
Zápis  
z 22. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK, konanej dňa 21. 07. 2020   

 v rekreačnom areále Lysá Hora – Vyšný Kazimír 87, 094 09 Vyšný Kazimír  
 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 

P r o g r a m : 

1. Otvorenie 

2. Informatívna správa o stave prímestskej autobusovej doprave počas mimoriadnej situácie spôsobenej vírusom COVID 
– 19 

3. Pripravované aktivity a projekty IDS Východ do januára 2021 

4. Presuny kapitálových zdrojov a informácia o ich čerpaní 

5. Vyhodnotenie stavu projektov spolufinancovaných z EÚ fondov 

6. Zásobník projektov na prípadné čerpanie nad alokáciu IROP a v rámci iniciatívy REACT – EÚ pre nadchádzajúce 
obdobie 

7. Rôzne 

8. Záver 
 

1. Otvorenie 
 

Rokovanie oficiálne otvorila a viedla  Ing. arch. Zita Pleštinská – predsedníčka komisie dopravy. 
Oboznámila prítomných s  programom zasadnutia. Komisia dopravy Zastupiteľstva PSK schvaľuje overovateľa 
zápisnice a uznesenia p. Stanislav Obický -podpredseda komisie.  

Po privítaní predsedníčky komisie dopravy a pána podpredsedu komisie Stanislava Obického, ktorý 
ponúkol priestory na uskutočnenie 22. zasadnutia Komisie dopravy mu bolo odovzdané slovo. Ten privítal 
zúčastnených a komisia postupovala podľa programu bodom 2. 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod A.1) Uznesenie č. 22/2020 zo dňa  21.07.2020) 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 

2. Informatívna správa o stave prímestskej autobusovej doprave počas mimoriadnej situácie spôsobenej 
vírusom COVID – 19 

  
 Záujmom Prešovského samosprávneho kraja bolo počas mimoriadneho stavu v súvislosti s rizikom šírenia 
koronavírusu COVID-19 zabezpečiť čo najväčšiemu počtu obyvateľov Prešovského kraja základnú dopravnú obslužnosť. 
Avšak vzhľadom na riziko spojené so šírením koronavírusu COVID-19 Odbor dopravy Úradu Prešovského samosprávneho 
kraja na základe krízového zasadnutia prijímal rozhodnutia, kde rôzne režimy PAD, ktorých hlavným cieľom je efektívne 
zabezpečenie základnej dopravnej obslužnosti. 
 Keďže v Slovenskej republike bola vyhlásená mimoriadna situácia a postupovalo sa podľa zákona č. 387 / 2002 Z. 
z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, v znení neskorších predpisov. Podľa § 3 zákona 
č. 387/2002 Z. z. orgánom krízového riadenia je aj bezpečnostná rada kraja a tiež obec. 
 Zavedenie tohto režimu, bolo priamo podmienené poklesom cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave, 
poklesom tržieb, no aj nutnosťou hospodárne nakladať s verejnými prostriedkami. Finančné zdroje Prešovského 
samosprávneho kraja slúžiace pre tento účel a zabezpečenie výkonov v prímestskej autobusovej doprave, sú obmedzené. 
 Ústredný krízový štáb prijal 12.3.2020 rozhodnutie, účinné od 13.3.2020 7:00 o obmedzení vnútroštátnej dopravy. 
Toto nariadenie bolo záväzné aj pre obce a samosprávne kraje ako objednávateľov dopravy a rovnako majú podľa uvedeného 
zákona právo nariadiť opatrenia dopravcom, s ktorými majú zmluvný alebo iný vzťah. Na základe týchto skutočností, 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR odporučilo konať urýchlene, keďže predmetné rozhodnutie bolo už v platnosti a malo byť 
účinné. 
 
Diskusia: V diskusii bola vznesená otázka do kedy sú v platnosti zmluvy s dopravcami. Odbor dopravy reagoval a odpovedal, 
že do roku 2023.  



Pán poslanec Ceľuch pochválil zvládnutie situácie COVID-19.  
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.1) Uznesenie č. 22/2020 zo dňa  21.07.2020)  
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 
 

3. Pripravované aktivity a projekty IDS Východ do januára 2021 

Zámery IDS Východ, s.r.o. na obdobie august 2020 – marec 2021, odobrené vedením Prešovského samosprávneho kraja 
a Košického Samosprávneho kraja: 

1.) Založenie Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy (záujmového združenia organizátorov IDS) spoločne 
Integrovanou dopravou Žilinského kraja, s.r.o. a Bratislavskou integrovanou dopravou, a.s. 

• Účelom je vzájomná koordinácia systémov verejnej dopravy v jednotlivých regiónoch Slovenska, výmena 
praktických skúseností z tvorby IDS, no taktiež jednotné presadzovanie legislatívnych návrhov vo vzťahu 
k Ministerstvu dopravy a výstavby SR, zlepšujúcich postavenie a atraktivitu verejnej dopravy. 

• Odhadovaný termín založenia: august 2020. 
2.) Implementácia Prepravného poriadku IDS Východ, vrátane jednotnej dopravnej karty (výrazne zjednodušujúcej 

zavádzanie nových produktov pre cestujúcich). 

• Jeden prepravný poriadok (prepravné podmienky, tarifa a reklamačný poriadok) s jedným vizuálom, platný 
pre 6 dopravcov (SAD Prešov, SAD Humenné, BUS Karpaty, SAD Poprad, ARRIVA Michalovce, eurobus). 

• Navrhovaný termín implementácie: 15. august 2020. 

• Do budúcna rozšírenie platnosti na MHD v jednotlivých mestách východného Slovenska a vlaky Železničnej 
spoločnosti Slovensko. 

3.) Spustenie internetového portálu IDS Východ. 

• Informácie o aktuálnom stave vývoja IDS na východnom Slovensku a pripravovaných projektoch v tomto 
smere. 

• Užitočné informácie pre cestujúcich v oblasti druhov cestovného, tarifných zliav, jednorazových akcií 
(týždeň mobility), dopravných kariet a pod. 

• Termín spustenia: august 2020. 
4.) Zapojenie krajských miest Prešov a Košice do IDS Východ (vrátane financovania) prostredníctvom mandátnej zmluvy. 

• Odhadovaný termín: september 2020. 

• Následne postupné zapájanie ostatných miest s MHD. 
5.) Postupné zavádzanie integrovaných taktových cestovných poriadkov v jednotlivých regiónoch Prešovského kraja 

(spojené s citeľným nárastom dopravných výkonov). 

• Pravidelné (intervalové) časy odchodov – ľahko zapamätateľné pre cestujúcich, rovnomernejšie pokrytie 
dennej doby spojmi, harmonizované prestupy a pod. 

• Cieľom je výrazne zjednodušiť systém verejnej dopravy a spraviť ho pochopiteľnejším a prívetivejším pre 
potenciálnych nových cestujúcich. 

• Odhadovaný termín implementácie: december 2020 – február 2021. 
6.) Založenie špecializovaného pracoviska IDS Východ, s.r.o. v meste Prešov, zameraného najmä na dopravné modelovanie 

a analytické činnosti. 

• Výstupom budú predovšetkým špičkové simulácie a prognózy v oblasti dopravy, súvisiace či už s úpravami 
dopravnej infraštruktúry, výlukovými činnosťami, skvalitňovaním ponuky verejnej dopravy, preferencie 
verejnej dopravy (križovatky, bus-pruhy), či úpravami linkového vedenia. 

• Potreba vybavenia softvérovými nástrojmi v hodnotách desiatok tisíc eur. 

• Navrhovaný termín založenia: január 2021. 
7.) Implementácia Tarify IDS Východ – modernej zónovej tarify s množstvom nových produktov pre cestujúcu verejnosť. 

S tým okrem iného súvisí: 

• Zavedenie prestupných cestovných lístkov (nie len na konkrétny spoj, ako je tomu dnes) pri platbe dopravnou 
kartou. 

• Zavedenie zvýhodnených časových predplatných cestovných lístkov na vybrané zóny (mesačných, 
štvrťročných, polročných, ročných), ako aj celosieťových lístkov (neobmedzené cestovanie v rámci 
východného Slovenska) s platnosťou na deň, mesiac, štvrťrok, polrok, alebo rok. 

• Táto tarifa má všetky atribúty tarify použiteľnej pre integrovaný dopravný systém, pričom jej zavedenie je 
tiež nevyhnutnou technickou podmienkou pre vytvorenie a zavedenie Mobilnej aplikácie IDS Východ. 



• Tarifa bude platná iba pre prímestskú autobusovú dopravu (všetci zmluvní dopravcovia PSK a KSK), návrh 
však zohľadňuje všetky špecifiká železničnej dopravy a MHD jednotlivých miest, tak, aby jej rozšírenie aj 
na železničnú a mestskú dopravu bolo len otázkou súhlasu zo strany štátu, resp. miest. 

• Technologicko-technická implementácia a testovanie: jeseň 2020. 

• Navrhovaný termín spustenia pre cestujúcich: 1. február 2021. 

• Plán budúceho rozšírenia tarify na vlaky ZSSK a MHD v jednotlivých miest. 
8.) Obstaranie a zavedenie Mobilnej aplikácie IDS Východ. 

• Moderná mobilná aplikácia na vyhľadávanie spojení, nákup cestovného, prehľad o meškaniach spojov a iné. 

• Obstarávanie, vývoj a testovanie: august 2020 – január 2021. 

• Financovanie prostredníctvom rozpočtu IDS Východ, s.r.o. 

• Navrhovaný termín spustenia pre cestujúcich: 1. február 2021. 
9.) Zavedenie možnosti platby cestovného v autobusoch pomocou priloženia mobilného telefónu k čítaciemu zariadeniu 

(strojčeku). 

• Týka sa všetkých zmluvných dopravcov PSK a KSK. 

• Nástroj na získavanie nových cestujúcich (najmä mladšej generácie). 

• Ide o virtuálnu dopravnú kartu v mobilnom telefóne, poskytujúcu cestujúcemu rovnaké výhody ako fyzická 
dopravná karta. 

• Technologicko-technická implementácia a testovanie: jeseň 2020. 

• Navrhovaný termín spustenia pre cestujúcich: 1. február 2021. 

• Potenciál budúceho využitia aj v iných druhoch dopravy (vlaky, MHD). 
10.) Participácia na tvorbe Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja (PDO PSK), najmä jeho návrhovej 

časti (systém obsluhy územia). 

• Zásadný podklad pre verejné súťaže na dopravnú obsluhu Prešovského kraja. 

• Výstupom sú najmä detailné návrhy liniek a spojov zmluvných dopravcov PSK (vrátane cestovných 
poriadkov), v koordinácii s linkami a spojmi zmluvných dopravcov KSK, pri implementácii zásad tvorby 
IDS (pravidelné intervaly, systémové prestupy, jednoznačné trasy liniek a pod.). 

• Termín odovzdania PDO PSK: marec 2021. 

S realizáciou pripravovaných zámerov a ich následnou udržateľnosťou nevyhnutne súvisí náležitá informačná a marketingová 
kampaň (rádovo v desiatkach tisícov eur), či personálne posilnenie spoločnosti IDS Východ, s.r.o. o 8 zamestnancov na trvalý 
pracovný pomer v priebehu roka 2021. 
 
 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.2) Uznesenie č. 22/2020 zo dňa  21.07.2020)  
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 

4. Presuny kapitálových zdrojov a informácia o ich čerpaní 
 

 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, je prijímateľom finančných prostriedkov z rozpočtu 
Prešovského samosprávneho kraja. Za predchádzajúce obdobie uskutočnilo oddelenie verejného obstarávania SÚC PSK 
niekoľko podlimitných obstarávaní, ktoré sa uzavreli s úsporami. SÚC PSK na základe týchto výsledkov predkladá návrh 
presunov finančných zdrojov z úspor po VO na novo navrhované investičné akcie s plánovaným čerpaním v roku 2020.  
 Súčasne, SÚC PSK predkladá návrh nových investičných akcií v rozsahu prípravy projektovej dokumentácie, ktoré 
priamo súvisia s prípravou na zapojenie sa do iniciatívy REACT-EU (roky 2021 – 2023) a  taktiež s uskutočnením 
majetkoprávnych vysporiadaní  pozemkov pod plánovanými investičnými akciami. Súčasne SÚC PSK predkladá nové zámery 
v oblasti plánovaných projektových dokumentácií (stav k 17.7.2020). 

berie na vedomie 
 

 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.3) Uznesenie č. 22/2020 zo dňa  21.07.2020) 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 

5. Vyhodnotenie stavu projektov spolufinancovaných z EÚ fondov 
 

Prešovský samosprávny kraj, ako aj organizácia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, sú prijímateľmi finančných príspevkov zo zdrojov EÚ aj v programovom období 2014 – 2020. O zdroje 
na rekonštrukciu a modernizáciu ciest a mostov sa uchádzame v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, 



Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a Programu ENI cezhraničná spolupráca 
Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina. 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.4) Uznesenie č. 22/2020 zo dňa  21.07.2020) 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 
6. Zásobník projektov na prípadné čerpanie nad alokáciu IROP a v rámci iniciatívy REACT – EÚ pre 
nadchádzajúce obdobie 
 
Prešovský samosprávny kraj, ako aj organizácia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, sú prijímateľmi finančných príspevkov zo zdrojov EÚ.  

V rámci iniciatívy REACT-EU zameranej na podporu súdržnosti medzi členskými štátmi a podporu odolnosti 
a udržateľnosti ekonomík v súvislosti so súčasnou krízou spôsobenou pandémiou COVID 19 vypracovala Správa a údržba ciest 
Prešovského samosprávneho kraja zásobník projektov, ktoré by mohli byť pripravené na realizáciu v období 2020 – 2023. 
 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.5) Uznesenie č. 22/2020 zo dňa  21.07.2020)  
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 
7. Rôzne 
 
 a. Informácia o údržbe ciest po povodniach a spojazdnení asfaltérskej čaty. 
Riaditeľ SÚC PSK Ing. Horváth informoval o údržbe ciest po povodniach, kde boli používané novo zakúpené a spojazdnené 
asfaltérske čaty. Budúci rok sa odhaduje využitie na dvojnásobný výkon, preto je v príprava Dodatku č. 7 na jeden rok. 
Dohoda na nových cenách navýšenie bežných prostriedkov na október pre asfaltérsku čatu. 
Prebieha súťaž na vodorovné dopravné značenie. Posypová soľ je v pláne na vysúťaženie v mesiaci august. 
 b. Informácia o možnosti sprístupnenia účelovej komunikácie I. triedy, I/18 Zamutov – Zlatá Baňa 
Prerokovaná bola aj možnosť sprístupnenia účelovej komunikácie (lesná cesta) vo vlastníctve Lesy SR verejnosti, motorovej 
doprave do 3,5 tony z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcii komunikácie I.triedy, I/18 Zamutov – Zlatá Baňa 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.6, B.7) Uznesenie č. 22/2020 zo dňa  21.07.2020)  
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 
 
Prešov,  21. 07. 2020 
 
 
 
Zapísal: Ing. Alexander Galajda                Ing. arch. Zita Pleštinská  sekretár komisie       

                              predsedníčka komisie dopravy     
 
 
Overil:  Stanislav Obický 
  podpredseda komisie 
 


