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Kód uznesenia:  10.4.1 

 

 

 

 

 

 

N á v r h   u z n e s e n i a 
 

 

 

 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta po prerokovaní 

materiálu  

 

 

 

o d p o r ú č a  
 

 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  

 

1. zobrať na vedomie  

informáciu o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich  

a spôsobe realizácie bezplatnej prepravy v podmienkach Integrovaného dopravného 

systému v Bratislavskom kraji. 

 

2. schváliť  

rozšírenie zliav pre deti a študentov ŤZP, ktorí dochádzajú do špecializovaných škôl  

v Bratislave a nemajú v Bratislave trvalé bydlisko. 

 

3. požiadať Bratislavskú integrovanú dopravu, a.s., 

aby informovala partnerov IDS BK o schválení zliav a spracovala návrh dodatku  

k Cenníku IDS BK. 

 

  



 

 

Dôvodová správa 
 

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 26.04.2017 Mestské zastupiteľstvo uznesením  
č. 791/2017 požiadalo primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

 

1. aby poveril odborné útvary Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy posúdením 

možnosti zabezpečenia bezplatného cestovného v linkách MHD v Bratislave pre deti 

a študentov ŤZP, ktorí dochádzajú do špecializovaných škôl v Bratislave a nemajú 

v Bratislave trvalé bydlisko. 

 

2. aby poveril odborné útvary Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy posúdením 

možnosti zabezpečenia bezplatného cestovného v linkách MHD v Bratislave pre 

obyvateľov s trvalým pobytom v hlavnom meste SR Bratislave - držiteľov zlatej 

Jánskeho plakety. 

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 08.11.2017 Mestské zastupiteľstvo uznesením  
č. 978/2017 žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy predložiť prepracovaný materiál 

na februárové rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v roku 

2018. 

 

 

Predmetom predloženej informácie je vyčíslenie očakávaných ročných dopadov pre novo 

navrhované skupiny cestujúcich na rozpočet Hlavného mesta SR Bratislavy. Materiál 

„Rozšírenie tarifných zliav, verzia január 2018 “ obsahuje podrobnú informáciu o súčasnom 

a navrhovanom stave bonusových zliav v IDS BK, spôsobe ich refundácie dopravcom a výške 

ročných nákladov na poskytovanie bonusových zliav podľa jednotlivých skupín cestujúcich 

pre objednávateľov dopravných služieb HMB a BSK. Spracovateľom materiálu je koordinátor 

IDS BK, spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a. s., ktorá spravuje jednotný tarifný 

systém IDS BK.  

 

Prepracovaná verzia materiálu obsahuje aktualizované údaje, ktoré poskytli jednotlivé školy 

a príslušné spolky Slovenského červeného kríža. 

 

Tabuľka  Budúce ročné náklady na poskytovanie bonusových zliav 

platnosť zliav skupina cestujúcich ročné náklady 

v súčasnosti poskytované 

bonusové zľavy 

ŤZP / ŤZP-S 888 601 € 

Diamantová Janského plaketa 

Protifašistický odboj 

Protikomunistický odboj 

329 703 € 

Návrh rozšírenia bonusových 

zliav 

ŤZP žiaci a študenti 19 815 € 

Zlatá Janského plaketa 393 288 € 

celkom 1 631 407 € 

zmena voči súčasnosti - nárast + 413 103 € 

Zdroj: Rozšírenie tarifných zliav, verzia január 2018, str. 11, spracovateľ BID, a. s. 

 



 

 

Poskytovanie zľavneného cestovného pre vybrané skupiny je prejavom sociálnej politiky 

hlavného mesta, ktoré v tejto oblasti z vlastných finančných zdrojov nie malou časťou supluje 

nedostatočnú sociálnu resp. zdravotnú politiku štátu. Zavedenie bezplatnej prepravy pre obe 

skupiny cestujúcich,  ŤZP žiakov a študentov a držiteľov Zlatej Janského plakety, predstavuje 

výrazný nárast bežných výdavkov poskytovaných na integrovanú dopravu vo výške viac ako 

413 tis eur ročne, ktoré budú refundované priamo z rozpočtu hlavného mesta. Preto na 

základe predpokladanej výšky ročných nákladov odporúčame schváliť rozšírenie zliav pre 

deti a študentov ŤZP, ktorí dochádzajú do špecializovaných škôl v Bratislave a nemajú v 

Bratislave trvalé bydlisko. Výška nákladov je odhadovaná na  19 815 eur/ročne, čo 

predstavuje nárast nákladov na refundáciu zliav o 1,6 %.  
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ZOZNAM SKRATIEK 

BID – Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 

BSK - Bratislavský samosprávny kraj 

DJP – Diamantová Janského plaketa (80/60 odberov) 

HMB - Hlavné mesto SR Bratislava 

IDS BK – Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji 

MDV SR - Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

MHD – mestská hromadná doprava 

PCL - predplatný cestovný lístok 

PFO – Protifašistický odboj 

PKO – Protikomunistický odboj 

ŤZP/ŤZP-S – ťažko zdravotne postihnutý / ťažko zdravotne postihnutý odkázaný na sprievodcu  

ZJP – Zlatá Janského plaketa (40/30 odberov) 
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ÚVOD 

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy nás listom číslo MAGS/OVD/45197/17-313329 
OVD/146/17-BP zo dňa 07.06.2017 požiadal o prípravu návrhu rozšírenia bezplatného 
cestovného. 

V zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva HMB č. 791/2017 sa rozšírenie týka: 

• detí a študentov ŤZP, ktorí dochádzajú do špecializovaných skôr v Bratislave 
a nemajú trvalé bydlisko v Bratislave, 

• držiteľov Zlatej Janského plakety s trvalý pobytom v Bratislave. 

 

Na základe tejto žiadosti sme spracovali dokument, v ktorom bol návrh riešenia a vyčíslenie 
dopadov. Dokument bol predložený na rokovanie MsZ dňa 28.9.2017 (o konkrétnom bode 
sa rokovalo až 8.11.2017) a na základe Uznesenia MsZ č. 978/2017 bol prepracovaný do 
súčasnej podoby. 

V tejto prepracovanej podobe sú aktualizované údaje, ktoré nám poskytli jednotlivé školy 
a príslušné spolky Slovenského červeného kríža. 
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1. SÚČASNÝ STAV 

Tarifné podmienky IDS BK schvaľujú všetci traja objednávatelia dopravných výkonov – MDV 
SR, BSK a HMB. V zmysle prijatého dokumentu Rámcové tarifné podmienky IDS BK je 
schválený rozsah zliav, ktorý akceptujú a financujú všetci objednávatelia dopravných 
výkonov. Nad tento rozsah je možné schváliť tzn. bonusové zľavy. 

Bonusovú zľavu schvaľuje a financuje objednávateľ zľavy tým osobám, ktorým túto zľavu 
prizná. Prefinancovanie sa realizuje prostredníctvom predajcov cestovných lístkov. Tí pri 
predaji cestovného lístka vyberú od cestujúceho len rozdiel medzi cenou lístka a výškou 
zľavy, pričom výšku zľavy za takýto cestovný lístok si uplatnia u objednávateľa zľavy. 
Predajcovia odvádzajú výšku DPH z celej predajnej sumy. 

V súčasnosti sú poskytované nasledovné bonusové zľavy: 

• objednávateľ zľavy HMB: 
o bonusová zľava vo výške 10% pre držiteľov Bratislavskej mestskej karty pri kúpe 

predplatného cestovného lístka platného v zónach 100+101, 
• objednávateľmi zľavy BSK a HMB1: 

o bonusová zľava vo výške 100% pre držiteľov preukazov ŤZP alebo ŤZP-S 
s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji pri kúpe predplatného cestovného 
lístka platného v zónach 100+101, 

o bonusová zľava vo výške 100% pre držiteľov Diamantovej Janského plakety 
s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji pri kúpe predplatného cestovného 
lístka platného v zónach 100+101, 

o bonusová zľava vo výške 100% pre účastníkov protikomunistického 
a protifašistického odboja s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji pri kúpe 
predplatného cestovného lístka platného v zónach 100+101, 

o bonusová zľava vo výške 100% pre rodinných príslušníkov (manžel/ka, brat, 
sestra, deti) účastníkov protifašistického odboja s trvalým pobytom 
v Bratislavskom kraji pri kúpe predplatného cestovného lístka platného 
v zónach 100+101, 

o bonusová zľava vo výške 100% pre rodinných príslušníkov (manžel/ka, brat, 
sestra, deti) narodených pred 17.11.1989 účastníkov protikomunistického 
odboja s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji pri kúpe predplatného 
cestovného lístka platného v zónach 100+101, 

Za posledných2 12 mesiacov (obdobie december 2016 až november 2017) vykázali 
predajcovia poskytnuté zľavy v celkovom objeme 1,426 mil. € za predané PCL, ktorých 
štruktúra je v nasledujúcej tabuľke. 

                                                           

1 Objednávateľom zľavy je BSK pre občana s trvalým pobytom v okresoch Malacky, Pezinok alebo Senec; 
objednávateľom zľavy je HMB pre občana s trvalým pobytom v Bratislave. 
2 V čase prípravy dokumentu ešte nebol zosumarizovaný mesiac december 2017. 
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Tabuľka č. 1 Počty predaných PCL so zľavou (dec. 2016 – nov. 2017) 

Skupina / 
Platnosť PCL 

BSK HMB 

počet predaných 
PCL 

hodnota predaných 
PCL 

počet predaných 
PCL 

hodnota predaných 
PCL 

ŤZP / ŤZP-S 

7 dní 12 62,40 €  3 15,60 €  

30 dní 384 5 164,80 €  93 1 250,85 €  

90 dní 156 5 639,40 €  59 2 132,85 €  

365 dní 1 285 169 748,50 €  6 701 885 202,10 €  

celkom 1 837 180 615,10 €  6 856 888 601,40 €  

DJP, PFO, PKO 

7 dní 0 0,00 €  1 5,20 €  

30 dní 11 295,90 €  0 0,00 €  

90 dní 1 72,30 €  2 108,45 €  

365 dní 127 27 608,90 €  1 664 329 589,50 €  

celkom 139 27 977,10 €  1 667 329 703,15 €  

celková suma 
refundácie 1 976 208 592,20 €  8 523 1 218 304,55 €  
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2. NAVRHOVANÉ ROZŠÍRENIE ZLIAV 

2.1. Deti a študenti ŤZP 

Definovanie skupiny 

V zmysle uznesenia sa požaduje posúdenie zliav pre „deti a študentov ŤZP, ktorí dochádzajú 
do špecializovaných škôl v Bratislave a nemajú v Bratislave trvalé bydlisko“. 

Podľa zoznamu zverejnenom na stránke MŠVVaŠ SR3 je na území Bratislavy 9 a v regióne 6 
špecializovaných škôl. Ich zriaďovateľom je Okresný úrad Bratislava, resp. MPSVaR SR. 
Oslovili sme prostredníctvom zverejnených emailových adries všetkých 15 škôl so žiadosťou 
o poskytnutie informácií o celkovom počte žiakov, držiteľov preukazov ŤZP ktorí navštevujú 
danú školu a o počte s trvalým pobytom mimo Bratislavského kraja.  

Tabuľka č. 2 Zoznam škôl a zaslané údaje o počtoch  žiakov 

Škola celkový počet 
žiakov s ŤZP 

žiaci s ŤZP 
s TP mimo BA 

kraja 

Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26, Bratislava neodpovedali 

Praktická škola, ako organizačná zložka Spojenej školy, J. Valašťana Dolinského 1, BA neodpovedali 

SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu 
občanov so ZP,  Mokrohájska 1,  842 40 Bratislava 57 42 

Gymnázium pre žiakov s telesným postihnutím, ako organizačná zložka Spojenej 
školy, Mokrohájska 3, Bratislava 

neodpovedali 
Obchodná akadémia pre žiakov s telesným postihnutím, ako organizačná zložka 
Spojenej školy, Mokrohájska 3, Bratislava 

Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava neodpovedali 

Spojená škola (org. zložka Praktická škola), Dúbravskej ceste 1, Bratislava 23 5 

Praktická škola, ako organizačná jednotka Spojenej školy, Švabinského 7, Bratislava 
neodpovedali 

Odborné učilište, ako organizačná zložka Spojenej školy, Švabinského 7, Bratislava 

Spojená škola, Pribinova 16/1, 901 01 Malacky 5 1 

OU pri reedukačnom centre pre mládež, Sološnica neodpovedali 

Stredná odborná škola pri reedukačnom centre, Sološnica neodpovedali 

OU pri reedukačnom centre Veľké Leváre 0 0 

Spojená škola Pezinok 7 0 

Praktická škola, ako organizačná zložka Spojenej školy, Senec neodpovedali 

                                                           

3 https://www.minedu.sk/siet-skol-a-skolskych-zariadeni-slovenskej-republiky/ 
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Ako vidno z tabuľky, na našu žiadosť odpovedalo len 5 skôr, z nich najviac žiakov ŤZP 
z mimobratislavského kraja má SOŠ na Mokrohájskej, ktorá sa špecializuje na žiakov 
s telesným postihnutím. Na uvedených piatich školách je celkovo 48 žiakov s TP mimo kraja. 

Celkovo tak možno predpokladať, že na všetkých 15tich školách bude počet žiakov v rozpätí 
100 až 150, teda výrazne menej než sme pôvodne predpokladali (1000). Pri výpočte preto 
pracujeme s maximálnym odhadom 150 osôb. 

Výpočet dopadov 

Predpokladaný počet žiakov a študentov, ktorým bude zľava priznaná je 150. Cena ročného 
študentského predplatného cestovného lístka platného v zónach 100+101 je 132,10 €. 

Očakávaný ročný dopad zavedenej zľavy je 19 815 €. 

Návrh riešenia refundácie 

Nakoľko súčasná forma financovania objednaných zliav je postavená na refundácii, je 
potrebné určiť, kto bude objednávateľom zľavy a komu ju bude financovať. 

Pri refundácii zo strany HMB predpokladáme, že HMB bude financovať zľavy poskytnuté 
žiakom a študentom, držiteľom preukazov ŤZP, s trvalým pobytom mimo 
Bratislavského kraja, ktorí navštevujú špeciálne školy s miestom vyučovania na území 
mesta Bratislava. 

Znenie textu doplneného do cenníka (vr. poznámok pod čiarou): 

Bonusová zľava sa poskytuje žiakom základných a stredných škôl4 a študentom vysokých škôl5 
v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dňa 
predchádzajúcemu dovŕšeniu 26. roku veku, ktorí sú držiteľmi preukazov ŤZP, nemajú trvalý 
pobyt na území Bratislavského kraja, avšak miesto ich vyučovania je na území mesta Bratislava. 

Možné riešenie zo strany BSK 

V prípade, že sa k podobnej iniciatíve pripojí aj Bratislavský samosprávny kraj, bude 
objednávateľov zľavy pre žiakov a študentov TŽP, ktorí majú miesto vyučovania na území 
okresov Malacky, Pezinok a Senec. S ohľadom na počet (6) škôl v regióne, ich lokalizáciu 
(najbližšia je v Pezinku) a potrebu cestovať v meste Bratislava predpokladáme, že pôjde 
nanajvýš o jednotlivcov, ktorý takúto zľavu využijú. 

Predpokladaný ročný dopad preto odhadujeme na symbolických 1 000 €. 

                                                           

4 zriadených podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a zaradených do siete škôl ako špeciálne školy 
5 zriadených podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a zaradených do siete škôl ako špeciálne školy 
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2.2. Držitelia Zlatej Janského plakety 

Definovanie skupiny 

V zmysle uznesenia sa požaduje posúdenie zliav pre „pre obyvateľov s trvalým pobytom 
v hlavnom meste SR Bratislave - držiteľov zlatej Jánskeho plakety“. 

Zlatá plaketa prof. MUDr. Janského sa udeľuje u mužov po 40 odberoch a u žien po 30 
odberoch. Pravidelný darca tak môže získať túto plaketu po 10 rokoch pravidelného 
darovania krvi. ZJP je tak možné pri pravidelnom darovaní získať už vo veku 28 rokov. 

To sa odráža aj na počtoch držiteľov, ktoré sme od roku 2015 získali od jednotlivých 
územných spolkov SČK. 

Tabuľka č. 3 Údaje o počtoch ocenených darcov poskytnuté SČK 

Rok 
Územný spolok Bratislava-mesto Územný spolok Bratislava-okolie 

BJP SJP ZJP DJP KM BJP SJP ZJP DJP KM 

2009      93 67 41 7 3 

2010      110 67 33 11 1 

2011      122 83 52 10 3 

2012      113 77 49 5 4 

2013      99 56 43 7 3 

2014      116 60 55 12 6 

2015 218 137 1 500 205 78 162 95 76 10 7 

2016 163 118 72 51 12 131 100 65 19 6 

2017 176 127 82 41 11 185 91 45 16 5 

spolu 557 382 1 654 297 101 1 131 696 459 97 38 

Zdroj dát: 

údaje za roky 2015 a staršie boli poskytnuté sumárne 
dňa 23.09.2015 (BJP a SJP sú len za rok 2015) 
údaje za rok 2016 boli poskytnuté 23.05.2017 
údaje za rok 2017 boli poskytnuté 15.01.2018  

údaje poskytnuté dňa 05.01.2018 

Vysvetlivky: 
BJP – bronzová Janského plaketa   (10 odberov) DJP – diamantová Janského plaketa   (80/60 odberov) 
SJP – strieborná Janského plaketa   (20 odberov) KM – Kňazovického medaila   (100/80 odberov) 
ZJP – zlatá Janského plaketa   (40/30 odberov) 

Výpočet dopadov 

Pri výpočte vychádzame z počtu držiteľov 1654 osôb. Nakoľko ZJP je možné získať už 
v pomerne nízkom veku a neexistuje evidencia veku držiteľa, vychádzame pri výpočte 
hodnoty poskytnutej zľavy z predpokladu, že: 
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• 80% držiteľov je v produktívnom veku, 
• 20% držiteľov je v dôchodkovom veku, tzn. má nárok na zľavnené cestovné. 

Na základe tohto predpokladu a na základe ceny ročného predplatného cestovného lístka 
pre zóny 100+101 vychádza cena poskytnutej zľavy pre jednu osobu na 237,78 €. 

𝑥𝑥 = 0,8 ∗ 264,20 + 0,2 ∗ 132,10 = 237,78 € 

Očakávaný ročný dopad zavedenej zľavy je 393 288 €. 

Návrh riešenia refundácie 

Nakoľko súčasná forma financovania objednaných zliav je postavená na refundácii, je 
potrebné určiť, kto bude objednávateľom zľavy a komu ju bude financovať. 

Pri refundácii zo strany HMB predpokladáme, že HMB bude financovať zľavy poskytnuté 
držiteľom Zlatej Janského plakety s trvalým pobytom v Bratislave. 

Úprava textu v cenníku 

Zmena textu v cenníku predstavuje nahradenie súčasnej definície „držiteľov Diamantovej 
Janského plakety“ na „držiteľov Zlatej Janského plakety a vyššej“. 

Možné riešenie zo strany BSK 

V prípade, že sa k podobnej iniciatíve pripojí aj Bratislavský samosprávny kraj, bude 
objednávateľom zľavy pre držiteľov ZJP, ktorí majú trvalý pobyt na území okresov Malacky, 
Pezinok a Senec. 

Predpokladaný ročný dopad je 109 141 €. 

Tabuľka č. 4 Budúce ročné náklady na poskytovanie bonusových zliav 

Skupina BSK HMB 

ŤZP / ŤZP-S 180 615 € 888 601 € 

DJP, PFO, PKO 27 977 € 329 703 € 

ŤZP žiaci a študenti 1 000 € 19 815 € 

ZJP 109 141 € 393 288 € 

celkom 318 733 € 1 631 407 € 

zmena voči súčasnosti +110 141 € +413 103 € 
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3. ZÁVER 

Poskytovanie zľavneného cestovného pre vybrané skupiny je prejavom sociálnej politiky 
mesta, ktoré v tejto oblasti z vlastných finančných zdrojov nie malou časťou supluje 
nedostatočnú sociálnu resp. zdravotnú politiku štátu. V rozpočte mesta sa tieto zľavy naviac 
vykazujú v programe 1. Mobilita a verejná doprava, podprogram 1.2. Integrovaný systém 
verejnej dopravy, prvok 1.1.2 Integrovaná doprava, pričom v zmysle popisu zámeru patrí táto 
položka skôr do programu 6 Sociálna pomoc a sociálne služby. 

 

Pri návrhu bonusových zliav pre ŤZP / ŤZP-S a následne aj pre DJP, PFO a PKO poslanci mesta 
sami v diskusii pri prerokovávaní návrhov presadzovali, aby boli takto zvýhodnení len 
obyvatelia mesta, ktorí sa podieľajú na jeho financovaní prostredníctvom priamych alebo 
podielových daní. 

Pri návrhu zvýhodnenia žiakov a študentov ŤZP s trvalým pobytom mimo Bratislavského 
kraja tak príde k znegovaniu tohto zámeru a k dvojnásobnému suplovaniu úlohy štátu, ktorý 
jednak sústredením škôl do najväčších miest nedokáže zabezpečiť dostupné vzdelanie 
v mieste bydliska a následne na to poskytnúť adekvátne finančné prostriedky 
znevýhodneným rodinám na pokrytie finančne nákladnejšieho štúdia. 

 

Darovanie krvi je činnosťou spadajúcou pod zdravotníctvo. Rezort zdravotníctva má byť tým 
odvetvím, ktoré má ako prvé lákať nových darcov krvi a príp. im poskytnúť adekvátne 
benefity. Návrhom poskytnutia bonusovej zľavy pre držiteľov ZJP príde k znevýhodneniu 
dlhodobých darcov. Dnes má nárok na bonusovú zľavu len taký dobrovoľný darca krvi, ktorý 
sa tejto činnosti venuje dlhodobo, ba priam celoživotne. Na získanie DJP je potrebných 80 
resp. 60 darovaní, čo pri povolenom počte odberov ročne znamená 20 rokov pravidelného 
darcovstva krvi. Za takúto dlhodobú záslužnú činnosť je na mieste adekvátne ohodnotenie. 

Ak na bonusovú zľavu budú mať nárok aj držitelia ZJP, stačí na získanie bonusovej zľavy 
absolvovať odber 40 resp. 30 krát, čo pri povolenom počte odberov ročne znamená 10 rokov 
pravidelného darcovstva krvi. Takýto počet odberov je tiež záslužnou aktivitou, avšak je 
výrazne menší na to, aby benefity pre držiteľov ZJP aj DJP boli rovnaké. 

Fungovanie zliav v IDS BK 

V IDS BK je spoločným cenníkom dohodnutý rozsah zliav. Ten obsahuje zľavnené cestovné 
pre žiakov, študentov, seniorov a osoby ŤZP. Súčasťou tohto rozsahu je aj akceptácia 
„bezplatnej“ prepravy pre seniorov nad 70 rokov na základe vydaného SeniorPasu. 

V prípade záujmu rozšírenia zliav nad tento rozsah, čo je aj prípad zliav uvedených v tomto 
dokumente, je stanovený tzv. „objednávateľ zľavy“. Tým je ten objednávateľ dopravy, ktorý 
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má záujem novú zľavu zaviesť. Objednávateľ zľavy si určuje podmienky jej priznania, územie 
platnosti a zároveň zodpovedá za financovanie rozdielu medzi cenou v zmysle spoločného 
cenníka a cenou po priznaní novej zľavy. Cestovný lístok je následne akceptovaný všetkými 
dopravcami, ktorí poskytujú dopravné výkony v danej oblasti. 

Porovnanie s vybranými mestami a s regionálnou dopravou v SR 

Záverom uvádzame na porovnanie tarifné podmienky zmieňovaných skupín občanov vo 
vybraných krajských mestách a v regionálnej doprave na Slovensku. 

Banská Bystrica 

Základné cestovné je v hodnote 0,70 €. Bezplatne sa prepravujú (bez ohľadu na miesto 
bydliska) držitelia preukazov ŤZP na invalidnom vozíku a nevidiaci. Nárok na zľavnené 
cestovné vo výške 0,15 € majú ostatné skupiny držiteľov preukazov ŤZP, zlatý a diamantový 
darcovia krvi. Podmienkou poskytnutia zľavy je vlastníctvo čipovej karty vydanej 
Dopravným podnikom mesta Banská Bystrica alebo SAD Zvolen. 

Košice 

Bezplatná preprava poskytovaná (bez ohľadu na miesto bydliska) držiteľom preukazov ŤZP, 
držiteľom Kňazovického medaily a politickým väzňom na základe čipovej karty vydanej 
Dopravným podnikom mesta Košice. Čipovú kartu je potrebné pravidelne prolongovať. 
Držitelia preukazov ŤZP bez čipovej karty majú nárok na zľavnené cestovné, darcovia krvi 
bez čipovej karty nárok na zľavu nemajú. 

Železničná doprava 

V železničnej doprave sa poskytuje bezplatná preprava pre deti, žiakov a študentov do max. 
26 rokov, pre dôchodcov a seniorov nad 62 rokov. Do týchto skupín môžu spadať aj držitelia 
preukazov ŤZP. Bezplatná preprava je poskytovaná na základe registrácie a vydania 
bezplatného lístka. Držitelia preukazov ŤZP majú nárok na 60% zľavu. Darcovia krvi 
a odbojári nemajú nárok na žiadnu zľavu. 

Prímestská autobusová doprava 

Prímestská autobusová doprava v Bratislavskom kraji plne spadá do IDS BK. Prímestská 
doprava v iných regiónoch má zľavy ošetrené spravidla jednotne – držitelia preukazov ŤZP 
majú nárok na zľavnenú prepravu. Darcovia krvi a odbojári nemajú nárok na žiadnu zľavu. 

 

Na základe týchto príkladov je možné sledovať, že aj iné mestá určitým spôsobom – 
vlastníctvom osobitnej čipovej karty - obmedzujú okruh osôb, ktorým je zľavnená alebo 
bezplatná preprava poskytovaná. Bratislava je síce hlavným mestom, avšak z tohto 
titulu nedostáva žiadne financie naviac, určitá regulácia poberateľov týchto výhod je 
preto namieste. 
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