
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, www.tsk.sk  
 

 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Tlačová správa            

     
 
 

 
 
Úrad TSK, Trenčín, 18.12.2014, Trenčiansky samosprávny kraj vychádza v ústrety 
cestujúcej verejnosti 
 
 
Od januára 2015 budú občania Trenčianskeho kraja nad 70 rokov cestovať 
lacnejšie 
 
Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti s prípravou integrovaného dopravného 
systému, ktorý sa vytvára v rámci funkčného regiónu Trenčianskeho  a Žilinskeho 
samosprávneho kraja, pripravil pre občanov nad 70 rokov veku zlacnenie osobitného 
cestovného lístka. 
 
Od 1.1.2015 budú občania nad 70 rokov veku cestovať prímestskou autobusovou 
dopravou v Trenčianskom samosprávnom kraji lacnejšie, za 0,35 Eur za každých aj 
začatých 25 kilometrov. 
 
Cieľom úpravy zľavneného osobitného cestovného pre občanov nad 70 rokov 
veku je zjednotenie cestovného (tarify) v rámci funkčného regiónu v oblasti 
prímestskej autobusovej dopravy.  
 
V roku 2013 bolo prepravených v autobusoch prímestskej dopravy 26 284 071 osôb, z 
toho 1 061 422  občanov nad 70 rokov veku. TSK zo svojho rozpočtu vykrýva úbytok 
tržieb z dôvodu poskytnutých zliav. V roku 2013 TSK vykryl úbytok tržieb z titulu 
poskytovania zliav čiastkou 3 353 754,00 Eur, z toho vykrytie úbytku tržieb z titulu 
poskytovania zliav pre občanov nad 70 rokov veku čiastkou 372 470,00 Eur. 
 
Zlacnením osobitného cestovného Trenčiansky samosprávny kraj vychádza v ústrety 
cestujúcim občanom nad 70 rokov veku z dôvodu ich oprávnených požiadaviek na výšku 
cestovného v prímestskej autobusovej doprave.   
 
Hlavným cieľom Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci prímestskej autobusovej 
doprave je udržať súčasnú dopravnú obslužnosť územia vrátane okrajových obcí, zvýšiť 
kvalitu, bezpečnosť a ekologickosť cestovania  v  prímestskej autobusovej doprave.   
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Trenčiansky samosprávny kraj  postupne od roku 2005 realizoval spolu so zmluvnými 
dopravcami obnovu vozidlového parku. Z celkového počtu  449 autobusov je 422 nových 
s priemerným  vekom  4,5 roka. 
Veríme, že cestujúca verejnosť a obzvlášť občania nad 70 rokov ako aj študenti, uvítajú 
tento krok a ostanú verní prímestskej autobusovej doprave aj v ďalšom období. 
 
Nový rok prinesie do autobusov FREE WiFi 
 
Od januára 2015 budú môcť cestujúci na vybraných linkách  prímestskej autobusovej 
dopravy v Trenčianskom kraji využívať v autobusoch voľné pripojenie na internet.  
 
Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s SAD Trenčín, a. s. zabezpečením FREE 
WiFi vyhovejú dopytu cestujúcich v snahe skvalitniť cestovanie a zvýšiť využívanie 
autobusovej dopravy cestujúcou verejnosťou.  
 
Predpokladaná cena novinky, ktorá bude zavedená od januára v skúšobnom režime, je 
mesačne cca 15 eur na vozidlo. Finančné náklady na prevádzku FREE WiFi bude znášať 
Trenčiansky samosprávny kraj. 
 
Na skvalitnenie cestovania sa môžu tešiť cestujúci dohromady desiatich autobusov na 
linkách so smerovaním: Trenčín - Senica, Trenčín - Žilina, Trenčín - Partizánske, 
Považská Bystrica - Dubnica nad Váhom - Trenčín, Červený Kameň - Dubnica nad 
Váhom - Nová Dubnica - Trenčín, Myjava - Bratislava. 
 
 
 
 
 
 
 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Petra Hinková Čimová, Oddelenie komunikácie 
a medzinárodných vzťahov TSK,  petra.cimova@tsk.sk, +421(0) 901 918 145 108. 
 


