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Návrh uznesenia 

 
                                                                                                                                Kód  1.5.2 
                                                                                                                                          7.4.3 
                                                                                                                                          7.4.6                                        
 
 
 
Mestské  zastupiteľstvo  po prerokovaní materiálu 
 

 
schvaľuje 

 
v rámci tarifných podmienok IDS BK po 30.6.2013 na území Bratislavy, vo vozidlách MHD 
pre občanov SR a cudzincov s udeleným „Povolením k pobytu“ bezplatnú prepravu pre  
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, vrátane invalidného vozíka, 
sprievodcu alebo vodiaceho psa, pričom na preukázanie nároku postačí predloženie  platného 
preukazu  ŤZP/ŤZP-S. 
 

 
žiada 

 
primátora Hlavného mesta SR Bratislavy, aby pre Dopravný podnik Bratislava, a.s. vydal nový 
Cenový výmer, ktorý bude obsahovať schválené tarifné podmienky bezplatnej prepravy pre 
držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S vo vozidlách MHD v tarifných zónach 100,101. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

V súvislosti s prípravou spustenia I. etapy Integrovaného dopravného systému Bratislavského 
kraja (IDS BK) od 1.3.2013 bolo potrebné vydať nový Cenový výmer platný pre MHD na 
území Hlavného mesta SR Bratislavy a Cenník s cenami a tarifnými podmienkami platnými pre 
aktuálnu etapu IDS BK. Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a.s. ako koordinátor IDS 
BK predložila v novom Cenovom výmere  návrh zjednotenia tarifných podmienok aj v podobe 
zľavnenej prepravy všetkých ťažko zdravotne postihnutých osôb v celej sieti IDS BK a zmeny 
preukazovania nároku na zľavnenú  prepravu z preukazu ŤZP na bezkontaktnú čipovú kartu 
vydávanú dopravcami na základe predloženia originálu Rozhodnutia o  priznaní ŤZP, alebo 
ŤZP-S vydaným príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Toto zjednotenie 
tarifných podmienok vychádzalo z uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 915/2012 (MsZ), 
ktorým sa  schválilo preradenie skupiny cestujúcich s preukazmi ťažko zdravotne postihnutých 
osôb vo vozidlách DPB, a.s. z bezplatnej do zľavnenej prepravy. V polovici februára 2013 po 
oznámení uvedeného návrhu tarifných podmienok pre cestovanie ťažko zdravotne postihnutých 
na území hlavného mesta spoločnosťou BID, a.s. sa okamžite zdvihla vlna kritiky 
a požiadaviek na ponechanie bezplatnej prepravy len na základe preukázania sa preukazom  
ŤZP, ŤZP-S pre túto skupinu cestujúcich.  
Vzhľadom na to, že návrh Cenového výmeru bol v súlade s platným uznesením MsZ  bolo  na 
ponechanie bezplatnej prepravy ŤZP vo vozidlách DPB, a.s. potrebné získať súhlas MsZ na 
uplatnenie prechodného obdobia pre držiteľov preukazov ťažko zdravotne postihnutej osoby na 
bezplatnú dopravu. Preto bol na zasadnutie MsZ dňa 27.2.2013 predložený materiál s návrhom  
na prechodné obdobie do 30.6.2013. Toto prechodné obdobie má vytvoriť podmienky pre 
hľadanie takých riešení v rámci IDS BK, aby sa v tarifných zónach 100, 101 na území 
Hlavného mesta SR Bratislavy mohli naďalej bezplatne prepravovať držitelia preukazu občana 
s ťažkým zdravotným postihnutím, vrátane invalidného vozíka, sprievodcu alebo vodiaceho psa 
na základe preukázania sa preukazom ŤZP alebo ŤZP-S.  
Po schválení uznesenia MsZ o úprave tarifných podmienok pre ŤZP a  hľadaní ich nového 
riešenia do 30.6.2013 primátor uložil vypracovať informáciu o poskytovaných zľavách pre 
ŤZP/ŤZP-S v jednotlivých krajských mestách SR ako podkladu pre riešenie v IDS BK po 
30.6.2013.  
Predmetná informácia je spracovaná formou výpisov konkrétneho znenia tarifných podmienok 
dotýkajúcich sa ťažko zdravotne postihnutých osôb v aktuálne platných tarifách  v jednotlivých 
mestách.  
Materiály s predmetnou informáciou a návrhom riešenia v Bratislave boli prerokované 
v Komisii sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania, v Komisii dopravy a informačných 
systémov  a  v Mestskej rade s odporučením schváliť bezplatnú prepravu  vo vozidlách 
MHD pre  držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, vrátane invalidného 
vozíka, sprievodcu alebo vodiaceho psa, pričom na preukázanie nároku postačí predloženie  
platného preukazu  ŤZP/ŤZP-S. 
Súbežne s prerokovávaním materiálov v orgánoch mestského zastupiteľstva bola spoločnosť 
BID, a.s. požiadaná o zvolanie rokovania všetkých zainteresovaných dopravcov 
a objednávateľov v IDS BK  vo veci nájdenia možnosti na bezplatné cestovanie držiteľov 
preukazov ŤZP/ŤZP-S  vozidlami všetkých dopravcov  v tarifných  zónach 100,101  na území 
Bratislavy, prípadne aj v celom IDS BK.     
Zástupcovia objednávateľov, t.j. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, 
Bratislavského samosprávneho kraja  deklarovali nesúhlas s bezplatnou prepravou tejto skupiny 
cestujúcich. Hlavným proti argumentom bolo, že na úhradu tarifných strát nemajú finančné 
prostriedky a dôvod, že  v decembri 2012 už bola schválená zľavnená preprava.  Dopravcovia 
Železničná spoločnosť Slovensko a Slovak Lines zasa deklarovali, že sú ochotní prepravovať 
bezplatne len za predpokladu, že im budú tarifné straty uhradené.   
Zúčastnení taktiež prezentovali názor, že bezplatnou prepravou len vo vozidlách MHD sa 
narušia princípy jednotných tarifných podmienok a integrácia už nebude 100 %- ne čistá, bez 
výnimiek.     



1. Informácia o poskytovaných zľavách a  tarifných podmienkach pre 
     ŤZP/ŤZP-S v jednotlivých krajským mestách SR    
 
Košice 
 
Bezplatne sa prepravujú (100 % zľava): 
 
o držitelia preukazu ŤZP (občan s ťažkým zdravotným postihnutím)   a držitelia preukazu 
ŤZP-S (občan s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, osobného asistenta 
alebo psa so špeciálnym výcvikom) s trvalým pobytom v SR na základe osobitnej BČK 
(bezkontaktná čipová karta) 

o jeden sprievodca osoby ťažko zdravotne postihnutej, držiteľa preukazu ŤZP-S 
o invalidný vozík  
 

� nárok na bezplatnú prepravu sa preukazuje osobitnou BČK na 365 dní 
s povinnosťou jej predlžovania minimálne raz rok, 

� osobitná BČK sa vydáva na základe vyplnenej žiadanky, predloženia občianskeho 
preukazu  a predloženia preukazu ŤZP a ŤZP-S,  

� ak cestujúci nemá pri sebe osobitnú BČK  môže sa ňou dodatočne bezplatne 
preukázať do 96 hodín, inak bude od neho vymáhaná sankčná úhrada v plnej výške 
a základné cestovné,  

� cena BČK 4,80 €, životnosť 5 rokov, manipulačný poplatok 0,50 €, sankčná úhrada 
55 €   

 
Nárok na zľavnenú prepravu ( 50 % ) majú:  
 
o držitelia preukazu ŤZP a držitelia preukazu ŤZP-S s trvalým pobytom v SR, ak nemajú 

vybavenú osobitnú BČK  
 

� nárok na zľavnené cestovné lístky sa preukazuje platným preukazom ŤZP a ŤZP-S 
a zľava je vo výške  50 %.  

 
Prešov  
 
Bezplatne sa prepravujú (100 % zľava): 
 
o občania SR - 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), 

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

v obci Ľubotice a to : držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,  ktorí sú na invalidnom vozíku 
alebo sú nevidiaci s bielou palicou alebo s vodiacim psom  

 
� nárok na bezplatnú prepravu sa u občanov SR preukazuje preukazom ŤZP a ŤZP-S  

a občianskym preukazom, 
� nárok na bezplatnú prepravu sprievodcu, invalidného vozíka a vodiaceho psa sa 

preukazuje preukazom ŤZP-S, 
� nárok na bezplatnú prepravu u cudzincov s udeleným „ Povolením k pobytu „ 

povolením k pobytu vo forme identifikačnej karty alebo dokladom o povolení na 



pobyt vo forme nálepky nalepenej do ich cestovného dokladu spolu so svojím 
preukazom ŤZP alebo ŤZP-S.     

 
Nárok na zľavnenú prepravu majú:  
 
o občania SR a cudzinci s udeleným „Povolením k pobytu“ - držitelia  preukazu ŤZP a ŤZP – 

S s trvalým pobytom v meste Prešov, alebo v obci, ak ich mesačný ( prípadne priemerný 
mesačný ) príjem je nižší ako 300 €, 

o občania SR - držitelia  preukazu ŤZP a ŤZP –S, Nie je podmienkou, že zľava sa uzná len ak 
sú sprevádzaní,  

o cudzinci s udeleným „Povolením k pobytu“ s trvalým pobytom v meste Prešov, alebo 
v obci Ľubotice a to: držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP – S. Nie je podmienkou, že sa im 
zľava uzná len ak sú sprevádzaní.  

 
� nárok na zľavnenú prepravu preukazujú oprávnené osoby s preukazom ŤZP a ŤZP-S  

kmeňovým listom alebo čipovou kartou, ktoré vystavuje dopravca, 
� kmeňový list alebo čipová karta je vystavená na základe predloženia  fotografie 3x3,5 

cm nie staršej ako rok, žiadanky, občianskeho preukazu alebo platného „Povolenia 
k pobytu“, potvrdenia Mestského úradu v Prešove o mesačnom príjme a rozhodnutia 
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o vyhotovení preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím, pričom čipová karta platí jeden rok a jej cena je 5.30 €  

� na zľavnené cestovné lístky na jednu cestu je poskytovaná zľava podľa času prepravy 
a obdobia prevádzky od 37,5 do 42,9 % a na predplatné cestovné lístky od 40 % do 92,9 
% podľa predplatného časového obdobia a dosahovaného príjmu ŤZP, ŤZP-S.       

 
Banská Bystrica 
 
Bezplatne sa prepravujú (100 % zľava): 
 
o  držitelia preukazu ŤZP na invalidnom vozíku  
o  držitelia preukazu ŤZP- S na invalidnom vozíku a jeho sprievodca 
o   nevidiace osoby a vodiaci pes 
 

� nárok na bezplatnú dopravu sa preukazuje predložením platného preukazu ŤZP 
a ŤZP-S, sedením na invalidnom vozíku a prítomnosťou vodiaceho psa  

 
Nárok na zľavnenú prepravu majú:  
 
o  držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S (okrem nevidiacich s vodiacim psom a osôb na    
       invalidnom vozíku) 
o  sprievodca držiteľa ŤZP-S  
 

� nárok na zľavnenú prepravu sa preukazuje preukazom ŤZP a ŤZP-S. Nárok na jeho 
vydanie vo forme čipovej karty (platba ČK o 50 % lacnejšia oproti platbe 
v hotovosti) sa preukazuje preukazom ŤZP, alebo ŤZP-S. Druhým dokladom je 
preukaz totožnosti (napr. občiansky preukaz krajiny EÚ, cestovný pas, preukaz 
zdravotnej poisťovne, rodný list, vodičsky preukaz)     

� osobitné zľavy pre držiteľa ŤZP, ŤZP-S a sprievodcu držiteľa ŤZP-S predstavujú 
71,4 % až 85,7 % pri platbe čipovou kartou, 

 

 
 
 



Žilina 
 
Bezplatne sa prepravujú (100 % zľava): 
 
o sprievodcovia (osoby staršie ako 10 rokov, alebo vodiaci pes) osôb s ťažkým zdravotným 

postihnutím, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP-S, 
o invalidný vozík držiteľa preukazu ŤZP a ŤZP-S   
 

� nárok na bezplatne cestovanie sprievodcu držiteľa preukazu ŤZP-S preukazuje 
sprevádzaný držiteľ preukazu týmto preukazom,  

 
Nárok na zľavnenú prepravu majú:  
 
o  osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú držiteľmi platných preukazov ŤZP 

a ŤZP-S  
 

� osoby s ťažkým zdravotným postihnutím preukazujú nárok na zľavu : 
 

• platnou čipovou kartou (ČK-ŤZP) vydanou DPMŽ s fotografiou v ktorej má 
cestujúci nabité jednotlivé jazdy v počte do 360 ciest ročne – predplatný 
lístok, 

• platným preukazom ŤZP a ŤZP-S, pokiaľ použije zľavnený jednorazový 
cestovný lístok, 

 
� predplatný lístok ŤZP na viac ciest (ČK-ŤZP) sa vydáva na základe vyplnenej 

žiadanky vydanej dopravcom, Rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
o priznaní štatútu ŤZP, platného preukazu ŤZP, resp. ŤZP-S. Súčasne predložia 
v predajni dopravcu svoj občiansky preukaz na overenie údajov a fotografiu 
rozmerov 3x3,5 cm, nie staršiu ako rok, ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa, 

� pri použití jednorazového cestovného lístka (JCL) zľavneného si cestujúci nemusia 
vybavovať zľavu u dopravcu. Dopravca ju poskytuje automaticky vo výške 31% 
z hodnoty základné cestovného lístka.   

� dopravca pri vybavení predplatného lístka ŤZP poskytuje osobitnú zľavu  na jednu 
cestu až 95 % z hodnoty základného JCL, ktorá zahrňuje aj komerčnú zľavu 
poskytovanú pri nákupe lístka na viac ciest.  Napríklad ŤZP - predplatný zľavnený 
základný lístok na 180 ciest s platnosťou 180 dní stojí  len 6  € oproti  štandardnému 
predplatnému lístku na 180 ciest v hodnote 48 €.  

� čipová karta stojí 3,50 € a jej platnosť končí dňom vyčerpania predplatného limitu 
ciest a musí sa znova aktivovať zakúpením ďalších ciest..    

 

Trenčín 
 
Bezplatne sa prepravujú (100 % zľava): 
 
o ťažko zdravotne postihnuté osoby na invalidnom vozíku – držitelia osobitnej dopravnej 

karty (DK) 
o nevidiaci – držitelia osobitnej dopravnej karty,  
o sprievodca (osoba staršia ako 10 rokov) ťažko zdravotne postihnutého občana – držiteľa 

preukazu ŤZP – S,  alebo vodiaci pes,   
o invalidný vozík cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP- S 
 
 
 



 
 
Nárok na zľavnenú prepravu majú: 
 

� cestujúci – ťažko zdravotne postihnutí na invalidnom vozíku osobitnou DK (žltý vizuál) 
vydanou dopravcom a preukazom ŤZP, resp. ŤZP-S (nástup cestujúceho s invalidným 
vozíkom do vozidla je možný 2. dverami so súhlasom vodiča, kde cestujúci po priložení 
osobitnej DK obdrží elektronický evidenčný lístok, zapísaný čítacím zariadením priamo 
do DK).  Nárok na bezplatné cestovanie sa vzťahuje výlučne na osobitnú DK, pričom 
cestujúci musí byť na invalidnom vozíku, 

� nevidiaci osobitnou DK (žltý vizuál) vydanou dopravcom a preukazom ŤZP, resp. ŤZP-
S.  Nástup nevidiaceho do vozidla je možný len prednými dverami, kde cestujúci obdrží 
od vodiča evidenčný cestovný lístok,   

� za sprievodcu držiteľa preukazu ŤZP-S preukazuje nárok na bezplatné cestovanie 
sprevádzaný držiteľ preukazu ŤZP-S týmto preukazom. Tento nárok zaniká v prípade, 
ak držiteľ preukazu nemá zakúpený platný cestovný alebo evidenčný lístok.  

 
Rozsah a druhy zliav : 
 
o v prípade jednorazového cestovného lístku (JCL) plateného u vodiča zľavy pre občanov 

s ťažkým zdravotným postihnutím (držiteľov preukazov ŤZP, ŤZP-S )  sú vo výške 33%, 
o v prípade použitia dopravnej karty (bezhotovostný styk) na nákup JCL pre občanov 

s ťažkým zdravotným postihnutím (držiteľov preukazov ŤZP, ŤZP-S )  sú vo výške 58 % 
 

� ak si chce ťažko zdravotne postihnutý cestujúci na invalidnom vozíku, vybaviť 
osobitnú DK, musí v kancelárii predpredaja predložiť vyplnenú a podpísanú žiadosť 
vydanú dopravcom, Rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní 
štatútu ŤZP, relevantný doklad  o tom, že ťažko zdravotne postihnutá osoba je 
odkázaná na použitie invalidného vozíka a platný preukaz ŤZP, ŤZP-S. Súčasne 
predloží pracovníčke Kancelárie predpredaja svoj občiansky preukaz na overenie 
údajov v žiadosti (potvrdzujúci trvalý pobyt v meste Trenčín) a fotografiu 
o rozmeroch 3x3,5 cm. 
Osobitná DK sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaným na 
invalidný vozík poskytuje bezplatne, 
 

� ak si chce nevidiaci vybaviť osobitnú DK, musí v Kancelárii predpredaja predložiť 
vyplnenú a podpísanú žiadosť vydanú dopravcom, Rozhodnutie Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní štatútu ŤZP, a platný preukaz ŤZP, ŤZP-
S. Súčasne predloží pracovníčke Kancelárie predpredaja svoj občiansky preukaz na 
overenie údajov  v žiadosti a fotografiu o rozmeroch 3x3,5 cm. Osobitná DK sa 
nevidiacemu poskytuje bezplatne, 

 
� ak si chcú ostatné ťažko zdravotne postihnuté osoby vybaviť osobitnú DK, musia 

v kancelárii predpredaja predložiť vyplnenú a podpísanú žiadosť, Rozhodnutie 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní štatútu ŤZP, a platný preukaz ŤZP, 
resp. ŤZP-S. Súčasne predloží svoj občiansky preukaz na overenie údajov  
v Žiadosti. Správnosť údajov uvedených v Žiadosti preverí pracovníčka Kancelárie 
predpredaja. Fotografia sa vyhotovuje priamo na mieste. Cena dopravnej karty 
s puzdrom je 3,20 €. 

 

 
 
 



Nitra 
 
Bezplatne sa prepravujú (100 % zľava): 
 
o  invalidný vozík držiteľa preukazu ŤZP, alebo ŤZP-S 
o  sprievodca držiteľa preukazu ŤZP –S 
o  osoby odkázané na invalidný vozík 
o  nevidiace osoby 
 
Nárok na bezplatnú prepravu sa preukazuje v prípade  :  
 

� invalidného vozíka sa nárok nepreukazuje, 
� sprievodcu držiteľa preukazu ŤZP-S  preukazom ŤZP-S  sprevádzanej osoby 

v období jeho platnosti, 
� osoby odkázanej na invalidný vozík preukazom ŤZP, resp. ŤZP-S v období jeho 

platnosti za predpokladu, že sa osoba pohybuje pomocou invalidného vozíka, 
� nevidiacej osoby preukazom ŤZP, resp. ŤZP-S v období jeho platnosti označeným 

textom „nevidiaci“, resp. „blind“ 
 
Nárok na zľavnenú prepravu majú: 
 
o  držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S    
 

� Nárok na evidenčné cestovné oprávnené osoby preukazujú  preukazom ŤZP alebo 
ŤZP-S, 

� evidenčné jednorazové cestovné lístky na jednu jazdu (0,10 €) sa kupujú len 
u vodiča a sú oproti základnému cestovnému lístku zľavnené o 85 %, 

� zľavu na evidenčný predplatný lístok je možné zakúpiť len prostredníctvom 
v elektronickej forme prostredníctvom kmeňovej karty, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou čipovej karty nastavenej na evidenčné cestovné, cena polročného 
evidenčného predplatného lístku je 1 € oproti 90 € za občiansky predplatný lístok na 
polrok. To znamená, že zľava vo výške 98.9 % sa už blíži 100 %- ne zľavnenej 
bezplatnej doprave.  

� kmeňovú kartu vystaví dopravca po predložení preukazu totožnosti žiadateľa, jednej 
fotografie 3x3,5 cm  nie staršej ako rok a platného preukazu  ŤZP, resp. ŤZP-S,   

� vystavenie kmeňovej a čipovej karty stojí 3,65 €,   
 

 
Trnava 
 
Bezplatne sa prepravujú (100 % zľava): 
 
o  invalidný vozík, alebo kočík držiteľa preukazu ŤZP alebo ŤZP-S 
o  sprievodca alebo vodiaci pes držiteľa preukazu ŤZP – S 
 
Nárok na bezplatnú prepravu sa preukazuje v prípade:  
 

� invalidného vozíka sa nárok nepreukazuje, 
� sprievodcu držiteľa preukazu ŤZP-S  preukazom ŤZP-S   

 
 
 
 



Nárok na zľavnenú prepravu majú: 
 
o  držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S    
 

� Nárok na evidenčné cestovné oprávnené osoby preukazujú  preukazom ŤZP alebo 
1ŤZP-S, 

� evidenčné cestovné lístky na jednu jazdu (0,10 €) sa kupujú len u vodiča  a sú oproti 
obyčajnému cestovnému lístku zľavnené o 85 %, 

� evidenčné cestovné  lístky je možné zakúpiť aj prostredníctvom dopravnej karty, 
s ktorou je cestovanie  ešte výhodnejšie o 0,03 €, z čoho vyplýva poskytnutie zľavy 
až 90% oproti obyčajnému cestovnému lístku,   

� dopravnú kartu vystaví dopravca po predložení preukazu totožnosti žiadateľa 
a ostatných dokladov potvrdzujúcich nárok na zľavu,   

� vydanie dopravnej karty stojí 3,50 €.   
 

Bratislava  – súčasný platný stav (pred novým návrhom tarifných podmienok v IDS BK 
k 1.3.2013) 
 
Bezplatne sa prepravujú (100 % zľava): 
 
o občania SR a držitelia „Povolenia k pobytu cudzincov“, ktorí sú držitelia preukazu občana 

s ťažkým zdravotným postihnutím, vrátane invalidného vozíka, sprievodcu, alebo 
vodiaceho psa v prípade nevidiacich osôb,     

 
� nárok na bezplatne cestovanie držiteľa preukazu  ŤZP a ŤZP-S sa preukazuje týmito 

preukazmi, vrátane invalidného vozíka, sprievodcu alebo vodiaceho psa. To 
znamená, že všetci držitelia preukazu zdravotne postihnutých osôb sú prepravovaní 
bezplatne bez potreby sa evidovať u dopravcu alebo aktivovať  si čipovú kartu.  

 

Bratislava – návrh  tarifných podmienok v IDS BK platný od 1.3.2013 s odloženou 
účinnosťou do 30.6.2013 
 
Bezplatne sa prepravujú (100 % zľava): 
 
o  invalidný vozík, alebo vodiaci pes ťažko zdravotne postihnutej osoby, 
o  sprievodca ťažko zdravotne postihnutej osoby s preukazom ŤZP-S 
 
Nárok na zľavnenú prepravu majú: 
 

o držitelia preukazov ťažko zdravotne postihnutej osoby (ďalej len „ŤZP“) a preukazov ťažko 
zdravotne postihnutej osoby so sprievodcom (ďalej len „ŤZP-S“), 

Preukazovanie nároku na zľavu :   
 

� držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S preukazujú svoj nárok na zľavnenú prepravu len pri 
vybavovaní bezkontaktnej čipovej karty (ďalej len BČK)  a to predložením originálu 
Rozhodnutia o priznaní ŤZP alebo ŤZP-S , vydaným príslušným Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny. V prípade, že cestujúci už má BČK vydanú niektorým 
z dopravcov, nárok preukazuje len pri prvom zakúpení PCL . 

� v tarifných podmienkach  IDS BK zatiaľ platných je cena za vydanie BČK  5,30 €, 
� zľava je na úrovni 50 % zo základného cestovného,       

 
 
 



2. Návrh tarifných podmienok pre držiteľov preukazu ŤZP/ŤZP-S v Bratislave v rámci 
IDS  BK po 30.6.2013   

 
Po preštudovaní tarifných podmienok pri poskytovaní služieb mestskej hromadnej dopravy 
v jednotlivých krajských mestách konštatujeme, že tieto po zrušení centrálneho určenia 
tarifných podmienok v MHD na území Slovenskej republiky boli ovplyvnené najmä 
podmienkami uplatňovanými v prímestskej, resp. vnútroštátnej osobnej doprave. MHD 
väčšinou poskytovali tie isté podniky ako prímestskú dopravu, okrem väčších miest,  kde boli 
vytvorené samostatné dopravné podniky. V Bratislave pri integrovaní dopravy tiež došlo 
k snahe o premietnutie tarifných podmienok prímestskej do mestskej dopravy. Ukazuje sa, že 
zjednotenie a jednoduchá transformácia podmienok menších dopravcov veľkým dopravcom, 
operujúcim vo  väčšom  meste, prináša pre sociálne a pohybovo slabšie skupiny cestujúcich 
ŤZP, ŤZP-S značné problémy. V urbanistických podmienkach Bratislavy je rozloženie 
dôležitých zdravotníckych, obchodných, pracovných a ostatných k životu nevyhnutných  
cieľov prepravy vo väčších vzdialenostiach, ktorých prekonávanie je náročnejšie s núteným 
využívaním dopravných prostriedkov.   
Pri hľadaní vhodného riešenia tarifných podmienok pre držiteľov preukazu ŤZP/ŤZP-S je 
okrem ekonomických a sociálnych aspektov potrebné sledovať aj možnosti maximálneho 
zjednodušenia prístupu k poskytovaným službám verejnej dopravy na území Bratislavy, najmä 
pre tie skupiny cestujúcich, ktoré majú väčší problém s označovaním cestovných lístkov vo 
vozidle v stanovenom čase a tiež s registráciou v rôznych evidenčných systémoch.  
Okrem toho je potrebné si uvedomiť, že ŤZP/ŤZP-S  nie sú väčšinou z dôvodu svojho 
zdravotného obmedzenia pravidelní cestujúci, ktorým by sa oplatilo využívať množstvové 
zľavy v podobe predplatného cestovného, predpísanej evidencie a dokladovania nároku na 
zľavu. V I. etape IDS BK sa zatiaľ zavádza  len čiastočná integrácia pre smer Záhorie a len so 
segmentom predplatných lístkov. Prispôsobením tarifných podmienok v mestskej doprave  
podmienkam prímestskej dopravy sa zmenia podmienky cestovania všetkým aj nepravidelne 
cestujúcim zdravotne postihnutým osobám na území hlavného mesta. To znamená, že aj 
v prípade občasných ciest by si všetci mohli zakupovať zľavnené cestovné lístky až po 
zaevidovaní a dokladovaní nároku na zľavu u niektorého z dopravcov vybavením 
bezkontaktnej čipovej karty. Povinnosť skoršej návštevy dopravcu ešte pred využitím služieb 
verejnej dopravy  by pre mnohých zriedkavo cestujúcich v Bratislave znamenala prakticky 
zakupovať si  lístky na jednu cestu s plným cestovným.         
Po zohľadnení ekonomického, sociálneho, ľudského a pohyb zjednodušujúceho hľadiska, 
pravdepodobnosti pravidelného cestovania, ako aj možnosti zneužitia resp. falšovania 
preukazov ŤZP pri počte ich držiteľov v meste cca 20 000 sa najvhodnejším riešením pre mesto 
v IDS BK  javí  model ponechania výhod pre držiteľov preukazov ťažko zdravotne postihnutej 
osoby  s jednoduchým preukazovaním sa preukazom ŤZP/ŤZP-S.  
Vzhľadom na aktuálne platné prechodné obdobie do 30.6.2013 v Cenovom výmere č. 1/2013 
na bezplatnú prepravu pre držiteľov preukazov ťažko zdravotne postihnutej osoby 
v dopravných prostriedkoch DPB, a.s. navrhujeme:      
 
ponechať v rámci tarifných podmienok IDS BK po 30.6.2013 na území Bratislavy, vo 
vozidlách MHD pre občanov SR a cudzincov s udeleným „Povolením k pobytu“ bezplatnú 
prepravu pre držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, vrátane 
invalidného vozíka, sprievodcu alebo vodiaceho psa, pričom na preukázanie nároku postačí 
predloženie  platného preukazu  ŤZP/ŤZP-S. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Výpis 
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctv a a rozvoja bývania MsZ 

zo dňa 16.04.2013 
 
K bodu 5: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Návrh  tarifných podmienok pre 
držite ľov preukazu ŤZP/ŤZP-S v Bratislave v rámci IDS BK po 30.6.2013 “, ktorý predložil 
Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporú ča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 
Slovenskej republiky schváli ť návrh tarifných podmienok pre držiteľov preukazu ŤZP/ŤZP-S v 
Bratislave v rámci IDS BK po 30.6.2013 s tým, že sa natrvalo ponechá v rámci tarifných 
podmienok po 30.06.2013 na území Bratislavy, vo vozidlách MHD pre občanov SR a 
cudzincov s udeleným „Povolením k pobytu“ bezplatná preprava všetkým držite ľom 
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, vrátane invalidného vozíka, sprievodcu 
alebo vodiaceho psa, pričom na preukázanie nároku postačí  predloženie platného preukazu 
ŤZP/ŤZP-S. 
Hlasovanie: 
prítomní:7 za:5 proti:1 zdržali sa:1 

                                                             Anna Dyttertová 
                                                               predsedníčka komisie 

 
Bratislava 22.04.2013 
Zapísala: Mgr. Drahomíra Náhliková, tajomníčka 
 

 
 

Výpis  
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informa čných systémov  MsZ 

zo dňa  22.04.2013 
 
K bodu 3 
Návrh tarifných podmienok pre držite ľov preukazu Z ŤP/ZŤP-S v Bratislave v rámci IDS 
BK po 30.06.2013. 
 
Uznesenie: 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní materiálu 
 
odporúča 
 
ponecha ť na území Bratislavy, vo vozidlách MHD pre občanov SR a cudzincov s udeleným 
„Povolením k pobytu“ bezplatnú prepravu pre všetkých držite ľov preukazu  občana 
s ťažkým zdravotným postihnutím, vrátane invalidného vozíka, sprievodcu, alebo vodiaceho 
psa, pričom na preukázanie nároku postačí predloženie platného preukazu ŤZP/ŤZP-S. 
 
Hlasovanie:      prítomní: 8         za: 6          proti: 0     zdržal sa: 2           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 

                                                          Mgr. Bc. Jozef Uhler, v.r. 
                                                                                             predseda komisie 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 



Návrh tarifných podmienok pre držiteľov preukazu ŤZP/ŤZP-S v Bratislave v rámci IDS 
BK po 30. 6. 2013 

Kód uzn.: 7.4.3 
7.4.6 

 

Uznesenie č. 874/2013 
     zo dňa 16. 05. 2013 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
schváliť v rámci tarifných podmienok IDS BK po 30. 6. 2013 na území Bratislavy, vo 
vozidlách MHD pre občanov SR a cudzincov s udeleným „Povolením k pobytu“, bezplatnú 
prepravu pre držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, vrátane 
invalidného vozíka, sprievodcu alebo vodiaceho psa, pričom na preukázanie nároku postačí 
predloženie  platného preukazu  ŤZP/ŤZP-S. 
 


