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Úprava cestovných poriadkov v modrých autobusoch od 1.6.2016 v Trenčianskom 
kraji. Pribudnú autobusy pre zamestnancov 
 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) schválil dvom dopravcom, s ktorými má podpísané  
zmluvy o výkone vo verejnom záujme: SAD Prievidza a. s. a SAD Trenčín a.s. zmenu 
cestovných poriadkov prímestskej autobusovej doprave s platnosťou od 1. 6. 2016. 
Väčšina zmien spočíva v časových posunoch premávania autobusových liniek a 
jednotlivých spojov s cieľom skvalitnenia prepravy cestujúcej verejnosti. Potreba 
časových posunov vyplynula z požiadaviek starostov obcí, primátorov miest a cestujúcej 
verejnosti.  
 
Zmeny sa realizovali v celom kraji na 72 linkách a okrem časových posunov bola 
v nových CP zapracovaná zmena názvu zastávky, resp. zmena autobusového spoja tak, 
aby mal nadväznosť na vlakovú prepravu, ale pribudli aj spoje, ktoré budú slúžiť na  zvoz  
a odvoz zamestnancov do zamestnania. O zaradenie spojov požiadali zamestnávatelia. 
 
Zelenú zmenám dal trenčiansky župan Jaroslav Baška: „Schválili sme nové linky, ktoré 
budú slúžiť na zvoz a odvoz zamestnancov pre zamestnávateľov na Považí. Takúto 
pomoc sme prisľúbili aj novému investorovi na hornej Nitre. Prax potvrdzuje, že 
spolupráca kraja s  úradmi práce, stavovskými komorami a zamestnávateľmi, ale aj 
zamestnanecká politika z úrovne štátu percento nezamestnaných znižuje. Chceme, aby 
ľudia pracovali čo najbližšie ku svojim domovom, ale samozrejme aj motivovať cestujúcu 
verejnosť k využívaniu autobusovej dopravy,“ dodal župan. 
 
Aj úpravy cestovných poriadkov významným spôsobom prispievajú ku kvalite 
cestovania. TSK  realizuje a realizoval viacero opatrení, ktorými chce prilákať cestujúcu 
verejnosť k využívaniu „modrých autobusov“. Postupne zvyšuje kvalitu cestovania a 
prispieva na zľavnené cestovné. Atraktivitu cestovania zvýšil kraj zavedením wifi-
pripojenia v spojoch, zavedením aplikácie „mojbus.sk“, ktorá poskytuje aktuálne 
informácie o spojeniach, momentálnej polohe autobusu, presnom čase odchodu a 
príchodu i prípadnom meškaní. TSK zaviedol 0-té tarifné pásmo v obciach, zjednotili sa 
zľavnené podmienky v rámci TSK a Žilinského samosprávneho kraja, zaviedla sa tarifa 
pre seniorov nad 70 rokov, ktorí platia 0,35 eur za každých 25 km a podobne. 
  
K pohodliu cestujúcich v Trenčianskom kraji prispeje aj plánovaná obnova 
vozidlového parku. Nový CP platný od 1.6.2016 nájde cestujúca verejnosť na stránkach 
prepravcov, ale aj  na oficiálnom webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja 
www.tsk.sk, sekcia doprava a na www.cp.sk. 
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