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Dôvodová správa 
 

Zabezpečovanie prímestskej autobusovej dopravy je jednou zo základných povinností 

samosprávneho kraja. Dopravná obslužnosť má občanom zabezpečiť prepravu za zamestnaním, 

za vzdelaním, za zdravotnou starostlivosťou, za nákupom k životu potrebných tovarov, za 

oddychom a kultúrnym vyžitím. Zabezpečovanie tejto služby zaťažuje rozpočet samosprávy 

výraznou mierou.  

Táto elementárna povinnosť samosprávy vyčleňuje z rozpočtu kraja značné finančné 

prostriedky. Je povinnosťou objednávateľa služby, ktorý hospodári s verejnými zdrojmi aby 

s finančnými prostriedkami nakladal hospodárne a efektívne. Pre efektívne hospodárenie je 

nevyhnutné uzavretie zmluvy o službách s dodávateľom, kde bude zohľadnená skutočná 

a reálna výška nákladov. Práve tieto náklady by mali spadať pod kritéria výberu nového 

dodávateľa služby. Základným predpokladom pre výber uchádzača je cena. Avšak pri dnešnom 

výbere dodávateľa služby sú čoraz viac používané metódy multikriterálneho výberu. Práve 

rozloženie váhy výberu medzi viacero kritérií by malo napomôcť vylúčiť z verejnej súťaže 

špekulatívny zámer a podporiť uchádzača, ktorý má najlepšie predpoklady pre zabezpečovanie 

služby.  

Ďalšou výhodu pre zvolenie si multikriteriálneho výberu dodávateľa služby je možnosť 

zakomponovať zámery objednávateľa služby ako sú – prvky integrovanej dopravy a ďalšie 

zámery spojené s rozvojom verejnej osobnej dopravy.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Štandard vozidiel  
 

Štandard vybavenia vozidiel stanovuje základné pravidlá pre vybavenie vozidiel 

používaných PSK a taktiež definuje ich nadštandardné vybavenie. Jednotlivé body popisujú 

požiadavky na tarifno-informačný, komunikačný systém, vybrané technické parametre a stav 

vozidiel, umiestňovanie piktogramov a taktiež požiadavky na komfort cestovania. Tento 

štandard musia spĺňať autobusy, premávajúce na prímestských linkách PSK v zmysle vydanej 

dopravnej licencie. Zaradenie jednotlivých liniek do tohto štandardu stanovuje objednávateľ.  

1.1. Homologácia vozidiel  

 Vozidlá zabezpečujúce dopravu na linkách PSK musia byť homologované podľa 

platných predpisov ES a SR. Ich technické riešenie musí splňovať parametre definované v 

Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/85/ES o osobitných ustanoveniach pre vozidlá 

používané na prepravu osôb, ktoré majú viacej než osem sedadiel okrem vodiča a o zmene 

smerníc 70/156/EHS a 97/27/ES.  

Všetky prevádzkované vozidlá musia byť homologované výhradne pre triedy „I“, „II“, 

prípadne „A“ podľa uvedenej smernice, t.j. musia umožňovať prepravu stojacich cestujúcich.   

Za „Klasický autobus“ sa považuje vozidlo s dĺžkou 11,5 – 13 m, minimálne 40 

miestami na sedenie, pričom z celkového počtu miest na sedenie môže byť nanajvýš 10 % 

tvorených sklopnými sedadlami.   

Za „Malý autobus“ sa považuje vozidlo s dĺžkou 10,5 m – 11,5 m, s minimálne 30 

miestami na sedenie, pričom z celkového počtu miest na sedenie môže byť nanajvýš 10 % 

tvorených sklopnými sedadlami.  

Za „Nízkopodlažný autobus“ sa považuje vozidlo, v ktorom minimálne 35 % plochy 

použiteľnej pre stojacich cestujúcich tvorí jedinú plochu bez stupňov, pričom z tejto plochy je 

prístup k aspoň jedným dverám. U týchto dverí musí byť umožnený nástup a výstup z úrovne 

komunikácie bez nutnosti použiť schody.       

Za Vozidlo umožňujúce prepravu bicyklov sa považuje vozidlo s prípojným vozíkom 

pre prepravu minimálne 20 bicyklov alebo vozidlo vybavené na vonkajšej zadnej strane 

cyklonosičom na prepravu min. 5 ks bicyklov. Bližšia špecifikácia podmienok prepravy 



bicyklov je určená v prepravnom poriadku dopravcu. O konkrétnych spojoch, na ktorých budú 

použité prípojné vozidlá, ako aj období ich využívania rozhodne Objednávateľ. 

Vozidlá zabezpečujúce dopravu na linkách PSK musia byť prispôsobené na prepravu 

detského kočíka alebo invalidného vozíka, t.j. musia umožňovať bezpečný nástup s kočíkom a 

disponovať vyhradeným priestorom v strednej časti vozidla pri zadných dverách na prepravu 

min. 1 ks detského kočíka alebo 1 ks invalidného vozíka. Vozidlá zabezpečujúce dopravu na 

linkách PSK musia byť vybavené minimálne dvoma miestami pre prepravu osôb s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie.  

Pri nízkopodlažných vozidlách sa vyžaduje, aby umožnili nástup osôb na invalidnom 

vozíku zadnými dverami; na tento účel musí byť vo vozidle rampa a uspôsobený priestor na 

prepravu invalidného vozíka (v zmysle platných právnych predpisov a noriem v SR).   

Za vozidlo, umožňujúce dopravu všetkých skupín osôb s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie sa považuje vozidlo s minimálne 1 dverami o šírke min. 1200 mm, ktoré 

umožňujú nástup s vozíkom pre pohybovo postihnutých a sú vybavené nájazdovou rampou.   

Objednávateľ môže požadovať po Dopravcovi, aby vozidlá zabezpečujúce dopravu na 

linkách PSK boli vybavené jednotným náterom, ktorý bude rešpektovať regionálne pomery, 

tradície alebo historické návyky cestujúcich. Objednávateľ po vzájomnej dohode s Dopravcom 

určia štandard v tejto oblasti s rešpektovaním časového hľadiska obnovy vozidlového parku. 

1.2. Technický stav a vzhľad vozidla 

Vozidlá štandardu PSK musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musia spĺňať všetky 

zákonmi stanovené požiadavky. Vozidlá musia byť v takom stave, aby cestujúcich 

neobťažovali hlukom, zápachom alebo vibráciami vyššími ako u je u daného typu vozidla 

prípustné.  

Vo vozidlách musí byť vyhradený priestor minimálne pre jeden kočík a minimálne 6 miest 

pre osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby so zrakovým postihnutím, ktoré sú 

vyčlenené v prednej časti vozidla. Vozidlo určené na prepravu invalidných vozíkov musí byť 

vybavené zadržiavacím zariadením slúžiacim na zaistenie invalidného vozíka. Vek vozidla 

(vrátane záložného) používaného v štandarde PSK nesmie, podľa údajov v technickom 

preukaze, presiahnuť 14 rokov.  

 



1.2.1. Dvere vozidla  

Vozidlo musí byť vybavené minimálne jednými dverami o šírke minimálne 1200 mm. V 

blízkosti týchto dverí sa musí nachádzať dostatočný priestor na umiestnenie aspoň jedného 

kočíka alebo invalidného vozíka. Toto ustanovenie platí pre nové vozidlá.  

Vozidlá ktorých dĺžka presahuje 9 m a sú používané na linkách štandardu PSK, musia byť 

vybavené najmenej dvoma dverami určenými pre nástup a výstup cestujúcich. Kĺbové vozidlá 

musia byť vybavené najmenej tromi dverami.  

Pokiaľ to podmienky dovoľujú je vodič povinný umožniť výstup aj prednými dverami. 

Cestujúcim so zdravotným postihnutím musí byť umožnené vystúpiť prednými dverami vždy.  

Dvere otvára vodič, alebo cestujúci po predchádzajúcom odblokovaní vodičom vo 

vozidlách vybavených systémom dopytového otvárania dverí.   

Dvere umiestnené viac ako 6 metrov od predného čela vozidla musia byť z dôvodu 

bezpečnosti cestujúceho vybavené fotobunkou alebo kamerovým systémom pomocou 

ktorého môže vodič sledovať nástupný priestor alebo musia byť vybavené blokovacím 

zriadením proti privretiu cestujúceho. Toto ustanovenie platí pre každé vozidlo obstarané 

po zavedení tohto štandardu. 

Odchýlky od stanoveného počtu dverí ako aj výnimky v otváraní dverí (napríklad v 

prípade malých autobusov alebo špeciálnych vozidiel pre telesne postihnutých) stanovuje 

objednávateľ. 

1.2.2. Nízkopodlažnosť vozidla  

Každé nové vozidlo zaradené do premávky na linkách PSK musí mať vstup aspoň cez jedny 

dvere bezbariérový. V blízkosti týchto dverí musí byť dostatočný priestor pre detský kočík 

alebo invalidný vozík. Výnimku môže udeliť len koordinátor.  

1.3. Štandardné vybavenie vozidiel 

Vozidlá v štandardnom vybavení musia spĺňať nasledovné: 

• označenie vozidla číslom linky a cieľom,  

• vybavovací systém,  

• komunikačné zariadenia vo vnútri vozidla,  

• komunikačné zariadenia vozidla s okolím,  



• informačné piktogramy,  

• informačné plochy,  

• technický stav a vzhľad vozidla,  

• čistota vozidla,  

• pohodlie cestujúcich,  

• elektronický akustický informačný systém,  

• nízkopodlažnosť vozidla (po dohode s objednávateľom).  

Štandardné vybavenie musia spĺňať všetky vozidlá prevádzkované na linkách PSK. 

1.3.1. Označenie vozidla číslom linky a cieľom   

  Každé vozidlo musí byť označené číslom linky a cieľom, resp. trasou. Označenie 

musí cestujúcemu poskytovať minimálne tieto informácie: 

• na prednom čele vozidla číslo linky a cieľ (názov cieľa sa uvádza veľkými 

písmenami), a obce cez ktoré spoj prechádza  

• na pravom boku vozidla číslo linky, konečná zastávka (názov konečnej sa uvádza 

veľkými písmenami), a obce cez ktoré spoj prechádza,  

• vo vnútri vozidla číslo linky, konečná zastávka a dôležité nácestné zastávky, 

informácia o zastávkach na znamenie, presný jednotný čas a aktuálna poloha.  

Na označovanie vozidiel sa používajú elektronické informačné panely. Informácie na 

elektronických informačných paneloch alebo tabuliach musia byť vždy aktuálne. Informačné 

panely musia spĺňať príslušné smernice a normy pre použitie vo vozidlách verejnej hromadnej 

dopravy, pre požiarnu bezpečnosť, pre mechanickú odolnosť. 

1.3.2. Predný informačný panel  

Predný informačný panel je umiestnený v hornej časti vozidla. Minimálne rozmery panela 

sú pri použití maticovej technológie 1 700 x 260 mm a minimálny počet bodov matice 19 x 120 

bodov. Ustanovenie o minimálnych rozmeroch tabule je záväzné pre všetky vozidlá. Výnimka 

je možná pri použití záložného vozidla. O tejto skutočnosti je dopravca povinný informovať 

objednávateľa. 

Predný informačný panel musí spĺňať nasledujúce podmienky: 

- jednostranný predný panel pre zobrazenie zastávok pri pohľade z vonku, 

- kompatibilný s existujúcim riadiacim a odbavovacím systémom používaným 
dopravcom (po dohode s objednávateľom), 



- priemyselné prevedenie vhodné do vozidiel (prašnosť, otrasy, teplotné podmienky), 

- automatické nastavenie jasu v závislosti od okolitých svetelných podmienok, 

- certifikát pre použitie vo verejnej doprave, 

- rozsah palubných teplôt (- 20 °C ... + 60 °C), 

- relatívna vlhkosť vzduchu (5% - 85% bez kondenzácie), 

- panel s min. počtom bodov 19 x 120, 

- napájanie kompatibilné so sieťou vo vozidle, 

- svietivosť LED min. 500 mcd, 

- vyžarovací uhol LED – min. 120o. 

Presný vzhľad a obsah textu čelného elektronického informačného panelu je stanovený po 

vzájomnej dohode medzi dopravcom a objednávateľom. Štandardom je uvedenie stanoveného 

čísla linky a plného textu cieľovej zastávky vo formáte „obec, časť obce, miesto“. Pokiaľ nie je 

názov časti obce v názve zastávky obsiahnutý, potom vo formáte „obec, miesto“. 

Panel musí byť schopný okrem čísla linky v ľavej časti zobraziť cieľ ako:  

- jednoriadkový alebo dvojriadkový text, 

- bitmapu. 

 

1.3.3. Bočný informačný panel  

Bočný informačný panel je umiestnený v pravej bočnej hornej časti vozidla. Minimálne 

rozmery panela sú pri použití maticovej technológie 1 300 x 260 mm a minimálny počet bodov 

matice 19 x 120 bodov. Ustanovenie o minimálnych rozmeroch tabule je záväzné pre všetky 

vozidlá. Výnimka je možná pri použití záložného vozidla. O tejto skutočnosti je dopravca 

povinný informovať objednávateľa. 

Vozidlá s dĺžkou vozidlovej skrine 15 metrov a viac sú vybavené aj druhým bočným 

panelom a to medzi predposlednými a poslednými dverami. Oba panely zobrazujú súčasne 

identické informácie.  

Panel musí byť schopný okrem čísla linky v ľavej časti zobraziť súčasne aj: 

- jednoriadkový alebo dvojriadkový text, 

- bitmapu. 



1.3.4. Vnútorný TFT-LCD informačný panel  

Vnútorný informačný panel je umiestnený v interiéri vozidla pod stropom za kabínou 

vodiča tak, aby bol dobre viditeľný z celého vozidla a aby nebránil v pohybe cestujúcim.  

Minimálne rozmery panela sú pri použití:  

- maticovej technológie 1 300 x 260 mm a minimálny počet bodov matice 100 x 8 bodov,  

- LCD technológie monitor s minimálnym rozmerom uhlopriečky 29''.  

Pri použití LCD monitora sú minimálne požiadavky: 

- rozlíšenie min. 1920 x 540 bodov, 

- svietivosť min. 1000 mcd, 

- kontrast min. 4500:1, 

- pozorovací uhol min. 178° / 178° horizontálny / vertikálny, 

- komunikačný interface kompatibilný s existujúcim riadiacim a odbavovacím systémom 
vo vozidle, 

- automatické nastavenie jasu v závislosti na okolitých podmienkach, 

- napájanie kompatibilné s napájacou sieťou vo vozidle,  

- prevádzková teplota (- 20 °C ... + 70 °C), 

- USB slot (min. USB 2.0), 

- rozmery zobrazovacieho poľa min. 700 x 200 mm, 

- rozmery panelu max. 810 x 271 x 65 mm, 

- životnosť min. 50 000 hodín, 

- možnosť softvérového rozdelenia obrazovky na dopravnú a nedopravnú časť, 

- kapacita pamäte min. 2 GB, 

- napájanie informačného panela musí byť realizované cez chránený elektroinštalačný 
obvod, 

- aktivovanie panela zapnutím kľúča v spínacej skrinke vozidla do polohy 1, 

- deaktivácia vypnutím kľúča v spínacej skrinke vozidla do polohy 0, 

- diaľková aktualizácia dát prostredníctvom 4G, WLAN, WIFI. 

Ustanovenie o minimálnych rozmeroch tabúľ sú záväzné pre všetky vozidlá.  



Vnútorný panel zobrazuje číslo linky, konečnú zastávku, presný čas a aktuálnu zónu, 

najmenej tri nasledujúce zastávky v poradí, dôležité nácestné zastávky a prípadne iné dôležité 

dopravné informácie (prestupy, zastávka na znamenie, výlukové informácie).   

V prípade, že je vozidlá obsahujú vnútorný panel, ktorý umožňuje zobraziť len jeden riadok 

textu, všetky zobrazované údaje sa pravidelne striedajú, pričom je potrebné dbať na obsah tak, 

aby počas medzizastávkového úseku stihli byť všetky údaje zobrazené. Takýto druh 

informačných panelov je možné používať do roku 2020.  

Zmenu informácií zobrazovaných na paneli je možné meniť prostredníctvom dodaného 

softvéru.  

Podporovaný formát multimédií: 

- Obrázky (Bmp, gif, jpe, jpg, png, tif, tiff), 

- Video (avi, mpwg, mp, wmw, asf), 

- Kodek (mpge-1,mpeg-2, mpeg-4ASP, Xvi, DivX, Generic, mpeg-4 AVC, WMV & VC-
1). 

Vzhľad a obsah textu na jednotlivých paneloch v závislosti od spôsobu zobrazovania 

stanoví dopravca po odsúhlasení objednávateľom osobitne pre každú linku.  

Zapojenie – TFT – LCD obrazovka musí byť dodaná aj s kompletnou montážou 

a zapojením tak na elektrickú sieť ako aj na súčasný informačný a odbavovací systém vo 

vozidle. Dodávka musí obsahovať všetky komponenty, ktoré sú potrebné pre zapojenie do 

súčasného informačného a odbavovacieho systému vo vozidle.  

1.4. Čistota a vzhľad vozidiel  

Všetky vozidlá prevádzkované v IDS BK musia mať čistý vnútorný interiér a taktiež 

musia mať čistú aj vonkajšiu časť (v závislosti od vonkajších poveternostných podmienok). 

Dopravca je povinný však viesť preukázateľnú evidenciu o čistení a upratovaní vozidiel 

(denné, týždenné, mesačné) a to takým spôsobom, aby mohla byť vykonávaná kontrola 

pracovníkmi objednávateľa. Evidenciu je možné nahradiť technologickým postupom 

schváleným objednávateľom.  

1.5. Pohodlie cestujúcich  

Technický stav vozidiel používaných v štandarde PSK musí zaručovať možnosť 

otvorenia a uzatvorenia všetkých okien a vetracích otvorov a tiež možnosť vykurovať 



vozidlo v zimnom období. Každé nové vozidlo zaradené do premávky na linkách PSK musí 

byť vybavené klimatizáciou priestoru pre cestujúcich. 

Vnútorné osvetlenie musí byť funkčné a musí zodpovedať parametrom stanovených pri 

výrobe. Pri jazde s cestujúcimi za zníženej viditeľnosti musí byť používané hlavné 

osvetlenie priestoru pre cestujúcich. Výnimky môžu byť udelené objednávateľom. V 

miestach bez verejného osvetlenia je možné na nevyhnutný čas použiť len núdzové 

osvetlenie priestoru pre cestujúcich. Pri státí na zastávke musí byť vždy zapnuté hlavné 

osvetlenie. Osvetľovacie telesá nesmú byť prekrývané nepriehľadnými alebo priehľadnými 

farebnými fóliami a inými úpravami.  

1.6. Používanie klimatizácie a vykurovania   

Všetky vozidlá dopravcu zapojené do realizácie výkonov vo verejnom záujme na území 

PSK, ktoré sú vybavené klimatizáciou, musia poskytovať rovnaký štandard pohodlia pre 

cestujúcich. Teplotné štandardy vychádzajú z noriem, ktoré by mali byť dodržané v rámci 

pracovných podmienok vodiča. V rámci letného obdobia by mala byť teplota vo vozidlách 

do 24 °C. V zimnom období by teplota v interiéri vozidla mala byť nad 17 °C počas prepravy 

cestujúcich. V prechodnom období by mala byť teplota vo vozidlách v rozmedzí zimenej a 

letnej teploty a to s prihliadnutím na oblečenie cestujúcich, ktorý sú vo vozidle 

prepravovaní. Pre udržanie teplotných štandardov sa vo vozidlách využíva klimatizácia s 

vykurovaním a nezávislé kúrenie vozidla. V prípade extrémne nízkych teplôt, ktoré nie sú 

štandardnými pre dané obdobie je možné v rámci tohto obdobia akceptovať aj nižšie teploty 

vo vozidlách ak to technicky neumožňuje dosiahnuť výbava vozidla. 

Všetky vozidlá dopravcu zapojené do realizácie výkonov na území PSK a sú vybavené 

klimatizáciou musia disponovať technológiou merania teploty interiéru počas každého spoja.  

Táto teplota sa musí dať sledovať v rámci dispečingu dopravcu. Sledovaná teplota vo 

vozidle musí zodpovedať nastaveným teplotným štandardom. Snímač teploty musí byť 

umiestnený priamo vo vozidle, tak aby reálne meral teplotu v interiéri vozidla. Na vyžiadanie 

Objednávateľa, musí dopravca tieto hodnoty predložiť za každý vykonaný spoj.   

1.7.  Vybavovací systém  

Vozidlá musia byť pri predných dverách vybavené elektronickou pokladňou ovládanú 

vodičom. Elektronická pokladňa zabezpečuje predaj cestovných lístkov. Pre predaj 

papierových CL musí byť vybavená vhodnou tlačiarňou. Predaj elektronických cestovných 



lístkov zabezpečuje vo vzájomnej súčinnosti s čítačkou čipových kariet. Odporúča sa, aby 

zariadenie spĺňajúce funkciu elektronickej pokladne bolo integrované so zariadením spĺňajúcim 

funkcie palubného počítača. 

 

1.8. Odbavovacie a predajné zariadenia  

Odbavovacie a predajné zariadenia vo vozidlách musia obsahovať palubný počítač (riadiacu 

jednotku), terminál vodiča, tlačiareň cestovných dokladov a čítačku bezkontaktných čipových 

kariet. Základné komponenty systému môžu byť integrované do ľubovoľných celkov.  

Medzi základné požiadavky na zariadenia patria: 

- odbavenie v hotovosti s následným vytlačením kontrolného cestovného lístka,  

- odbavenie cestujúcich podľa platnej tarify PSK, 

- nabitie elektronickej peňaženky na BČK,  

- nákup jednotlivých cestovných lístkov z elektronickej peňaženky na BČK s následným 
vytlačením kontrolného cestovného lístka,  

- odmietnutie odbavenia BČK, ktorá sa nachádza na blackliste,  

- pravidelná synchronizácia dát (blacklist) so systémom minimálne (1x denne),  

- uchovávanie dát o predaji a odbavení, vrátane zasielania týchto dát ON-LINE pomocou 
GPRS alebo rýchlejšieho spôsobu komunikácie do CS. 

1.9.  Komunikačné zariadenia vozidla s okolím  

Každé vozidlo štandardu PSK musí byť vybavené vhodným zariadením – palubným 

počítačom vozidla, ktorý okrem iného zabezpečuje:  

- dátovú a hlasovú komunikáciu s dispečingom dopravcu alebo DRS,  

- ovládanie jednotlivých periférií vo vozidle (elektronických tabúľ atď.),  

- slúži ako pamäťová jednotka pre jednotlivé periférie,  

- ukladanie nasledovných údajov s možnosťou ich zasielania v reálnom čase:  

• príchod a odchod z garáže,  

• príchod a odchod zo zastávky,  

• začiatok a koniec revízorskej 

kontroly,  

• informácie o reálnej polohe vozidla,  



• odchýlku od grafikonu. 

  

 

 

Rozsah a frekvencia posielaných správ musí byť užívateľsky konfigurovateľná. 

Odporúča sa, aby mal palubný počítač integrovanú funkcionalitu elektronickej pokladne, 

čím nebude potrebné prítomnosť ďalšieho zariadenia vo vozidle. Pre potreby dopravcu môže 

palubný počítač zahŕňať aj ďalšie funkcie. Ich rozsah si stanovuje dopravca sám, avšak nesmú 

ovplyvňovať funkcie požadované objednávateľom.  

Dopravca je priamo zodpovedný za aktuálnosť dát v počítači. Vozidlo, ktoré nemá vo 

svojom počítači aktuálne údaje, nesmie byť vypravené na linku, resp. musí z nej byť stiahnuté 

okamžite po zistení tejto skutočnosti. V prípade použitia nesprávnej databázy tarifných údajov 

nemá dopravca pri vzniku straty nárok na náhradu škody. 

1.10. Komunikačné zariadenia vo vnútri vozidla  

Všetky vozidlá štandardu musia byť v priestore pre cestujúcich vybavené takým signalizačným 

zariadením, ktoré umožňuje informovať vodiča v prípade: 

- potreby núdzového zastavenia vozidla (núdzové tlačidlo),  

- vystupovania zdravotne postihnutej osoby alebo cestujúceho s detským kočíkom 
(špeciálne tlačidlo),  

- zastavenia vozidla na zastávke na znamenie (signalizačné tlačidlo),  

- požiadavky cestujúceho na otvorenie dverí vo vozidlách vybavených dopytovým 
otváraním dverí (dopytové tlačidlo). 

Jednotlivé tlačidlá musia byť farebne rozlíšené, pričom platí že:  

- núdzové tlačidlo je červenej farby,  

- špeciálne tlačidlo je modrej farby,  

- signalizačné tlačidlo je žltej farby,  

- dopytové tlačidlo je so zeleným podsvietením signalizujúcim zaregistrovanie jeho 
stlačenia cestujúcim, toto tlačidlo zároveň spĺňa funkciu signalizačného tlačidla.  

Odporúča sa, aby signalizačné tlačidlá na signalizáciu výstupu boli vo vozidle rozmiestnené 

tak, aby bolo z každého sedla dosiahnuteľné aspoň jedno z nich.  



Špeciálne tlačidlá sú prioritne umiestňované v miestach určených pre detské kočíky, 

invalidné vozíky prípadne môžu byť umiestnené v blízkosti dverí určených na vystupovanie.  

Tlačidlá slúžiace na dopytové otváranie dverí musia byť umiestnené v blízkosti dverí, resp. 

priamo na ich konštrukcii. Zapojenie tlačidiel do komunikačného systému vozidla musí 

zabezpečiť, aby cestujúci mohol signalizovať (akustickou alebo vizuálnou informáciou pre 

vodiča) svoj záujem vystúpiť len stlačením dopytového tlačidla a to aj pred zastavením vozidla 

na zastávke.  

Ustanovenie o tlačidlách a ich farebnom vyhotovení je záväzné len pre nové vozidlá a pre 

tlačidlá inštalované do vozidiel po vstupe tohto štandardu to platnosti. V ostatných vozidlách 

zabezpečí dopravca signalizačné dorozumievanie iným vhodným spôsobom. 

1.11. Vybavenie vozidiel WiFi technológiou  

Každé vozidlo, realizujúce výkony vo verejnom záujme na území ŽSK vybavené WiFi 

technológiou musí spĺňať nasledovné technické parametre:  

Router musí:  

- spĺňať podmienky priemyselného určenia a musí byť určený pre prevádzku vo verejnej 
doprave,  

- poskytovať 4G internet (LTE),  

- umožniť obmedzenie pripojenia s ohľadom na objem poskytovaných dát, (možnosť 
obmedzovania prehrávania videí, blokovania definovaných stránok, objemu 
prenesených dát na jedno pripojenie užívateľa),  

- umožniť kontrolu využívania pripojenia objednávateľom a to minimálne v rozsahu 
počtu pripojení denne, objemu prenesených dát denne, rýchlosti pripojenia, využívania 
webových stránok – z dôvodu zaručenia korektného a neprerušovaného poskytovania  
webového pripojenia dopravcom,  

- poskytnúť možnosť uverejnenia úvodnej stránky, ktorá slúži pre propagáciu verejnej 
dopravy a je vložená ako štandardný obrázok s preklikom na stránku,  

Požiadavky na Internet: 

- 12 Gb dát na jeden autobus s možnosťou zdieľania medzi rôznymi autobusmi v rámci 
kontraktu,   

- rýchlosť 4G (LTE),  

- pripojenie musí poskytovať na každom spoji kde autobus dopravca nasadzuje, pričom 
rýchlosť musí byt nastavená na tu najvyššiu, ktorú operátor v danom území poskytuje,  



- rýchlosť 4G pripojenia musí dopravca dodržiavať na každej linke všade tam, kde túto 
rýchlosť operátor poskytuje.   

Dopravca musí službu poskytovať a objem dát na každom spoji manažovať tak, aby 

pripojenie mohlo byť poskytnuté po celú dobu jazdy spoja. Každé obmedzenie a blokovanie si 

musí dopravca odsúhlasovať s objednávateľom, pričom pri návrhu musí predložiť štatistiky, na 

základe ktorých sa rozhodol pre stanovenie obmedzení. Za prípadné prečerpanie dát zodpovedá 

dopravca, ktorý musí dáta a vlastne náklady dokúpiť tak, aby boli dodržané všetky vyššie 

uvedené podmienky.   

1.12. Elektronický akustický informačný systém  

1.12.1. Elektronický akustický informačný systém vo vozidle  

Každé nové vozidlo zaradené do premávky na linkách PSK musí byť vybavené 

elektronickým informačným systémom umožňujúcim vyhlasovanie zastávok a ďalších 

dopravných informácií pomocou palubného počítača. Spôsoby vyhlasovania sú stanovené po 

dohode s dopravcom. Ďalšie doplnkové hlásenia poskytne dopravca na vedomie 

objednávateľovi. Využitie systému k reklamným účelom nie je povolené.  

1.12.2. Elektronický akustický informačný systém mimo vozidla 

Každé nové vozidlo zaradené do premávky na linkách PSK musí byť vybavené takým 

akustickým systémom, ktorý umožní jednoduché doplnenie o systém vyhlasovania čísla linky 

a konečnej zastávky na základe bezkontaktnej dátovej požiadavky aj mimo vozidlo. Bližšie 

technické špecifikácie budú prerokované s dopravcami, príp. aj s príslušnými združeniami 

nevidiacich. Panel musí byť umiestnený v priestore za vodičom tak, aby neprekážal cestujúcim 

pri pohybe a zároveň bol dobre čitateľný.  

1.13. Informačné piktogramy  

Každé vozidlo štandardu PSK musí byť vybavené jednotným označením, piktogramami. Z 

vonkajšej strany vozidla to sú piktogramy označujúce:  

- obchodný názov dopravcu1 – na oboch bokoch vozidla,  

- logo PSK – na pravom boku vozidla v prednej časti,  

- označenie bezbariérového vozidla – umiestnené na čele vozidla,  

- tlačidlo otvárania dverí – u vozidiel s dopytovým otváraním dverí,  

 
1 § 5 vyhlášky 124/2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.  



- dvere určené pre nástup s detským kočíkom, bicyklom alebo psom (piktogramy môžu 
byť vyhotovené buď samostatne alebo v požadovaných kombináciách),  

- dvere určené pre nástup s invalidným vozíkom, alebo osôb telesne postihnutých – 
používa sa len pri nízkopodlažných vozidlách,  

- ovládač pre plošinu – len u vozidiel vybavených výsuvnou plošinou ovládanou 
cestujúcim,  

- zákaz vstupu s jedlom.  

Z vnútornej časti vozidla:  

- vyhradené sedadlá pre telesne a zrakovo postihnutých,  

- plocha pre detský kočík / invalidný vozík,  

- tlačidlo otvárania dverí – u vozidiel s dopytovým otváraním dverí,  

- ovládač pre plošinu – len u vozidiel vybavených výsuvnou plošinou ovládanou 
cestujúcim,  

- signalizácia vodičovi – zastavenie na znamenie, núdzová signalizácia,  

- núdzové otváranie dverí,  

- núdzový východ,  

- lekárnička,  

- hasiaci prístroj.  

Vzhľad a umiestnenie týchto piktogramov stanovuje objednávateľ po dohode s dopravcom.  

1.14. Informačné plochy  

Každé vozidlo musí byť, pre účely zverejnenia informačných materiálov, vybavené 

štandardizovanými informačnými plochami, ktoré umožňujú umiestnenie aspoň 2 ks listov 

formátu A3. Vo vozidlách kategórie Malý autobus, môže byť po dohode s koordinátorom počet 

informačných plôch menší. Tieto plochy musia byť zreteľne odlíšené od iných informačných 

(reklamných) plôch.  

V týchto plochách môžu byť zverejnené len informácie týkajúce sa dopravy v rámci PSK, ako 

sú:  

- schéma siete liniek na území regiónu, kde vozidlo prevažné jazdí a podľa možnosti 

tiež blízkeho okolia,  

- výňatok zo zmluvných prepravných podmienok,  

- výňatok z tarifných podmienok,  



- informácie o mimoriadnych udalostiach v doprave, zmenách vo vedení liniek,  

- ďalšie materiály propagujúce dopravu v PSK.  

V rámci PSK bude uplatňovaný jednotný formát informačných materiálov stanovený 

objednávateľom po dohode s dopravcami.  

Vozidlo môže byť vybavené aj vizuálnym informačným zariadením vrátane zvukového 

zariadenia.  Ak je toto zariadenie využívané na iné účely, ktoré nesúvisia s dopravnými 

informáciami pre cestujúcich napr. reklamné spoty, nesmú byť tieto informácie ozvučené. 

Obsah a forma reklamy nesmú byť zameniteľné s dopravnými informáciami pre cestujúcich. 

Umiestnenie takéhoto zariadenia však nesmie brániť cestujúcim v pohybe a vo výhľade na 

informačné panely v interiéri vozidla.   

Informačné materiály dotýkajúce sa len jedného dopravcu pripravuje samotný dopravca. V 

prípade ak sú informáciou dotknutý viacerí dopravcovia pripravuje informačný materiál 

objednávateľ spoločne s dopravcami. Dopravca je zodpovedný za zverejňovanie informačných 

materiálov v stanovenom čase.     

1.15. Reklama a reklamné plochy  

Vonkajšie plochy vozidiel môžu slúžiť ako nosič reklamy, pričom nezáleží, či ide o 

celovozidlovú reklamu, alebo reklamu pokrývajúcu len časť plochy vozidla.  

Pri umiestňovaní vonkajšej reklamy musí byť dodržané:  

• plocha reklamy nezakrýva, a jej vzhľad nie je zameniteľný a nesplýva s označením 

vozidla,  

• plocha reklamy nezakrýva a jej vzhľad nie je zameniteľný s evidenčným číslom 

vozidla, ktoré spravidla musí zostať na svojom pôvodnom mieste,  

• plocha reklamy nezakrýva a jej vzhľad nie je zameniteľný a nesplýva s 

piktogramami ktorými je vozidlo zvonka označené,  

• v prípade, že reklamná plocha zasahuje, alebo je priamo určená do priestoru 

presklených (okenných) častí vozidla a jej plocha je väčšia ako 20% príslušného 

okna, musí byť vyhotovená zo zvnútra priehľadnej (napr. dierkovanej) fólie. 

V interiéri vozidla sú reklamné či iné materiály prednostne umiestňované v reklamných 

paneloch, alebo v držiakoch na to určených. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na materiály, ktoré 

rozdáva vodič alebo iný člen dopravného personálu.  



Za obsahovú náplň reklamy nesie zodpovednosť dopravca, príp. ním poverená osoba. 

Obsah a forma reklamy nesmú byť zameniteľné s dopravnými informáciami pre cestujúcich. V 

prostriedkoch verejnej dopravy nesmie byť použitá reklamná kampaň, ktorá priamo navádza na 

používanie individuálnej dopravy, či zosmiešňuje alebo inak dehonestuje cestovanie a 

používanie verejnej dopravy. Taktiež vozidlá nesmú byť použité na politickú kampaň. 

1.16. Evidencia vozidiel 

Každé používané vozidlo, vrátane jeho výbavy, musí Dopravca zaevidovať u 

Objednávateľa, resp. u ním povereného Integrátora, ktorý preň na základe posúdenia vlastností 

vozidla vydá prehlásenie o zhode, potvrdzujúce, že vozidlo je vybavené požadovanou výbavou 

a zaraďujúce vozidlo do príslušnej kategórie (klasický autobus, malý autobus, nízkopodlažný 

autobus, vozidlo spĺňajúce štandard Wi-Fi, klimatizovaný autobus). Formu tohto prehlásenia 

stanoví Objednávateľ, resp. ním poverený Integrátor. Objednávateľ si vyhradzuje v prípade 

potreby právo obhliadky vozidiel priamo u dopravcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Dispečerské riadenie dopravy 
 

Pracovisko dispečerského riadenia 

Pracovisko riadenia prevádzky zo strany dopravcu musí byť v činnosti počas celej doby 

zabezpečovania výkonov dopravcu, pričom musí presahovať čas prvého a posledného spoja tak, aby bol 

zabezpečený výjazd vozidiel aj v prípade nepredvídateľných udalosti.   

Rozhodujúce činnosti:  

a) Nepretržitý dohľad nad dopravným procesom.  

b) Aktuálne a priebežné informovanie cestujúcich o mimoriadnych udalostiach a nepravidelnosti 
v doprave prostredníctvom web stránky, aplikácií, facebooku a pod.  

c) Riešenie nepravidelnosti v doprave.  

d) Telefonické informovanie cestujúcich na dotaz o aktuálnej situácii na linkách dopravcu.  

Hlavný nástrojom dispečerského pracoviska je systém dispečerského riadenia, ktorý musí online 

sledovať polohu a stav všetkých vozidiel, ktoré zabezpečujú prepravu cestujúcich, prípadne sú na túto 

činnosť prípravné. Tento systém musí automaticky porovnávať časy odchodov a príchodov na každej 

jednej zastávke a tie v prípade ak sa odlišujú od definovanej presnosti okamžite informovať dispečera o 

tejto situácií. Ten následne rozhoduje na základe komplexného posúdia o možných riešeniach danej 

situácie. Túto informáciu poskytuje či už priamym prepojením (odchodové tabule, aplikácie a pod.) 

alebo nepriamym spôsobom (web, Facebook a pod.) cestujúcim.   

Dispečing počas svojej činnosti vyhodnocuje presnosť dopravy, ktorá sa uchováva v systéme pre 

úpravy cestovných poriadkov a kontrolu dispečerskej práce. Na základe toho sa dá vykonať kontrola či 

dispečerské pracovisko správne vykonalo opatrenia pre zníženie následkov spôsobených cestujúcim 

nepredvídateľnou udalosťou.   

Dispečerský systém sleduje taktiež aktuálnu obsadenosť autobusu a teplotu vo vnútri autobusu, ako 

aj presnosť nadväzujúcich spojov, kde rozhoduje, či v prípade meškaní spoja bude autobus čakať na 

prípoj, alebo bude nadväznosť zabezpečená iným spôsobom.    

 

 

 

 

 

 



3. Cena  
 

Valorizácia časti ceny za spotrebu pohonných hmôt (PHM) 

Jednotkové náklady za časť ceny PHM0 budú zo strany Objednávateľa valorizované týždenne 

v závislosti na zmene priemerných cien pohonných látok v SR (týždenné) pre ukazovateľ 

„Motorová nafta“ zverejňovaných Štatistickým úradom SR. Valorizovaná hodnota bude 

vypočítaná ako: 

 

= ∙  

kde: 

PHM1i valorizovaná príslušná časť ceny za 1 km pre i-tú kategóriu vozidiel za uplynulý týždeň 

zaokrúhlená matematicky na 4 (štyri) desatinné miesta 

PHM0i príslušná časť ceny za 1 km pre i-tú kategóriu vozidiel uvedená v Ponuke dopravcu 

CPHM priemerná cena motorovej nafty v SR za týždeň, pre ktorý je počítaná PHM1i  

CPHM0 referenčná priemerná cena motorovej nafty v SR uvedená v Ponuke dopravcu 

 

Valorizácia časti ceny za priame mzdy (Mvodič) a mzdy ostatných zamestnancov (Mf) 

Jednotkové náklady za časť ceny Mvodič0 a budú zo strany Objednávateľa valorizované za 

každý kalendárny rok v závislosti od vývoja priemernej nominálnej mesačnej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve SR zverejňovanej Štatistickým úradom SR. Valorizovaná hodnota 

za časť ceny Mvodič bude vypočítaná ako: 

č = č ∙  

kde: 

Mvodič1i valorizovaná príslušná časť ceny za 1 km pre i-tú kategóriu vozidiel za uplynulý 

kalendárny rok zaokrúhlená matematicky na 4 (štyri) desatinné miesta 

Mvodič0i príslušná časť ceny za 1 km pre i-tú kategóriu vozidiel uvedená v Ponuke dopravcu 



pNM priemerná nominálna mesačná mzda v hospodárstve SR zverejňovaná Štatistickým 

úradom SR za kalendárny rok, pre ktorý je počítaná Mvodič1i  

pM0 referenčná priemerná nominálna mesačná mzda v hospodárstve SR uvedená v Ponuke 

dopravcu 

Pre výpočet valorizovanej hodnoty za časť ceny Mf1i sa použije obdobný postup ako pri 

výpočte upravenej časti Mvodič1i.  

 

Valorizácia časti ceny za pneumatiky a ostatný priamy materiál (PM), opravy a údržbu 

(OaU), ostatné priame náklady (OPN) a Réžie 

Jednotkové náklady za časť ceny PM0,OaU0, OPN0 a Réžie0 budú zo strany Objednávateľa 

valorizované za každý kalendárny rok v závislosti na zmene Indexu spotrebiteľských cien 

oproti bázickému obdobiu pre ukazovateľ Spotrebiteľské ceny úhrnom zverejneným 

Štatistickým úradom SR.  

 

Valorizovaná hodnota za časť ceny PM bude vypočítaná ako: 

= ∙  

kde  

PM1i valorizovaná príslušná časť ceny za 1 km pre i-tú kategóriu vozidiel za uplynulý 

kalendárny rok zaokrúhlená matematicky na 4 (štyri) desatinné miesta 

PM0 príslušná časť ceny za 1 km pre i-tú kategóriu vozidiel uvedená v Ponuke dopravcu 

CPI Index spotrebiteľských cien oproti bázickému obdobiu pre ukazovateľ Spotrebiteľské 

ceny úhrnom za kalendárny rok, pre ktorý je vypočítaná PM1i  

CPI0 Index spotrebiteľských cien uvedeným v Ponuke dopravcu  

Pre výpočet valorizovanej hodnoty za časť ceny OaU1i, OPN1i a Réžie1i sa použije 

obdobný postup ako pri výpočte upravenej časti PM1i. 

 



Aktualizácia Jednotkových nákladov v dôsledku zmeny Východiskového rozsahu služby, 

Východiskového počtu vodičov, Východiskového počtu používaných vozidiel 

V prípade, že v danom kalendárnom roku dôjde k zvýšeniu alebo zníženiu celkového rozsahu 

Služby oproti Východiskovému rozsahu služby alebo dôjde k zvýšeniu alebo zníženiu podielu 

danej kategórii vozidiel na celkovom rozsahu Služby oproti východiskovému podielu, budú 

Jednotkové náklady jednotlivých kategórií vozidiel (nj) pri zohľadnení vyššie uvedených 

valorizačných úprav aktualizované za príslušný kalendárny rok nasledovným spôsobom: 

1. celkové jednotkové variabilné náklady (nv0) zostanú nezmenené, 

2. jednotkové fixné náklady (nf) budú aktualizované nasledovným spôsobom: 

= ′ ∙
_ ℎ

_
 

kde 

nf1i celkové jednotkové fixné náklady pre i-tú kategóriu vozidiel aktualizované za 

uplynulý kalendárny rok v dôsledku zmeny pripadajúceho podielu Východiskového 

rozsahu služby na jednotlivé kategórie vozidiel (zaokrúhlené matematicky na 4 (štyri) 

desatinné miesta) 

nf'0i jednotkové fixné náklady uvedené v Ponuke dopravcu po zohľadnení valorizačných 

úprav podľa Zmluvy pre i-tú kategóriu vozidiel 

RS_vychi Východiskový rozsah služby i-tej kategórie vozidiel uvedený v Ponuke 

dopravcu 

RS_akti zmenený (aktualizovaný) ročný rozsah Služby i-tej kategórie vozidiel objednaný za 

uplynulý kalendárny rok (Objednaný rozsah služby) 

Za Objednaný rozsah služby (ORS) sa považuje rozsah Služby vyjadrený v kilometroch, 

ktorý bol Dopravca v príslušnom kalendárnom roku povinný plniť na základe tejto Zmluvy (v 

súlade s aktuálne platnými CP, v rámci výluk, uzávierok, obchádzok alebo vedením Posilového 

spoja).  

 

 



Jednotkové náklady za časť ceny Mvodič budú ďalej aktualizované v prípade, že v dôsledku 

požiadaviek Objednávateľa, najmä v súvislosti so zmenou rozsahu Služby, aktualizáciou CP 

alebo v dôsledku zmien právnych predpisov dôjde k navýšeniu potrebného počtu vodičov 

oproti Východiskovému počtu vodičov. Potrebným počtom vodičov sa myslí minimálny počet 

vodičov doložený Dopravcom, ktorý je potrebný k zabezpečeniu riadneho plnenia Zmluvy 

vyplývajúci zo spracovaných Turnusov vodičov pri rešpektovaní právnych predpisov 

a kolektívnych zmlúv. Jednotkové náklady jednotlivých kategórií vozidiel za časť ceny Mvodič 

budú pri zohľadnení vyššie uvedených valorizačných úprav (0, 0, 0) a aktualizácii (0) ďalej 

aktualizované nasledovným spôsobom: 

č = č ∙  

kde  

Mvodič2i aktualizovaná časť ceny za 1 km zaokrúhlená matematicky na 4 (štyri) desatinné 

miesta pre nákladovú položku priamych miezd pre i-tú kategóriu vozidiel v prípade 

zmeny Východiskového počtu vodičov 

PVAKT aktualizovaný počet vodičov  vyplývajúci zo zostavených Turnusov vodičov 

a Obehov vozidiel (prepočítaný na celé úväzky) 

PVVYCH Východiskový počet vodičov uvedený v Ponuke dopravcu (prepočítaný na celé 

úväzky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charakteristika nákladových položiek 

 

 

 

 

 

 

 

Názov nákladovej položky Popis

1. Spotreba pohonných hmôt

Zahrňuje spotrebu pohonných hmôt, t.j. spotrebu motorovej nafty, 

prípadne benzínu a plynu prepočítanú podľa noriem spotreby na kilometre 

ubehnuté pre zabezpečenie Služby v rozsahu stanovenom v Zmluve 

(vrátane spotreby na chladenie a vykurovanie vozidiel v súlade s 

dodržiavaním povinností vyplývajúcich zo Štandardov kvality IDS)

2.1 Spotreba olejov, mazív a prímesí

Zahrňuje spotrebu olejov, mazív a prímesí prepočítanú podľa noriem 

spotreby na kilometre ubehnuté pre zabezpečenie Služby v rozsahu 

stanovenom v Zmluve.

2.2 Ostatný priamy materiál

Zahrňuje materiál spotrebovaný priamo na vozidlá zabezpečujúce Službu: 

materiálové náklady na nové pneumatiky, protektory a príslušenstvo 

(duše, ventily) príp. paušálny poplatok za 1 km v zmysle uzavretej zmluvy, 

ďalej ostatný priamy materiál ako náhradné diely, materiál na bežné 

opravy, spojovací materiál, elektromateriál, čistiace a umývacie potreby, 

nemrznúce zmesi,  a pod. 

2.3
Iné (týkajúce sa opráv a údržby 

vozidiel neuvedené v r. 2.1 a 2.2)

Zahrňuje náklady za vykonané externé opravy a servis vyjadrené faktúrami 

alebo opravy vo vlastnej réžii znížené o sptrebu vyššie uvedeného a 

započítaného priameho materiálu. 

3. Priame mzdy
Mzdové náklady vodičov a odvody z týchto miezd na zdravotné a sociálne 

poistenie 

4.
Fixné náklady spojené 

s obstaraním vozidiel

Účtovné odpisy vozidiel zabezpečujúcich Službu, prípadne náklady na ich 

prenájom. 

5. Mzdy ostatných zamestnancov

Mzdy technicko-hospodárskych pracovníkov plne riadiacich autobusovú 

dopravu a ostatných zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku 

autobusovej dopravy (pracovníci pokladní, informačných služieb atď.) a 

súvisiace náklady na sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie.

6.1 Cestovné náhrady

Náklady podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 

neskorších predpisov, vzťahujúce sa na zamestnancov v rozsahu 

zodpovedajúcom položke „priame mzdy“, a to do výšky zákonom 

stanovenej povinnosti.

6.2 Poistenie

Náklady na povinné zmluvné poistenie (podľa zákona č. 381/2001 Z.z. o 

povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkou motorového vozidla) a náklady na havarijné poistenie

6.3 Iné priame náklady

Náklady na prevádzku nocľahární, na prevádzku predpredajných zariadení, 

školenie vodičov, pracovné, odevné a ochranné pomôcky, náklady 

technické a emisné kontroly vozidiel zabezpečujúcich Služby.

7. Prevádzková a správna réžia

Obsahuje ostatné prevádzkové náklady na zabezpečenie organizácie 

dopravy, vedenie firmy a správu jej majetku, prevádzkové a finančné 

náklady vyššie nezaradené, ostatné služby, administratívne réžie 



Tabuľka pre výpočet ponúkanej ceny uchádzača o službu vo verejnom záujme 

 

7 850 429

číslo 

riadku

Jednotkové 

variabilné 

náklady - 

nv0  [€/km]

Jednotkové 

fixné 

náklady - 

nf 0  [€/km]

Jednotkové 

variabilné 

náklady - 

nv 0  [€/km]

Jednotkové 

fixné 

náklady - 

nf 0  [€/km]

Jednotkové 

variabilné 

náklady - 

nv 0  [€/km]

Jednotkové 

fixné 

náklady - 

nf 0  [€/km]

Jednotkové 

variabilné 

náklady - 

nv0  [€/km]

Jednotkové 

fixné 

náklady - 

nf 0 [€/km]

1 0,000 0,000 0,000 0,000

2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3 0,000 0,000 0,000 0,000

3 0,000 0,000 0,000 0,000

4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1 0,000 0,000 0,000 0,000

4.2 0,000 0,000 0,000 0,000

5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2 0,000 0,000 0,000 0,000

5.3 0,000 0,000 0,000 0,000

6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.1 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2 0,000 0,000 0,000 0,000

7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7.1 0,000 0,000 0,000 0,000

7.2 0,000 0,000 0,000 0,000

7.3 0,000 0,000 0,000 0,000

8 0,000 0,000 0,000 0,000

9 0,000 0,000 0,000 0,000

10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12 %

Časť ceny za prevádzkovú a správnú réžiu - Réžie0

cestovné náhrady

poistenie

iné priame fixné náklady

z toho

Východiskový rozsah Služby pre i -tu kategóriu [km]

sociálne a zdravotné poistenie ostatných zamestnancov

Časť ceny - zisk

z toho
mzdy ostatných zamestnancov

mzdy vodičov

sociálne a zdravotné poistenie vodičov

Časť ceny za údržbu a opravy - UaO0

Malokapacitný autobus

(S)

Mikrobus 

(XS)

Východiskový počet Používaných vozidiel

Časť ceny za spotrebu pohonných hmôt - PHM0

Časť ceny za pneumatiky a ostatný priamy materiál - PM0

z toho podiel pripadajúci na danú Kategóriu vozidiel (i)

Veľkokapacitný autobus 

(L)

Nákladové položky

Celkom Strednokapacitný 

autobus (M)

11

z toho

z toho

z toho

Časť ceny za fixné náklady spojené s obstaraním vozidiel - FNvoz0

Časť ceny za mzdy ostatných zamestnancov - Mf0

odpisy vozidiel vrátane príslušenstva

pneumatiky

lízing (prenájom) - bez finančných nákladov

finančné náklady

Časť ceny za priame mzdy - Mvodič0

spotreba olejov, mazív a prímesí

ostatný priamy materiál

Jednotkové náklady pre i-tú kategóriu celkom - nj

Časť ceny za ostatné priame náklady - OPN0

0,000

0,000

vážené variabilné jednotkové náklady [€/km]

vážené fixné jednotkové náklady [€/km]

Východiskový podiel nákladov na mzdy zamestnancov na celkových nákladoch

z toho
0,000

Výsledná jednotková cena za 1 km [€/km]



4. Geografické členenie  
 
 

Prešovský kraj aktuálne obsluhujú 4 dopravcovia. Títo dopravcovia obsluhujú 

vymedzené územie s presahmi do územia iného dopravcu, len na významných linkách 

s vysokým počtom cestujúcich, kde je potrebné zabezpečiť dostatočnú ponuku pre cestujúcu 

verejnosť.  

 Územie je možné rozdeliť na základe prírodných hraníc, pohoria ktoré oddeľujú územie 

a tvoria tak samostatné územie s vytýčenými hranicami.  

 Základným kritériom pri výbere dopravcu, môže byť geografické členenie 

obsluhovaného územia kraja.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIACKKRITERIÁLNE 
(MULTIKRITERIÁLNE) 
ROZHODNUTIE PRE VÝBER 
DOPRAVCU  
 

KRITÉRIA:  

1. ŠTANDARD VOZIDIEL  

2. DISPEČERSKÉ RIADENIE DOPRAVY 

3. CENA  

4. GEOGRAFICKÉ ČLENENIE  

 

VÁHA JEDNOTLIVÝCH KRITÉRII:  

 

1. ŠTANDARD VOZIDIEL      25%  25 bodov 

2. DISPEČERSKÉ RIADENIE DOPRAVY   10 %  10 bodov 

3. CENA        60%  60 bodov 

4. GEOGRAFICKÉ ČLENENIE     5%  5 bodov 

100% 

 

Pre získanie plného počtu bodov je potrebné splniť všetky podmienky objednávateľa v celej 

miere. V prípade čiastočného splnenia kritéria bude počet bodov zodpovedať percentuálnemu 

naplneniu daného kritéria.  


