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1. Spracovateľ:  

Ing. Mária Pulcová,  
samostatný odborný referent 
dňa: 02.11.2015 
Bc. Miriam Cáderová,  
samostatný odborný referent 
dňa: 02.11.2015 
Ing. Tatiana Kratochvílová 
riaditeľ sekcie dopravy a hlavný 
dopravný inžinier 
dňa: 02.11.2015 

2. Zodpovedný:   
            PhDr. Petra Greksová                                      

      riaditeľka kancelárie primátora 
dňa: 02.11.2015 

3. Predkladateľ:  
      JUDr. Ivo Nesrovnal,  
      primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

            dňa: 02.11.2015 
Dôvod predloženia materiálu: 
Dňa 05.10.2015 bola na Magistrát doručená Petícia za zachovanie Status Quo v bezplatnej 
preprave ŤZP občanov v MHD v Hlavnom meste SR v Bratislave. 
Petíciu podporilo: 2993 občanov.  
Petícia vznikla ako spontánna reakcia na prijatie uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 
235/2015 zo dňa 24.09.2015 o spustení druhej etapy Bratislavského integrovaného dopravného 
systému, v rámci ktorého bolo odsúhlasené 50% zľava z cestovného v prostriedkoch verejnej 
dopravy pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Občania podpísaní pod petíciou 
očakávajú, že petícia bude prerokovaná v  mestskom zastupiteľstve a opätovne o jej predmete 
bude rozhodnuté v súlade s verejným a spoločenským záujmom vyjadreným obsahom petície. 
Návrh záverov: 
 
Pravidelná porada primátora odporúča predmetnú petíciu predložiť na rokovanie mestskej rady 
dňa 26.11.2015 a na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 10.12.2015. 

 



 
PREDKLADACIA  SPRÁVA 

  
1. Dôvod predloženia materiálu alebo podnet, na základe ktorého je materiál 

vypracovaný:  
           Dňa 05.10.2015 bola na Magistrát doručená Petícia za zachovanie Status Quo   
           v bezplatnej preprave ŤZP občanov v MHD v Hlavnom meste SR v Bratislave. 
           Petíciu podporilo: 2993 občanov.  
           Petícia vznikla ako spontánna reakcia na prijatie uznesenie Mestského zastupiteľstva    
           č.  235/2015 zo dňa 24.09.2015 o spustení druhej etapy Bratislavského integrovaného 
           dopravného systému, v rámci ktorého bolo odsúhlasené 50% zľava z cestovného 
           v prostriedkoch verejnej dopravy pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 
           Občania podpísaní pod petíciou očakávajú, že petícia bude prerokovaná v  mestskom 
           zastupiteľstve a opätovne o jej predmete bude rozhodnuté v súlade s verejným 
           a spoločenským záujmom vyjadreným obsahom petície.  
 

 
2. Stručné zdôvodnenie potreby materiálu 

            Petíciu podporilo: 2993 občanov.  
Podľa Zásad vybavovania petícií v podmienkach  samosprávy hlavného mesta SR 
Bratislavy, petíciu, ktorú podporilo najmenej 1000 osôb alebo aspoň 8% osôb 
oprávnených voliť do orgánov samosprávy  obce, predloží primátor po jej prešetrení 
na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo zoberie na 
vedomie predmet petície  a spôsob prešetrenia a zároveň odporučí primátorovi, akým 
 spôsobom sa má petícia vybaviť. Mestské zastupiteľstvo je povinné umožniť vystúpiť 
počas prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru. 

 
3. Stručný obsah materiálu 

Podpísaní občania žiadajú mestské zastupiteľstvo o opätovné prerokovanie 
a hlasovanie o návrhu na spoplatnenie MHD pre ŤZP v hlavnom meste a následne 
zrušenie plánovaného spoplatnenia pre ŤZP a ich doprovod v MHD.  
 

4. Materiál pripomienkovaný mestskými časťami alebo verejnosťou 
           Materiál  nepodlieha pripomienkovanému konaniu. 

 
5. Materiál prerokovaný v iných orgánoch, v ktorých a s akým výsledkom, 

prípadne v ktorých orgánoch má byť prerokovaný 
            Materiál bude prerokovaný v Komisii dopravy a informačných systémov. 
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Predkladateľ: 
 
JUDr. Ivo Nesrovnal  
primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
Zodpovedný: 
 
PhDr. Petra Greksová 
riaditeľka kancelárie primátora 
 
Spracovateľ: 
 
Ing. Mária Pulcová 
útvar vybavovania sťažností a petícií 
 
Bc. Miriam Cáderová 
útvar vybavovania sťažností a petícií 
 
Ing. Tatiana Kratochvílová  
riaditeľka sekcie dopravy a hlavná dopravná 
inžinierka 
 

 
Materiál obsahuje: 
 
  1. Návrh uznesenia 
  2. Dôvodovú správu 
  3. Uznesenie č. 235/2015 zo dňa 
       24.09.2015 
  4. Petíciu  
     



 
                                                                                                                           Kód uzn. 18.1. 

                                                                                                                    
 

Návrh uznesenia   
 
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hl. m. SR Bratislavy 

 
zobrať na vedomie  Petíciu za zachovanie Status Quo v bezplatnej preprave ŤZP občanov 
v MHD v Hlavnom meste SR v Bratislave. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
            Dňa 05.10.2015  bola na Magistrát doručená Petícia za zachovanie Status Quo 
v bezplatnej preprave ŤZP občanov v MHD v Hlavnom meste SR v Bratislave Petíciu 
podporilo: 2993 občanov. Petícia vznikla ako spontánna reakcia na prijatie uznesenie 
Mestského zastupiteľstva  č. 235/2015 zo dňa 24.09.2015 o spustení druhej etapy 
Bratislavského integrovaného dopravného systému, v rámci ktorého bolo odsúhlasené 50% 
zľava z cestovného v prostriedkoch verejnej dopravy pre osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím. Občania podpísaní pod petíciou očakávajú, že petícia bude prerokovaná 
v mestskom zastupiteľstve a opätovne o jej predmete bude rozhodnuté v súlade s verejným 
a spoločenským záujmom vyjadreným obsahom petície. 

 
K predmetnej petícii stanovisko pripravila sekcia dopravy – oddelenie dopravného 

inžinierstva magistrátu.  
 

Riešenie podmienok prepravy držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S (ďalej len „ŤZP“) 
v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (ďalej len „IDS BK“) bolo 
predmetom mnohých rokovaní, ktoré prebiehali od decembra 2012, kedy mestské 
zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 915/2012 tarifné podmienky v IDS BK, v ktorých sa 
ŤZP poskytuje 50%  zľava na cestovnom,  až po september 2015, kedy uznesením č. 
235/2015 došlo k schváleniu dodatočnej extra zľavy pre ŤZP vo výške 90% z ceny 
predplatného cestovného lístka. 
 
 Definitívny návrh, ktorý bol predložený na septembrové rokovanie mestského 
zastupiteľstva a následne aj schválený, bol výsledkom dohody objednávateľov dopravných 
služieb za účasti predstaviteľov hlavného mesta, Bratislavského samosprávneho kraja 
a MDVRR SR, spoločnosti BID, a. s. ako koordinátora IDS BK, MPSVR SR a NROZP v SR. 
Návrh riešenia prepravy ŤZP po spustení III. etapy IDS BK vychádzal zo základných 
princípov, ktoré sú rovnako uplatňované aj pri ostatných prijatých dodatočných zľavách: 
 

• poskytovanie tarifných zliav je z dôvodu priamej podpory obyvateľov Bratislavy 
určené výhradne pre obyvateľov s trvalým pobytom na území hlavného mesta, 

• nárok na zľavu sa poskytuje jednotne na celom území zapojenom do IDS BK bez 
ohľadu na poskytovateľa dopravných služieb alebo iných obmedzujúcich kritérií 
ako vek, sociálne postavenie, zamestnanie, príjem alebo druh zdravotného 
postihnutia, 

• jednoduchý prístup ku zľave je zabezpečený priamo pri kúpe BČK a cestovného 
lístka u dopravcu bez dodatočných administratívnych úkonov vyvolaných 
refundáciou cestovného, 

• nárok na zľavu preukazuje cestujúci bezkontaktnou čipovou kartou, na základe 
ktorej je možné získať presnú evidenciu ŤZP, ktorí na území mesta využívajú 
verejnú dopravu, 

• každý cestujúci sa čiastočne podieľa na financovaní verejnej dopravy, čo v prípade 
zakúpenia ročného PCL v hodnote 264,20 € predstavuje čiastku 26,42, ktorú hradí 
cestujúci a čiastku 237,78 €, ktorú hradí dopravcovi mesto, 

• preprava sprievodcov ŤZP je bezplatná, pričom v žiadnom návrhu riešenia 
v minulosti ani v súčasnosti nebolo presadzované spoplatnenie. 

 
Z dôvodu zjednotenia tarifných podmienok vznikajúceho IDS BK, v ktorom tieto 

podmienky už musia byť predmetom dosiahnutia dohody jeho koordinátora a všetkých 
objednávateľov dopravných služieb vo verejnom záujme, došlo ku vzájomnej dohode, ktorá 
tieto zásady rešpektuje. Nakoľko Petícia za zachovanie Status Quo v bezplatnej preprave 
ťažko zdravotne postihnutých občanov v Mestskej hromadnej doprave v Hlavnom meste 



Slovenskej republiky v Bratislave, vznikla ako reakcia na schválenie III. etapy IDS BK 
v júnovom zastupiteľstve a nereaguje bezprostredne na v tomto čase už schválený spôsob 
riešenia  prepravy ŤZP po spustení III. etapy IDS BK, uvádzame, že z pohľadu vyššie 
uvedených princípov žiaľ nie je možné zachovať súčasný stav prepravy ŤZP.  

Je potrebné podotknúť, že z dôvodu nutnosti nastavenia nových podmienok 
v tarifných systémoch dopravcov a potreby vytvorenia dostatočného časového priestoru na 
bezproblémové vybavenie BČK pre cestujúcich, sa partneri IDS BK predbežne dohodli na 
prechodnom období 2 mesiacov, ktoré začne plynúť spustením III. etapy IDS BK. Počas tejto 
doby sa budú držitelia preukazov ŤZP prepravovať bezplatne, tak ako je tomu v súčasnosti.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 












