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Súhrnná správa o záväzkoch vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme 
v prímestskej autobusovej doprave za rok 2020 

      

     Súhrnná správa o záväzkoch vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme je 
vypracovaná v zmysle ustanovenia článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej 
a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) 
č. 1107/70. 

     V Trnavskom kraji prevádzkujú verejnú pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu 
celkovo 3 dopravcovia na 147 linkách, z čoho 50 liniek je prevádzkovaných so 
zachádzaním do iného kraja (medzikrajských), vrátane prevádzkovanej linky – cyklobus 
na trase Dunajská Streda – Gabčíkovo, prístav/kompa (Dunaremete, Lipód) s každoročne 
obmedzenou prevádzkou na obdobie od apríla do septembra, ktorá nie je zahrnutá do 
služieb vo verejnom záujme. 
      
     Dopravné spoločnosti ARRIVA Trnava, a. s., Slovenská autobusová doprava Dunajská 
Streda, a. s. a SKAND Skalica, s. r. o. prevádzkujú prímestskú autobusovú dopravu na 
základe zmlúv o službách vo verejnom záujme. ARRIVA Trnava, a. s prevádzkuje 
prímestskú autobusovú dopravu vo verejnom záujme na 82 linkách, z toho 32 je 
medzikrajských, Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a. s. prevádzkuje 
prímestskú autobusovú dopravu vo verejnom záujme na 47 linkách, z toho je 17 
medzikrajských a SKAND Skalica, s. r. o. prevádzkuje prímestskú autobusovú dopravu vo 
verejnom záujme na 18 linkách, z toho je 1 medzikrajská. 
 
     Dopravcovia vo verejnom záujme obsluhujú autobusovou dopravou 251 obcí.             

     ARRIVA Trnava, a. s. zabezpečuje dopravnú obslužnosť v okresoch Trnava, Hlohovec, 
Piešťany, Senica. Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a. s. zabezpečuje 
dopravnú obslužnosť v okresoch Dunajská Streda a Galanta  a  SKAND Skalica, s. r. o. 
zabezpečuje dopravnú obslužnosť v okrese Skalica. 

     Trnavský samosprávny kraj si u týchto dopravcov objednáva služby vo verejnom 
záujme v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 
a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom 
záujme v železničnej a cestnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) 
č.1191/69 a (EHS) č. 1107/70 a na základe zmlúv o službách uhrádza príspevok na stratu 
z prevádzkovania dopravných služieb. Realizáciou objednaných služieb vo verejnom 
záujme zabezpečuje Trnavský samosprávny kraj dopravnú obslužnosť svojho územia, čím 
poskytuje občanom mobilitu do škôl, do zamestnania, k  lekárovi, na úrady, za voľno-
časovými aktivitami a ostatnými potrebami. V rámci uzatvorených zmlúv o službách sú 
priznané výlučné práva na linky prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy v zmysle 
prílohy č. 1 k zmluvám. 
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     Prehľad rozsahu služieb vo verejnom záujme objednaných Trnavským samosprávnym 
krajom u svojich zmluvných dopravcov - ARRIVA Trnava, a. s., Slovenská autobusová 
doprava Dunajská Streda, a. s. a SKAND Skalica, s. r. o. a súvisiacich ekonomických 
položiek v rokoch 2011 – 2020 uvádza nasledujúca tabuľka:   
 

 

Zdroj: Výkazy dopravných spoločností predkladané k vyúčtovaniu straty  zo služieb vo verejnom záujme TTSK; vlastné 
spracovanie, 2021 

Z tabuľky vyplýva, že výška úhrady straty z realizácie služieb vo verejnom záujme 
v prímestskej autobusovej doprave v Trnavskom samosprávnom kraji neustále rastie. 
V roku 2020 bola úhrada straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej 
doprave v Trnavskom samosprávnom kraji vo výške 19.419 tis. EUR.  

 

Zdroj: Výkazy dopravných spoločností predkladané k vyúčtovaniu straty  zo služieb vo verejnom záujme TTSK; vlastné 
spracovanie, 2021 

    
     Nárast výšky úhrady vzniknutej straty v roku 2020 je spôsobený pandémiou COVID-19 
a s tým súvisiacimi prijatými opatreniami zo strany vlády Slovenskej republiky, ktoré mali 
výrazný negatívny vplyv na prímestskú autobusovú dopravu. TTSK musel prijať 
rozhodnutia ohľadom obmedzenia prepravných výkonov, ochrany zdravia vodičov aj 
cestujúcej verejnosti. Obmedzenie pohybu obyvateľov v dôsledku prijatých opatrení malo 
zásadný vplyv na nízky počet prepravených osôb, a tým aj na výšku tržieb z dopravy. 
TTSK v snahe ochrániť obyvateľov pred nakazením život ohrozujúcou chorobou, zaviedlo 

Ubehnuté km tis . km 20 663  20 647  19 939  19 874  19 725  19 826  19 608  19 715   19 785     18 133    

Počet prepravených osôb tis. osôb 20 856  20 122  19 285  18 449  17 583  16 943  16 283  15 786   15 497     9 248       

z toho za zľavnené cestovné** tis. osôb 9 350    8 999    8 801    8 281    7 859    7 507    7 167    6 993     6 948      3 512      

44,83% 44,72% 45,64% 44,89% 44,70% 44,31% 44,02% 44,30% 44,83% 37,98%

Náklady tis . € 22 736  23 736  23 362  23 143  22 222  22 676  23 964  25 590   26 373     25 101    

Náklady/km €/km 1,100     1,150     1,172     1,164     1,127     1,144     1,222    1,298     1,333       1,384       

Výnosy tis . € 11 838  11 542  10 885  10 541  10 023  9 702     9 346    9 017     8 864       5 682       

Výnosy/km €/km 0,570     0,559     0,546     0,530     0,508     0,489     0,477    0,457     0,448       0,313       

Uhradená strata z TTSK * tis . € 10 898  12 194  12 477  12 602  12 198  12 974  14 617  16 573   17 509     19 419    

Uhradená strata z TTSK/km €/km 0,527     0,591     0,626     0,634     0,618     0,654     0,745    0,841     0,885       1,071       

* celková strata daného roka vyčíslená aj s doplatkami, ktoré boli uhradené v nasledujúcich obdobiach na základe splátkových kalendárov

2020

** Zľavnené cestovné je vyčíslené z počtu vydaných cestovných lístkov a neobsahuje zľavnené 

cestovné z jednosmerného obyčajného cestovného pri použití čipovej dopravnej karty.

rok 2011 20172012 2013 2014 20162015 2018

(tzv. sociálne zľavy)

Ukazovateľ 2019
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v mesiacoch marec a apríl 2020 bezplatnú prepravu v prímestskej autobusovej doprave. 
V súvislosti s pandémiou COVID-19 bolo potrebné aj operatívne riešiť požiadavky na 
zmeny cestovných poriadkov. Zároveň má na stratu výrazný vplyv zhoršujúce sa 
konkurenčné postavenie verejnej dopravy voči individuálnej automobilovej doprave.  
 

 
Zdroj: Výkazy dopravných spoločností predkladané k vyúčtovaniu straty  zo služieb vo verejnom záujme TTSK; vlastné 
spracovanie, 2021 

     Službami vo verejnom záujme Trnavský samosprávny kraj zabezpečuje dopravnú 
obslužnosť územia a zachovávaním objemu objednaných dopravných výkonov má cieľ 
poskytnúť občanom kraja dostatočnú ponuku dopravných služieb. V roku 2020 TTSK 
navýšil objednané kilometrické výkony z dôvodu zabezpečenia dopravnej obslužnosti na 
území TTSK v oblasti Gabčíkovo - Šamorín, ktorého dopravnú obsluhu v roku 2019 
zabezpečoval Bratislavský samosprávny kraj. Z dôvodu pandémie COVID-19 a prijatých 
opatrení bol celkový počet ubehnutých kilometrov nižší ako v roku 2019 
 

 
Zdroj: Výkazy dopravných spoločností predkladané k vyúčtovaniu straty  zo služieb vo verejnom záujme TTSK; vlastné 
spracovanie, 2021 

      
          Cestovné poriadky v prímestskej autobusovej doprave sa optimalizujú na základe 
novovznikajúcich potrieb cestujúcej verejnosti na prepravu, pri zriadení nových školských 
obvodov, ako aj z dôvodu zníženého dopytu cestujúcej verejnosti. V roku 2020 bolo 
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potrebné realizovať časté zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy 
vynútené pandemickou situáciou v Slovenskej republike.  
 
 
 
 
Spracoval: Odbor dopravnej politiky,  
Trnavský samosprávny kraj 


