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Prepravené osoby 
 
 

 
Ukazovateľ vyjadruje počet osôb prepravených dopravnými prostriedkami jednotlivými 
druhmi dopravy. Preprava osôb je premiestnenie cestujúceho, uskutočnené dopravnými 
prostriedkami po dopravnej ceste.  
Celkový počet prepravených osôb je súčtom počtu prepravených osôb podľa druhového 
členenia. 
 
Ukazovateľ sa člení  
 
podľa druhu dopravy na: 

 železničnú, 

 cestnú a mestskú hromadnú dopravu, 

 leteckú, 

 vodnú, 
 
podľa typu prepravy  na : 

 vnútroštátnu, 

 medzinárodnú, 
 
podľa časového vyjadrenia na : 

 pravidelnú prepravu osôb, 

 nepravidelnú alebo príležitostnú  prepravu osôb (opakovanú, zájazdovú, kyvadlovú, 
okružnú, vyhliadkovú). 
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Prepravené osoby v železničnej doprave 

 
 

Vydané cestovné lístky príslušného druhu sa vynásobia počtom prepravených osôb za 
1 lístok, dielčie súčiny sa sumarizujú. 
 
 

Cestovné lístky Počet prepravených osôb za 1 lístok 

lístky jednosmerné 1 

lístky spiatočné 2 

traťové predplatné (vrátane žiackych cest. lístkov)  
a) týždenné - jednosmerné 5 
b) týždenné - obojsmerné 10 
c) mesačné - jednosmerné 21 
d) mesačné - obojsmerné 42 

komerčné zľavy:  
a) kilometrická banka 50 
b) lístky za zmluvnú cenu s platnosťou na:  
    3 mesiace 126 
    6 mesiacov 252 
    9 mesiacov 378 
  12 mesiacov  504 
c) evidenčné lístky 1 

  
lístky skupinové počet cestujúcich 
 uvedených na lístku 

  
lístky skupinové spiatočné  počet cestujúcich 
 uvedených na lístku x 2 

  
ročné lístky každý mesiac 21 

  
sociálne zľavnené lístky pre ŤZP-S (ťažko   
zdravotné postihnutí a sprievodcovia) 2 
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Prepravené osoby v Integrovanom dopravnom systéme 
v Bratislavskom kraji (IDS BK) 
 
Do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji sú zahrnuté nasledujúce 
podniky Dopravný podnik Bratislava, Slovak Lines, a.s. a Železničná spoločnosť Slovensko. 
V uvedených podnikoch sa počet prepravených osôb vypočíta podľa počtu predaných lístkov 
nasledovne: 
 
Dopravcovia (t.č. len Slovak Lines, a.s.), ktorí majú presnú evidenciu cestujúcich vykazujú 
počet prepravených cestujúcich z údajov získaných v evidencii. 
Dopravcovia (t.č. Dopravný podnik Bratislava a Železničná spoločnosť Slovensko), ktorí 
nemajú presnú evidenciu cestujúcich, vykazujú hodnoty v zmysle tejto metodiky. 
 
Dopravca, ktorého dopravný výkon je realizovaný najmä v zónach 100+101 vykazuje 
hodnoty podľa vzorca: 

 
 

Dopravca, ktorého dopravný výkon je realizovaný najmä v zónach mimo 100+101 vykazuje 
hodnoty podľa vzorca: 

 
kde: 

 CLa až CLt sú jednotlivé druhy cestovného lístka, 

 ZBA je základný koeficient pre príslušný druh CL platný pre územie Bratislavy, 

 ZR je základný koeficient pre príslušný druh CL platný pre územie regiónu, 

 PBA je koeficient pomeru prepravených osôb pre príslušného dopravcu na území Bratislavy 

 PR je koeficient pomeru prepravených osôb pre príslušného dopravcu na území regiónu, 
 

Tabuľka základných koeficientov (Z) 

 Druh cestovného lístka 
(platné zóny) 

30 dňový 90 dňový 365 dňový 

ZBA ZR ZBA ZR ZBA ZR 

CLa 100 + 101 110 330 1320 

CLb 100 + 101 + 1 zóna 90 50 270 150 1080 600 

CLc 100 + 101 + 2 zóny 90 50 270 135 1080 600 

CLd 100 + 101 + 3 zóny 80 50 240 150 960 600 

CLe 100 + 101 + 4 zóny 80 50 240 150 960 600 

CLf 100 + 101 + 5 zón 80 70 240 210 960 840 

CLg 100 + 101 + 6 zón 80 70 240 210 960 840 
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 Druh cestovného lístka 
(platné zóny) 

30 dňový 90 dňový 365 dňový 

ZBA ZR ZBA ZR ZBA ZR 

CLh 100 + 101 + 7 zón 80 70 240 210 960 840 

CLi 100 + 101 + 8 zón 80 70 240 210 960 840 

CLj 1 regionálna zóna  40  120  480 

CLk 2 regionálne zóny  50  150  600 

CLl 3 regionálne zóny  50  150  600 

CLm 4 regionálne zóny  50  150  600 

CLn 5 regionálnych zón  70  210  840 

CLo 6 regionálnych zón  70  210  840 

CLp 7 regionálnych zón  70  210  840 

CLq 8 regionálnych zón  70  210  840 

CLr 9 regionálnych zón  70  210  840 

CLs 10 regionálnych zón  70  210  840 

CLt sieťový 80 70 240 210 960 840 

 
Koeficient pomeru prepravených osôb v zónach 100+101 (PBA): 

Dopravca Hodnota 

Dopravný podnik Bratislava 0,9667 

Slovak Lines 0,0084 

Železničná spoločnosť Slovensko 0,0249 

 
Koeficient pomeru prepravených osôb v regionálnych zónach (PR): 

Dopravca Koeficient (pri CLb) Koeficient pri ostatných CL 

Dopravný podnik Bratislava 0,1432 0,0000 

Slovak Lines 0,4286 0,5025 

Železničná spoločnosť Slovensko 0,4283 0,4975 

 
Uvedené koeficienty sú určené podľa pomerov výkonov dopravcov v zónach. Tieto pomery 
sa budú meniť po dohode s IDS BK (Bratislavská integrovaná doprava, a.s.) na základe 
skutočností zistených z dopravných prieskumov. Uvedené koeficienty platia do vyhlásenia 
nových. 
 
Počet bezplatne prepravovaných osôb (s výnimkou detí do 6 rokov) sa vypočíta ako 
prepravené platiace osoby x K (koeficient): 



 

 
ŠÚ SR 

1. 1. 2015 

 
 Metodické vysvetlivky k obsahu výkazu 

Dop 1-12 a Dop 6-01 
Doplnok č. 1 

 

 
str.5 

 

 

 
kde:   A je počet všetkých obyvateľov príslušného územia,  
          B je počet bezplatne prepravovaných osôb v danom území 

 
 
Prepravené osoby v mestskej hromadnej doprave (MHD) 
 
V mestskej hromadnej doprave sa podľa počtu predaných lístkov vypočíta počet 
prepravených osôb nasledujúcimi koeficientmi: 
 

Cestovné lístky Koeficient 

lístky na jednu cestu bez prestupu 
obyčajný, zľavnený – žiacky, študentský, dôchodcovský, prenosný 
(v.r. zvierat, batožiny, bicyklov) 

1 

lístky na jednu cestu časové prestupné 
- s platnosťou do 30 min / lístok s jedným prestupom 
obyčajný, zľavnený – žiacky, študentský, dôchodcovský, prenosný 

2 

lístky na jednu cestu časové prestupné 
- s platnosťou do 70 min (v.r. SMS) 

2,5 

lístky na viac ciest, skupinové lístky 
(neprestupné) 

1 
x počet možných ciest na 1 lístok 

lístky na viac ciest, skupinové lístky 
(prestupné) 

2,5 
x počet možných ciest na 1 lístok 

lístky s časovou platnosťou 24 hod 8  

lístky s časovou platnosťou 36 hod 11  

lístky s časovou platnosťou 48 hod 14  

lístky s časovou platnosťou 72 hod 20  

lístky s časovou platnosťou 7 dní 28  

lístky s časovou platnosťou 30 dní  
obyčajný, zľavnený – žiacky, študentský, dôchodcovský, prenosný 

90  

lístky s časovou platnosťou 60 dní 
obyčajný, zľavnený – žiacky, študentský, dôchodcovský, prenosný 

2 x koeficient 30-dňového  

lístky s časovou platnosťou 90 dní  
obyčajný, zľavnený – žiacky, študentský, dôchodcovský, prenosný 

3 x koeficient 30-dňového  

lístky s časovou platnosťou 180 dní  
obyčajný, zľavnený – žiacky, študentský, dôchodcovský, prenosný 

6 x koeficient 30-dňového  

lístky s časovou platnosťou 365 dní  
obyčajný, zľavnený – žiacky, študentský, dôchodcovský, prenosný 

12 x koeficient 30-dňového  

bezplatne prepravované osoby s evidenciou každej jazdy 1 
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lístky s časovou platnosťou 30 dní vrátane príplatku na nočný spoj 
obyčajný, zľavnený – žiacky, študentský, dôchodcovský, prenosný 

90*1,15  

 
Uvedené koeficienty použijú len tí dopravcovia, ktorí vo svojom informačnom systéme 
neevidujú každú jednu jazdu cestujúceho, resp. ich informačný systém neumožňuje takéto 
údaje získať. 
 
V mestskej hromadnej doprave, kde sa prepravujú osoby bezplatne (ŤZP, občania nad 70 
rokov darcovia krvi a pod.) bez evidencie každej jazdy, sa k počtu prepravených osôb 
pripočítava ich počet podľa: 

 
kde:   K je výsledné číslo 

    A je počet všetkých obyvateľov príslušného územia 
    B je počet bezplatne prepravovaných osôb v danom území 

 

 
Prepravené osoby v mestskej hromadnej doprave (MHD)platné pre 
SAD Trnava  pre mestá TRNAVA, BIELY KOSTOL, HLOHOVEC, PIEŠŤANY, 

SENICA od 1. 1. 2015 
 

Druh cestovného lístka 
Počet 

prepravených 
osôb 

T R N A V A 

Obyčajný cestovný lístok aj čipová karta 1 

Cestovný lístok so zľavou aj čipová karta 1 

Cestovný lístok za batožinu, za psa aj čipová karta 1 

Cestovný lístok pre občana nad 62 rokov aj čipová karta 1 

Cestovný lístok pre osoby ťažko zdravotne postihnuté, ktoré sú držiteľmi preukazov 
ŤZP a ŤZP-S aj čipová karta 

1 

Cena cestovného lístku pri platbe SMS 1 

Obec BIELY KOSTOL 

Cestovný lístok v hotovosti aj čipová karta 1 

Cestujúci alebo cestujúci s batožinou, psom alebo detským kočíkom po prestupe na 
iný spoj MAD Trnava v obci Biely kostol len cez čipovú kartu do 50 minút od nástupu 
na predchádzajúci spoj 

 
1 

Bezplatne sa prepravuje v MAD TRNAVA a v obci BIELY KOSTOL: 

- dieťa do 6.roku veku v sprievode cestujúceho 
- sprievodca alebo vodiaci pes držiteľa preukazu ŤZP-S 
- invalidný vozík alebo detský kočík cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP aleboŤZP-S 
- sudcovia Ústavného súdu SR 
- členovia Konfederácie politických väzňov a Politickí väzni – Zväz protikomunistického  odboja SR 
- detský kočík 
Na zľavnený cestovný lístok sa prepravuje v MAD TRNAVA: 

- dieťa po dovŕšení 6.roku veku do dovŕšenia 15.roku veku 
- žiaci a študenti do 26. roku veku študujúci  na základných a stredných školách podľa  zákona 245/2008  v  dennej  
  forme štúdia,  na vysokých školách a fakultách podľa zákona 131/2002 v dennej forme štúdia,  v zahraničí, ktorých 
  štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách  zriadených   v SR 
- darcovia krvi – držitelia zlatej a diamantovej plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho a držitelia   medaily  
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   prof. MUDr. Jána Kňazovického  

H L O H O V E C 

Obyčajný cestovný lístok na jednu cestu aj pri použití čipovej karty 1 

Cestovný lístok  s 50 % zľavou na 1 cestu 1 

Cestovný lístok za batožinu, za detský kočík, za psa, pokiaľ nie je umiestnený v schránke 1 

Cestovný lístok pre občana nad 70 rokov 1 

Cestovný lístok pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP, ŤZP-S 1 

Jednosmerné osobitné cestovné I. z dopravnej karty 1 

Bezplatné cestovné: 
- dieťa do dovŕšenia 6 roku veku v sprievode cestujúceho 
- ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov  ŤZP-S (jeho sprievodca alebo vodiaci  
  pes,  jeho invalidný alebo detský kočík 
- poslanec NR SR, sudca ústavného súdu  

Za cenu cestovného lístka s 50 % zľavou: 
- - dieťa vo veku od 6 do 15 rokov 
- - ďalšie dieťa do dovŕšenia 6. roku veku v sprievode toho istého   cestujúceho 
- - žiaci a študenti do 26. roku veku študujúci na základných a stredných školách podľa zákona 29/1984  
-   Zb v dennej forme štúdia, na vysokých školách a fakultách podľa zákona 131/2002 Z. z. v dennej  
-   forme štúdia, v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné  so štúdiom na vysokých 
-   školách zriadených v SR    

Jednosmerné osobitné cestovné I. z dopravnej karty: 
- - zamestnanci SAD Trnava a.s. zabezpečujúci služby vo verejnom záujme  v územnom obvode mesta 
- - deti zamestnancov a siroty po zamestnancoch SAD Trnava a.s. zabezpečujúcich služby   
-   vo verejnom záujme v územnom obvode mesta Hlohovec do 26. roku veku študujúcich v dennej  
-   forme štúdia 
- - manželky/manželia zamestnancov SAD Trnava a.s. zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme  
-   v územnom obvode mesta Hlohovec  

P I E Š Ť A N Y 

Obyčajný cestovný lístok na jednu cestu, aj čipová karta – prestup do 30 min. od nástupu 1 

Cestovný lístok na jednu cestu za batožinu, aj čipová karta – prestup do 30 min. od nástupu 1 

Cestovný lístok na jednu cestu za detský kočík, aj čipová karta – prestup do 30 min. od nástupu 1 

Cestovný lístok na jednu cestu za psa, aj čipová karta – prestup do 30 min. od nástupu 1 

Osobitné cestovné na jednu cestu podľa bodu 1), aj čipová karta – prestup do 30 min. od nástupu 1 

Osobitné cestovné na jednu cestu pre občana nad 70 rokov, aj čipová karta – prestup do 30 min. 

od nástupu 
1 

Osobitné cestovné na jednu cestu pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi 
preukazov ŤZP a ŤZP-S, ich sprievodca alebo vodiaci pes, invalidný vozík alebo detský 
kočík, aj čipová karta – prestup do 30 min. od nástupu 

1 

Osobitné cestovné na jednu cestu pre deti do dovŕšenia  6. roku veku v sprievode 
cestujúceho, aj čipová karta – prestup do 30 min. od nástupu 

1 

Osobitné cestovné podľa bodu 1) sa prepravujú: 
- - deti vo veku od 6 do 15 rokov 
- - žiaci a študenti do 26. roku veku študujúci  na základných a stredných školách podľa zákona 29/1984 Zb v dennej  

-   forme  štúdia,  na vysokých školách a fakultách podľa zákona 131/2002 Z. z. v dennej forme štúdia, v zahraničí,  
-  ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné  so štúdiom  na vysokých školách zriadených v SR 

- - príjemcovia starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov a im na roveň postavených   dôchodkov  
-   (s výnimkou čiastočne invalidných dôchodcov) 

S E N I C A 

Obyčajné cestovné  aj čipová karta 1 

Cestovné s 50 % zľavou 1 

Preprava batožiny a detských kočíkov a za psa (ak nie je umiestnený v schránke) 1 

Cestovné pre občana nad 70 rokov veku 1 
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Cestovné pre držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP-S 1 

Cestovné za dieťa do dovŕšenia 6. roku veku v sprievode cestujúceho aj čipová karta 1 

Cestovné za sprievodcu alebo vodiaceho psa, invalidný vozík, alebo kočík osoby, 
ktorá je držiteľom preukazu ŤZP-S aj čipová karta 

1 

Cestovné pre žiakov ZŠ miestnych častí Kunov a Čáčov, držiteľov čipových kariet 1 

Cestovné pri prestupe do 45 minút 1 

Na zľavnený cestovný lístok s 50 % sa prepravujú: 

- dieťa po dovŕšení 6.roku veku do dovŕšenia 15.roku veku 
- ďalšie dieťa do 6. rokov veku v sprievode toho istého cestujúceho 
- žiaci a študenti do 26.roku veku  základných a stredných školách a vysokých škôl navštevujúcich  dennú formu  
  Štúdia, študujúcich  v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na  školách  zriadených   
  v  Slovenskej republike 

 
V mestskej hromadnej doprave sa k počtu prepravených osôb pripočítavajú: 
bezplatne prepravení dôchodcovia a zľavnené lístky pre  ZPS (zmenená pracovná schopnosť), ŤZP 
(ťažké zdravotné postihnutie) podľa: prepravené platiace osoby v MHD x K (koeficient)   
    K =  [ A / (A - B)] - 1 , kde   
A = počet obyvateľov príslušného územia 
B = počet  dôchodcov   nad   70  rokov,  detí do 6.roku veku,  držiteľov ZPS, držiteľov ŤZP,  sprievodcov 

       držiteľov preukazu ŤZP-S, sudcov Ústavného súdu SR, členov Konfederácie politických väzňov a Politických  

       väzňov – Zväz protikomunistického  odboja SR v danom území 

 
 
Prepravené osoby v prímestskej a diaľkovej autobusovej doprave 
 
V prímestskej a diaľkovej doprave sa podľa počtu predaných lístkov vypočíta počet 
prepravených osôb nasledujúcimi koeficientmi: 
 

Cestovné lístky Koeficient 

lístky jednosmerné 1 

lístky jednosmerné – osobitné (deti od 6 do 15 rokov, žiacke jednotlivé, ZTP, ŤZP, 

rodičia na návšteve detí v ústavoch, zamestnanci, deti zamestnancov) 
1 

lístky spiatočné 2 

traťové predplatné (vrátane žiackych), komerčné zľavy:  

a) týždenné – jednosmerné  5 

b) týždenné – obojsmerné  10 

c) mesačné – jednosmerné  21 

d) mesačné – obojsmerné  42 

e) polročné – jednosmerné  126 

f) polročné – obojsmerné  252 

 
Uvedené koeficienty použijú len tí dopravcovia, ktorí vo svojom informačnom systéme neevidujú 
každú jednu jazdu cestujúceho, resp. ich informačný systém neumožňuje takéto údaje získať. 
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Prepravené osoby v nepravidelnej cestnej doprave 
 
V nepravidelnej hromadnej doprave a v zmluvnej preprave osôb (dohoda medzi 
organizáciou a dopravcom) sa počet prepravených osôb vykazuje podľa údajov na 
spoločnom lístku: 

 pri jednosmernej jazde         prepravené osoby (priem. obsaditeľnosť) x 1 

 pri spiatočnej jazde              prepravené osoby (priem. obsaditeľnosť) x 2 

 pri okružnej jazde                prepravené osoby (priem. obsaditeľnosť) do  
                                                  najvzdialenejšieho miesta x 2 

Príklad: 
Pri okružnej jazde Bratislava - Žilina - Košice - Banská Bystrica - Bratislava sa jazda rozdelí 
na 2 časti nasledovne: 

 Bratislava - Košice (najvzdialenejšie miesto) 

 Košice (najvzdialenejšie miesto) – Bratislava 
V  prípade,  že  prevádzkovateľ prímestskej, diaľkovej a nepravidelnej autobusovej 
doprave  vybavuje  cestujúcich  výlučne  lístkami  vrátane evidenčných lístkov v  hodnote 
0,03 EUR za každých začatých 50 km : 
a) v prímestskej doprave sa počíta  1 osoba, bez ohľadu na to, či dostane lístok  
     za 0,03,  0,07 a viac EUR, 
b) v diaľkovej doprave  sa počíta  0,8 osoby, bez ohľadu na to, či dostane lístok 
     za 0,03, 0,07 EUR   a viac. 
c) elektronické pokladne -vykazuje sa 1 osoba bez ohľadu na to, či dostane lístok  
    za 0,03, 0,07 a viac EUR 
d) každý vydaný lístok v hodnote 0,03 EUR predstavuje v okresných a menších mestách,  
    obciach, krajských mestách a v hl. meste SR Bratislave 0,5 prepravenej osoby.                                     
 
 
 

Prepravené osoby vo vodnej doprave 
 
Celkový počet prepravených osôb je súčtom všetkých prepravených osôb vo vodnej doprave 
za sledované obdobie. 
 

Cestovný lístok 
Počet prepravených 

osôb 
jednosmerný (zo stanice do stanice)  1 

spiatočný  2 

týždenný spiatočný 10 

2 týždenný spiatočný 21 

mesačný spiatočný 42 

ročný 300 

pri plavbe miestne a časovo obmedzenej v prípade, že dôjde 
k medzipristátiu a cestujúci   nemajú   možnosť vystúpiť na breh 

1 

pri  plavbe   miestne a    časovo    obmedzenej s medzipristátím, keď 
cestujúci majú možnosť vystúpiť na breh 

2 

pri prenajatí celého plavidla sa určí počet cestujúcich z kapacity 
(obsaditeľnosti) prepravených osôb nezávisle na skutočnom množstve 

obsaditeľnosť plavidla 
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Prepravené osoby v leteckej doprave 
 
Za prepravovanú osobu sa pokladá fyzická osoba, zapísaná do “Zoznamu cestujúcich” 
príslušného letu vo vnútroštátnej alebo medzinárodnej doprave. 
 
V nepravidelnej doprave, kde sa predáva celá kapacita lietadla, sa počítajú do počtu 
prepravených osôb len osoby skutočne prepravené, nie počet obsaditeľných miest 
v objednanom lietadle. 
 
 
 
  
 


