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Dôvodová správa 
 

 

I. Všeobecná časť 
 

 
Verejná osobná doprava na Slovensku a ďalšie služby poskytované v doprave 

sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života obyvateľov, ktoré sa poskytujú      
na základe ustálených kritérií vychádzajúcich z Európskej dopravnej politiky, Zásad 
štátnej dopravnej politiky SR a Stratégie rozvoja verejnej osobnej dopravy SR          
do roku 2030. Zároveň sa verejná osobná doprava riadi Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z  23. októbra 2007 o službách vo verejnom 
záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave (ďalej len Nariadenie EÚ). 

Cieľom Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci kompetencií je 
zabezpečiť dopravné služby, ktoré zabezpečia potreby pre všetkých užívateľov 
a prevádzkovateľov dopravy pri optimalizácii dopravnej siete a zabezpečení 
rovnovážneho rozvoja jednotlivých dopravných služieb s využitím logistického 
prístupu.  

V zmysle § 18 a § 20 Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave  v znení 
neskorších predpisov  na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia zostavuje 
objednávateľ dopravných výkonov plán dopravnej obslužnosti.  

Dopravnou obslužnosťou územia sa rozumie vytvorenie ponuky primeraného 
rozsahu dopravných služieb na zabezpečenie pravidelnej dopravy na obsluhovanom 
území kraja. 

 
 

II. Osobitná časť 
 
 
Plán dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  (ďalej 

len PDO TSK) bol vypracovaný na základe verejného obstarávania a Zmluvy o dielo       
č. 2019/0629 zo dňa 24.06.2019 uzatvorenou medzi Trenčianskym samosprávnym 
krajom  a zhotoviteľom AF-CITYPLAN s. r. o., Praha. 

PDO TSK je samostatný dokument, ktorý je spracovaný súbežne                   
so strategickým dokumentom Plánom udržateľnej mobility Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (ďalej len PUM TSK).  

PDO TSK rieši racionálne usporiadanie prímestskej autobusovej dopravy 
s cieľom minimalizovať súbežnú dopravu a zároveň rieši vytvorenie funkčnej 
nadväznosti pravidelnej autobusovej dopravy na železničnú dopravu s cieľom 
podpory integrovaného dopravného systému.  

 
PDO TSK je spracovaný v dvoch častiach: 
 
1) Analytická časť, ktorá obsahuje súčasný stav a potenciál prepravného 

dopytu, vyhodnotenie súčasného stavu infraštruktúry, analýzu územno-
plánovacej dokumentácie, analýzu koncových obcí, analýzu súčasného 
stavu dopravnej obslužnosti a jednotlivých autobusových liniek/spojov.  

2) Návrhová časť, ktorá obsahuje konkrétne informácie v textovej a grafickej 
časti dokumentácie, zároveň obsahuje požiadavky na infraštruktúru (SR, 
TSK), návrh autobusových liniek a ich linkového vedenia, stanovenie 
intervalov na základe definovaných štandardov. 
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Základným cieľom PDO TSK je riešiť efektívnosť a hospodárnosť  
zabezpečovania dopravnej obslužnosti kraja s dôrazom na kvalitu a organizáciu 
dopravy, rozvoj dopravnej infraštruktúry vrátane zohľadnenia ekonomického 
a tarifného hľadiska. 

Plán dopravnej obslužnosti TSK obsahuje návrh minimálnej dopravnej 
obslužnosti a optimálnej dopravnej obslužnosti, definovanie rozsahu štandardov 
dopravnej obslužnosti (dostupnosť autobusových zastávok, počet párových spojov), 
opatrenia a odporúčania pre trasovanie autobusových liniek a spojov prímestskej 
autobusovej dopravy, stanovenie frekvencie autobusových spojov na vymedzených 
trasách pri zamedzení súbežných spojov, určenie priorít budúceho dopravného 
systému, možnosti okamžitej optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy. 

PDO TSK spolu so strategickým dokumentom PUM TSK budú významným 
podkladom k pripravovanému procesu verejného obstarávania na dopravcu 
prímestskej autobusovej dopravy v Trenčianskom kraji. 

PDO TSK je zároveň podkladom pre optimalizáciu verejnej osobnej dopravy 
v Trenčianskom kraji. Na základe uvedených  odporúčaní budú prebiehať konkrétne 
rokovania so zmluvnými dopravcami, s ostatnými dotknutými samosprávami 
a ďalšími zainteresovanými subjektmi s cieľom efektívnejšieho využívania 
prímestskej autobusovej dopravy v Trenčianskom kraji s priamym dopadom             
na objem objednaných kilometrov.  

Prioritou vedenia TSK je i napriek negatívnym vplyvom v oblasti verejnej 
osobnej dopravy na Slovensku, zabezpečiť kvalitnú, bezpečnú, ekologickú, 
pohodlnú dopravu obyvateľov regiónu TSK v súlade so spracovaným Plánom 
dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a s  cieľom realizácie 
postupných krokov k vytvoreniu Integrovaného dopravného systému.  

 
Plán dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je  k dispozícii 

prostredníctvom webstránky TSK: 
link: https://www.tsk.sk/buxus/docs/download/pdo_tsk.zip 
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