   
Lučivná áno   nie   
Matejovce pri Poprade áno   áno   
Medzilaborce                                           áno   áno   
Medzilaborce mesto                               áno (murovaný) áno   
Modrá nad Cirochou áno áno (murovaný) nie - iba krytý prístrešok   
Monastyr   áno (murovaný)     
Nižné Čabiny áno   nie   
Nižné Ružbachy áno   áno   
Nižný Hrabovec áno   áno   
Nová Lesná áno   áno   
Nová Polianka áno   áno   
Nový Smokovec áno   áno   
Orkucany áno   nie   
Orlov -   - neprevádzkovaná doprava  
Pavlovce áno   nie   
Pečovská Nová Ves áno   nie   
Pekná Vyhliadka áno   áno   
Plaveč  áno   áno   
Plavnica áno   áno   
Pod Lesom áno   áno   
Podhorany pri Kežmarku - - -   
Podolínec áno   áno   
Popradské Pleso   áno áno   
Poprad-Spišská Sobota   áno - kryté nástupište áno   
Poprad-Tatry áno   áno   
Prešov  áno   áno   
Prešov mesto   áno - kryté nástupište áno   
Pusté Pole - - -   
Radvaň nad Laborcom áno   áno   
Raslavice áno   áno   
Rožkovany - - -   
Sabinov áno   áno   
Sečovská Polianka  áno - nie neprevádzkovaná doprava  
Sibír   áno áno   
Snina áno   áno   
Snina mesto áno   áno   
Snina predmestie áno   áno   
Soľ áno   áno   
Spišská Belá zastávka áno   áno   
Spišské Podhradie                                  áno   nie neprevádzkovaná doprava  
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Pokračovanie tab. 4.3.1  Prehľad vybavenia železničných staníc a zastávok v Prešovskom kraji s možnosťou 
vybavenia informačnej tabule; Zdroj: Autori 

Spišský Štiavnik áno   nie   
Stakčín                                                        áno   áno   
Stará Lesná   áno (murovaný) áno   
Stará Ľubovňa áno   áno   
Starý Smokovec  áno   áno   
Strážky áno   nie   
Strážky zastávka   áno áno   
Studený Potok                                        áno   áno   
Sukov   áno (murovaný) áno   
Svit áno   áno   
Šarišské Lúky  áno   áno   
Šarišské Michaľany áno   nie   
Šiba   áno áno   
Štrba  áno   áno   
Štrba zastávka áno   nie   
Štrbské Pleso                                   áno   áno   
Tatranská Lesná   áno (murovaný) áno   
Tatranská Lomnica                  áno   áno   
Tatranská Lomnica zast.(Eurocamp) - - -   
Tatranská Polianka áno   áno   
Tatranské Zruby áno   áno   
Tatranský Lieskovec   áno áno   
Toporec - - -   
Tulčík áno   nie   
Udavské áno   nie   
Vaniškovce áno   nie   
Veľká Lomnica-Golf   áno (murovaný) áno   
Veľký Slavkov áno   áno   
Veľký Šariš áno   áno   
Volica áno   nie   
Vranov - Ortáše (Lomnica) - - - neprevádzkovaná doprava  
Vranov n. T. predmestie (Čemerné) áno   nie neprevádzkovaná doprava  
Vranov nad Topľou  áno   áno   
Vranovské Dlhé - - -   
Vydrník áno   áno   
Vyšné Čabiny áno   nie   
Vyšné Hágy áno   áno   
Zbudské Dlhé áno   nie   

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že interiérové informačné tabule by mohli sa 
nainštalovať do 51 železničných staníc a zastávok. Pri niektorých by boli potrebné určité technické 
úpravy. 

Z hľadiska autobusových staníc je možno umiestniť navrhované tabule do interiéru staníc, 
ktoré sú dostupné pre cestujúcich. Príklad je na obr. 4.3.4 z Autobusovej stanice v Považskej 
Bystrice. 
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Tab. 4.3.2  Prehľad vybavenia autobusových  staníc v Prešovskom kraji s možnosťou vybavenia informačnej 
tabule do interiéru staničnej budovy dostupnej pre cestujúcich; Zdroj: Autori 

P.č. Názov mesta z AS 
Možnosť umiestnenia IT 

do interiéru 
Návrh počtu 

IT 
1 Bardejov áno 2 
2 Humenné áno 2 
3 Kežmarok áno 1 
4 Levoča nie 1 
5 Medzilaborce nie 1 
6 Poprad áno 0 
7 Prešov áno 3 
8 Sabinov nie 0 
9 Snina áno 1 

10 Stará Ľubovňa áno 1 
11 Stropkov áno 1 
12 Svidník áno 2 
13 Vranov nad Topľou áno 2 

Spolu: 17 informačných tabúľ 

Na ostatné najvyťaženejšie  stanice resp. zastávky navrhujeme tiež  exteriérové informačné 
tabule pozri obr. 4.3.5. 

 

Obr. 4.3.5 Exteriérové elektronické informačné tabule v Bratislave; Zdroj: imhd.sk 
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Tab. 4.3.3 Odhadované náklady v EUR 

  Druh 
dopravy 

Počet 
vozidiel Zariadenie Počet 

hodín 
Počet 

ks 
Cena/ks 

Cena/hod 

Cena 
spolu Poznámka 
[Eur] 

Vybavovací 
systém 
vozidiel 

MHD 112 

palubný počítač - HW 1 112 2 200 246 400 bez tlačiarne, bez 
čítačky BČK 

označovač - HW 1 391 2 500 977 500 

papier. a elektronické 
lístky, 2D kód, NFC, 
EMV, 3 v sólo voze, 

4 v dlhom voze 

palubný počítač - SW 1 000 1 60 60 000 customizácia podľa 
špecifikácie IDS PSK 

(pripravovaná) označovač - SW 1 800 1 60 108 000 
interface na IS dopravcu 300 1 60 18 000   

inštalácia - HW+SW 20 112 50 112 000   

PAD 598 

palubný počítač - HW 1 598 3 000 1 794 000 
s tlačiarňou 

a čítačkou BČK, 2D 
kód, NFC, EMV 

palubný počítač - SW 600 1 60 36 000 customizácia podľa 
špecifikácie IDS PSK 

interface na IS dopravcu 300 1 60 18 000   
inštalácia - HW+SW 8 598 50 239 200   

ŽD 656 

označovač - HW 1 656 3 000 1 968 000 
autonómny, papier. 
a elektronické lístky, 
2D kód, NFC, EMV 

označovač - SW 1 400 1 60 84 000 customizácia podľa 
špecifikácie IDS PSK 

interface na IS dopravcu 2 500 1 60 150 000   
inštalácia - HW+SW 20 656 50 656 000   

ORID 
PSK 50 revízorská čítačka 1 60 2 400 144 000  

Informačný 
systém 
vozidiel 

MHD 112 

tabuľa vonkajšia predná 1 112 1 500 168 000   
tabuľa vonkajšia bočná 1 167 1 500 250 500   
tabuľa vonkajšia zadná 1 112 600 67 200   

LCD vnútorný panel 1 167 2 000 334 000   
hlásič pre nevidomých 1 112 1 200 134 400   

kamerový systém - sólo voz 1 57 1 200 68 400 2 kamery vo vozidle  
kamerový systém - dlhý voz 1 55 1 500 82 500 3 kamery vo vozidle  

inštalácia - HW 12 112 50 67 200  

PAD 598 

tabuľa vonkajšia predná 1 598 1 500 897 000   
tabuľa vonkajšia bočná 1 598 1 500 897 000   

LCD vnútorný panel 1 598 2 000 1 196 000   
hlásič pre nevidomých 1 598 1 200 717 600  

kamerový systém 1 598 1 200 717 600 2 kamery vo vozidle  
inštalácia - HW 12 598 50 358 800   

ŽD 656 

LCD vnútorný panel 1 656 2 000 1 312 000   
hlásič pre nevidomých 1 656 1 200 787 200   

kamerový systém 1 656 1 200 787 200 2 kamery vo vozidle  
inštalácia - HW 12 656 50 393 600   

Vybavovací 
systém na 
železničné 

stanice 
ŽD 221 

označovač - HW 1 221 3 000 663 000 outdoorový variant 

označovač - SW 1 500 1 60 90 000 customizácia podľa 
špecifikácie IDS PSK 

interface na IS dopravcu 500 1 60 48 000   

inštalácia 6 221 50 66 300 bez nákladov na príp. 
stavebné úpravy 

Informačný 
systém na 

stanice 
a zastávky 

ŽD, PAD, 
MHD 156 

nástupišťová tabuľa 1 56 15 000 840 000 vybrané zastávky, 
vybrané nástupištia zastavková tabuľa 1 100 5 000 500 000 

hlásič pre nevidomých 1 156 1 200 187 200  
inštalácia 6 156 50 46 800 bez prípadných 

stavebných nákladov 

ŽD 
a PAD 

(stanice) 
75 

interiérová tabuľa 1 75 2 200 165 000  
hlásič pre nevidomých 1 75 1 200 90 000  

inštalácia 6 75 50 22 500 bez prípadných 
stavebných nákladov 
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Pokračovanie tab. 4.3.3 Odhadované náklady v EUR 

Back office 
IDS PSK 

ORID 
PSK 1 

centrálny systém - HW 1 1 200 000 200 000 
server, pracovné 

stanice, komunikačné 
zariadenia,... 

systémový SW 1 1 100 000 100 000 OS, DB,... 

aplikačný SW - tarify 1 1 100 000 100 000 tarifný systém IDS 
PSK 

aplikačný SW - zúčtovanie 1 1 100 000 100 000 dopravné zúčtovanie, 
štatistika, reporty,... 

aplikačný SW - DRS  1 1 100 000 100 000 
cestovné poriadky, 

nadväznosti, 
prestupy,... 

aplikačný SW - 
komunikácia 1 1 100 000 100 000   

aplikačný SW - monitoring 1 1 100 000 100 000   
Spolu             15 064 100   

Poznámka: 

MHD: 
68 autobusov  z toho 28 kĺbových 
44 trolejbusov  z toho 27 kĺbových 

Možnosti zníženia nákladov: 

Uvedené náklady je možné znížiť ak sa rozhodne variant len označovače na železničné 
zastávky a stanice a nie do železničných vozňov, čo sa využíva v integrovaných dopravných 
systémov v zahraničí napr. Česká republika, Švajčiarsko ale aj už v Slovenskej republike v IDS 
Bratislavského kraja. 

Ďalšou možnosťou je úspora nákladov ak súčasné vybavenie najmä vozidiel dopravcov 
bude zodpovedať navrhovaným štandardom IDS PSK. 

Poznámky:  

- palubný počítač pre vozidlo MHD neobsahuje tlačiareň cestovných lístkov ani čítačku 
čipových kariet - vodič nevydáva lístky 

- v cene palubného počítača je aj HW pre pripojenie tabúľ a čítačiek (switch, ...) buď ako 
samostatné zariadenie alebo ako modul integrovaný do iného HW zariadenia 

- označovač cestovných lístkov vo vozidle MHD môže byť kombinovaný - papierové aj 
elektronické lístky alebo len jedna z možností, čo má výrazný vplyv na výslednú cenu 
zariadenia 

- akceptácia bezkontaktných bankových kariet PayPass/PayWave má vplyv na cenu 
zariadenia - nemusí byť vo všetkých označovačoch 

- cena HW zariadení je orientačná - na trhu existujú aj drahšie aj lacnejšie zariadenia  
- cena SW modulov je orientačná - závisí od špecifikácie požiadaviek, ktoré dnes nie sú 

známe 
- cena centrálneho systému (HW a SW) vychádza z porovnateľného projektu pre IDS BK - 

funkčný systém sa dá vybudovať aj lacnejšie aj drahšie 
- počet označovačov vo vozidlách MHD - výpočet počtu označovačov je v záložke "Počet" 
- počet bočných tabúľ vo vozidlách MHD - výpočet počtu bočných tabúľ je v záložke "Počet" 
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4.4  Návrh do akčného plánu 
Z hľadiska naplnenia požiadaviek na čo možno najrýchlejšie zavedenie tarifného 

a vybavovacieho systému IDS PSK je potrebné pripraviť akčný plán, tu budú najdôležitejšie 
možnosti financovania vybavovacieho zariadenia IDS PSK 

Do akčného plánu  na vybudovanie vybavovacieho systému IDS PSK je možné využiť 
navrhované projekty zo zásobníka projektov resp. nové projekty z Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra 2014-2020. Operačný program bol schválený Európskou 
komisiou 28.10.2014. 

 

Obr. 4.4.1 Príklad komplementárnych aktivít financovaných z OP II a IROP v oblasti verejnej osobnej 
dopravy; Zdroj: OP II a IROP 

V nasledujúcich tabuľkách sú vybraté projekty zo zásobníka projektov v rámci Operačného 
programu Integrovaná infraštruktúra na obdobie 2014-2020, ktoré môžu pomôcť s naplnením 
akčného plánu a jeho financovania. 
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Tab. 4.4.1  Výber zo zásobníka projektov OP Integrovaná infraštruktúra týkajúcich sa PSK 

Východný funkčný región     

ID Nositeľ 
projektu 

Názov 
projektu Popis/zdôvodnenie projektu 

Priorita 
Stratégie 
rozvoja 

VOD 

Opatrenie 
Stratégie 
rozvoja 

VOD 

Investičné 
náklady 

Stavebné 
náklady Oprávnené 

Ukazovatele 
výstupu Ukazovatele výsledku Návrh 

OP (v Eur) (v Eur) náklady 
    (v Eur) 

167 DPMP 

Plynofikácia 
autobusov 

verejnej 
dopravy 

Riešenie je zamerané na technickú zmenu 
vozového parku – zmena používaných 

pohonných látok u autobusov MHD z nafty 
na CNG-pohon s cieľom zníženia emisií 

znečisťujúcich látok v ovzduší a zlepšenie 
životného prostredia v meste Prešov 

PR 11 OP 55 6 500 000 6 500 000   
autobusy s 
pohonom 

CNG 

zníženie dopadu 
prevádzkovania MHD na 
kvalitu ovzdušia v meste 
Prešov  - zníženie emisií 

znečisťujúcich látok z 
verejnej dopravy 

OPKŽP 

126 DPMP 
Nákup 

duobusov pre 
Prešov 

Prešov momentálne nedisponuje žiadnymi 
duobusmi. Riešenie je zamerané na 

obnovu vozového parku novými 
ekologickými vozidlami MHD - duobusmi 
(trolejbusmi s pomocným pohonom) na 
jazdu vozidiel aj mimo siete trakčného 

vedenia. Využitie týchto vozidiel je možné 
ako náhrada za autobusy v tých častiach 

mesta, kde nie je vybudovaná trolejbusová 
sieť, jazda počas výluk napájania 

trolejbusovej siete a pod.  

PR 11 OP 54 11 000 000 11 000 000   

nové 
trolejbusy s 
pomocným 
pohonom 

zvyšovanie podielu 
trolejbusovej dopravy, 
ekologizácia verejnej 

dopravy 

OPII 

154 Mesto 
Prešov 

Prepojenie 
trolejbusových 
tratí Sibírska – 

Pod 
Šalgovíkom 

Cestným prepojením ulíc Sibírska – Pod 
Šalgovíkom (cca 215 m) sa uzatvorí okruh 

miestnych komunikácií a vytvorí sa 
priestor pre rozšírenie siete liniek MHD 
(autobusovú aj trolejbusovú dopravu) a 

vhodným umiestnením združeného 
obratiska vozidiel MHD sa vytvorí 

predpoklad pre zefektívnenie využitia 
vozidiel na jednotlivých linkách MHD. 

Súčasťou projektu je dobudovanie 
trolejového vedenia v dĺžke cca 1,5km, 

nového obratiska pre autobusy 
atroplejbusy, chodníka pre peších a 

cyklocestičky 

PR 15 OP 85 2 000 000 

cca 2,0 mil. 
bez 

nákladov na 
vybudovanie 
TR vedenia 
v dĺžke cca 

1,5km  

  

trolejbusová 
trať a 

obratisko pre 
vozidlá 

MHD, krátky 
úsek 

miestnej 
komunikácie, 
chodník pre 

peších a 
cyklocestička 

rozšírenie obsluhy 
územia verejnou 

dopravou, zefektívnenie 
využitia vozidiel MHD v 

prevádzkepodpora 
nemotorovej dopravy 

OPII 

165 ZSSK IDS Vysoké 
Tatry   PR 4 OP 16           OPII 
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Tab. 4.4.2 Výber zo zásobníka projektov OP Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 – celoslovenské 
regionálne projekty 

Celoslovenské regionálne projekty                   

131 ZSSK 
Projekt nákupu 

elektrických jednotiek 
v rámci IDS 

Zvýšenie kvality a 
atraktivity regionálnej 
železničnej dopravy 

PR 
11 

OP 
50 160 000 000 - 160 000 000     OPII 

132 ZSSK 
Projekt nákupu 

dieselových jednotiek 
v rámci IDS 

Zvýšenie kvality a 
atraktivity regionálnej 
železničnej dopravy 

PR 
11 

OP 
50 40 000 000 - 40 000 000     OPII 

141 ŽSR 
Optimalizácia polôh 
železničných staníc 

a zastávok 

Zatraktívnenie 
železničnej dopravy, 

umožnenie 
odstránenia súbehov 

s autobusovou 
dopravou 

PR 
14 

OP 
77           OPII 

142 ŽSR 
Vybudovanie nových 
železničných staníc 

a zastávok 

Zatraktívnenie 
železničnej dopravy, 

umožnenie 
odstránenia súbehov 

s autobusovou 
dopravou 

PR 
14 

OP 
78           OPII 

Vyššie uvedené projekty sú už schválené a určené pre Žilinský kraj, Trenčiansky kraj (25 ks 
elektrických jednotiek pre IDS Žilina) a Banskobystrický kraj (21 dieselmotorových jednotiek)20.  

Ako je zrejmé ide hlavne od podporu IDS v Žilinskom kraji a susediacich krajoch kde sa 
urobili už kroky k vybodovaniu IDS. Napríklad v Žilinskom kraji bol založený organizátor 
Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.. 

Predpokladá sa však, že železničné vozidlá osobnej dopravy obstarané z Operačného 
programu doprava z obdobia 2007-2013 sa budú presúvať do Košického kraja a Prešovského 
kraja. Niektoré opatrenia sa urobili aj od nového cestovného poriadku od 9.12.2018. 

Z  projektových zámerov IROP, kde predkladateľom je mesto Prešov prichádzajú tiež 
do úvahy aj tieto projekty, ktoré súvisia s tarifným a vybavovacím systémom IDS PSK. 

Špecifický cieľ 1.2.1 Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských 
systémov 

Aktivita: Informačné systémy - zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a 
oznamovacieho systému 

Plánovaná hodnota – 100 000,- € 

 nepredložený 

 

 

 

                                                           
20 Zdroj: https://www.slovakrail.sk/sk/o-spolocnosti/projekty-eu/modernizacia-zkv-opii-1-cast.html 
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Špecifický cieľ 1.2.1 Zlepšenie infraštruktúry VOD - rekonštrukcia, modernizácia a výstavba 
zastávok cestnej VOD a integrovaných zastávok subsystémov VOD 

Aktivita: Projektová dokumentácia, realizácia stavebných prác (rekonštrukcia predstaničného 
priestoru +  prestupných  uzlov) 

Plánovaná hodnota – 2 500 000,- € 

 Predložené 2 žiadostí o NFP, z toho: 

1Žiadosť o NFP neschválená s názvom: Integrovaná doprava - MHD, SAD, zastávka ul. Levočská 
(prestupný uzol). 

1Žiadosť o NFP sa realizuje s názvom: Modernizácia a rekonštrukcia prestupného uzla na 
Masarykovej ulici v Prešove (Predstaničný priestor), v rámci ktorého budú inštalované informačné 
systémy (tabule, kiosky a in). 

Špecifický cieľ 1.2.1 Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk Park & 
Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R), Bike & Ride (B+R); zavádzanie opatrení preferencie VOD 

Aktivita: Projektová dokumentácia, realizácia stavebných prác (riešenie parkovania a budovanie 
parkovacích miest v blízkosti železničnej  stanice, opatrenia preferencie VOD) 

Plánovaná hodnota – 3 500 000,- € 

 Nepredložená ŽoNFP na výstavbu záchytných parkovísk. 

 Čiastočne sa realizuje v projekte s názvom: Modernizácia a rekonštrukcia prestupného uzla 
na Masarykovej ulici v Prešove (Predstaničný priestor), v rámci ktorého budú inštalované 
informačné systémy (tabule, kiosky a in). 

Projekt v realizačnej fáze pre SAD Prešov, a.s. 

Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia (modernizácia existujúcich a 
zavádzanie nových informačných a dispečerských systémov) vrátane modernizácie vozidlového 
informačného a komunikačného systému Budovanie IDS v PSK – I. fáza projektu.  

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Konkrétny cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy 

Výška NFP: 848 105 Eur 

Predmetom realizácie projektu je nákup 180 kusov informačno-komunikačného a tarifného 
systému (IKTS) pre operátora autobusovej dopravy SAD Prešov, a. s. Systém bude pozostávať 
palubného počítača, tlačiarne cestovných lístkov s čítačkou bezkontaktných čipových kariet, 
čítačky EMV (bankomatových) kariet a čítačky 2D kódu, komunikačnej jednotky, podstavy a 
software palubného počítača. Súčasťou projektu je aj vozidlový kamerový systém a WIFI. Projekt 
bude realizovaný v rámci jednej etapy s názvom „Nákup informačno – komunikačného a tarifného 
systému“. 
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Projekt podporí realizáciu plánov rozvoja VOD v PSK a na miestnej úrovni. Výrazne zlepší 
súčasnú nedostatočnú vybavenosť IKT infraštruktúrou a tiež rozšíri a skvalitní poskytovanie 
služieb pre širokú cestujúcu verejnosť. Z pohľadu verejnosti, projekt reaguje na požiadavky typu 
„byť informovaný mimo aj v autobuse, cítiť sa bezpečne, byť rýchlo a jednoducho vybavený, byť 
informovaný o reálnom stave prevádzky (meškanie pre mimoriadne situácie a dopravné zápchy) a 
polohe autobusu v časopriestore“. Cestujúci budú mať možnosť získavať informácie o prevádzke 
VOD a monitorovať VOD multimediálnymi prostriedkami, využívať tieto informácie pri plánovaní 
cestovania, pri využívaní rôznych druhov VOD.21 

Tento projekt môže znížiť náklady na realizáciu tarifného a informačného vybavenie IDS 
PSK ak bude plniť budúce štandardy IDS PSK. 

Projekt pre KSK  s presahom do PSK 

Vizuálny informačný systém bude slúžiť na poskytovanie informácii o jednotlivých spojoch v 
staniciach, termináloch či zastávkach. Vizuálny informačný systém sa skladá z týchto 
zobrazovacích jednotiek:  

– budú podávať informácie o časovo najbližších 
odchodoch z príslušnej zastávky, stanice, T-IDS súčasne budú podávať informácie o aktuálnej 
dopravnej situácii. Zariadenie bude pracovať on-line. Budú umiestnené tak, aby cestujúci boli 
informovaní o odchodoch električiek, autobusov, trolejbusov aj vlakov na jednom mieste. 
Informácie o žel. doprave budú oddelené od ostatných informácií.  

– zobrazujú dopravné informácie pre konkrétnu 
zastávku, alebo nástupište. Pracujú on- line.  

– interaktívne LCD displeje s cestovnými poriadkami a 
možnosťou vyhľadania spojov. Ich výhoda spočíva v pohotovom vyhľadaní spojenia pri prestupe z 
jedného dopravného prostriedku do druhého.  

V rámci KORID-u sa navrhuje výstavba informačného systému v každom T-IDS aj 
prestupnom bode integrovanej osobnej prepravy, ktoré budú navzájom prepojené a riadené z 
dispečerského centra. Dispečerské centrum sa navrhuje umiestniť v Košiciach. Sieť informačného 
systému je znázornená na obr. 4.4.2. 

                                                           
21 Zdroj: https://www.sad-po.sk/index.php?show=5&node=74&detail=1 
 

https://www.sad-po.sk/index.php?show=5&node=74&detail=1
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Obr. 4.4.2 Sieť informačného systému T-IDS BUS-ŽEL; Zdroj: Inštitucionálna a organizačná analýza rozvoja 
systémov verejnej osobnej dopravy na regionálnej úrovni Košického samosprávneho kraja, KPM CONSULT, 

a.s. 2013 

Tiež je možné ešte  využiť  zameranie  Integrovaného regionálného operačného 
programu (ďalej len ,,IROP“) na programové obdobie 2014-2020 schválený rozhodnutím 
Európskej komisie č. C(2014) 10182 zo dňa 18. decembra 2014.  

Východné Slovensko Región s krajskými mestami Košice a Prešov dopĺňajú ťažiskové 
osídlenia druhej úrovne Michalovce – Vranov nad Topľou – Humenné a Poprad – Spišská Nová 
Ves. Blízkosť krajských miest, ktoré sú 2. a 3. najväčšie na Slovensku generuje významné väzby 
medzi nimi. Hlavnými problémami sú izolovane fungujúce systémy verejnej dopravy, nedostatočná 
koordinovanosť a nadväznosť jednotlivých dopravných systémov, chýbajúci centrálny dispečing, 
ktorý by riadil jednotlivé dopravné systémy ako jeden celok, málo atraktívna železničná doprava v 
porovnaní s prímestskou autobusovou dopravou, zlý stav vozidiel a koľajových tratí MHD a údržby 
vo všeobecnosti a nevyhovujúci stavebný a prevádzkový stav na prestupných miestach a 
zastávkach. V Prešove navyše priemerný vek autobusov dosahuje 10 rokov.  
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Okruhy plánovaných aktivít:  

 plán dopravnej obsluhy (KSK+PSK) – komplementarita s OPII: nevyhnutný  
  strategický dokument na podporu projektov  

 generel dopravy (KSK+PSK) – komplementarita s OPII: nevyhnutný strategický  
  dokument na podporu projektov 

  zriadenie dynamickej preferencie VOD na križovatkách a priechodoch riadených 
  svetelnou signalizáciou (Košice) – komplementarita s OPII: nákup nových električiek 
  a trolejbusov v Košiciach  

 modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy (KSK, PSK, Košice) –   
  komplementarita s OPII: nákup nových trolejbusov v Košiciach  

 dispečerský systém + tarifno-informačné zabezpečenie IDS – komplementarita 
  s OPII: terminály integrovanej osobnej dopravy (so zásahom do železničnej 
   infraštruktúry)  

 prestupné terminály a P+R v rámci IDS  

 obnova vozidlového parku autobusov (Prešov). 
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CP   cestovný poriadok 
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  republiky 

MD a V SR  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

MHD   Mestská hromadná doprava 

NR SR   Národná rada SR 

OA   osobný automobil 

PAD   Prímestská autobusová doprava 

PAL   prímestské autobusové linky 

SAD    Slovenská autobusová doprava 

STN   Slovenská technická norma 

ŠU SR   Štatistický úrad SR 

ŽSSK   Železničná spoločnosť Slovensko 

ŽD   Železničná doprava 
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