Predkladacia správa
Dňa 23. marca 2020 odporučil ústredný krízový štáb vláde SR dočasne zrušiť
bezplatnú železničnú prepravu a to pre žiakov a študentov do konca uzatvorenia škôl a
školských zariadení, ktoré bolo vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva.
Zavedenie bezplatnej prepravy bolo prijaté uzneseniami číslo vlády SR č. 530/2014
a 590/2014. Bezplatná preprava sa uplatňuje prostredníctvom zmlúv o dopravných službách
vo verejnom záujme a to pre občanov Slovenskej republiky, osoby so štátnym občianstvom
členského štátu Európskej únie alebo s trvalým pobytom v členskom štáte Európskej únie v
rámci vnútroštátnej prepravy vo vozňoch 2. triedy pre:
a) deti do dovŕšenia 15 rokov veku;
b) žiakov;
c) študentov denného štúdia do dovŕšenia 26 rokov veku;
d) osoby, ktoré dovŕšili 62 rokov veku;
e) poberateľov dôchodkov podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

v znení neskorších predpisov, ako aj osôb, ktorým bol obdobný nárok na
vyplácanie takýchto dôchodkov priznaný verejnou inštitúciou členského štátu
Európskej únie;
f) poberateľov vdovských výsluhových dôchodkov, vdoveckých výsluhových

dôchodkov, sirotských výsluhových dôchodkov a invalidných výsluhových
dôchodkov podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov
a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rezort dopravy má aktuálne uzatvorené dve Zmluvy o dopravných službách vo
verejnom záujme, prostredníctvom ktorých aplikuje uvedené uznesenia do praxe. Zmluvy sú
uzatvorené so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. ktorá zabezpečuje cca 97% všetkých
výkonov objednávaných štátom a so spoločnosťou RegioJet, ktorá zabezpečuje objednávku
štátu na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno.
Dočasným zrušením bezplatnej prepravy pre vybraný okruh cestujúcich sa nezruší
možnosť ich cestovania, cestovanie ako také bude naďalej bez obmedzenia, cestujúci si však
bude musieť zadovážiť a zaplatiť taký cestovný lístok, ktorý zodpovedá možnostiam, ktoré sú
definované v príslušnom prepravnom a tarifnom poriadku daných dopravných spoločností.
Zároveň im bude vzhľadom na ich status umožnené využívať klasické štátom regulované
zľavy, čo pre deti do 6 rokov nepredstavuje žiadnu zmenu, nakoľko budú i naďalej
prepravované bezplatne a u žiakov a študentov bude možné využiť štandardnú 50% zľavu.
Dôvodom na toto dočasné opatrenie je ekonomická motivácia na zníženie rozsahu
cestovania vybraného okruhu cestujúcich okrem nevyhnutnej potreby, eliminovanie blízkeho
kontaktu medzi cestujúcimi a s tým súvisiace zníženie rizika prenosu ochorenia COVID-19.
Materiál vzhľadom na mimoriadnu situáciu nebol predmetom medzirezortného
pripomienkového konania, neobsahuje samostatný vlastný materiál, samostatnú dôvodovú
správu, ani doložku vplyvov.

