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Návrh na zmenu organizácie režimu prevádzky MHD  
v období od 13.12.2021 do 9.1.2022 

 
 
Na základe vývoja aktuálnej situácie na Slovensku v súvislosti so sírením Covid19 a opatrení 
prijímaných vládou SR predkladáme návrh na zmenu organizácie režimu prevádzky MHD na 
uvedené obdobie, za účelom racionalizácie výkonov MHD a s tým súvisiacich nákladov. Návrh je 
spracovaný aj s ohľadom na zmeny v CP, ktoré sú už zverejnené a budú platiť od 11.12.2021.  
 
Použité skratky: 
AU-autobusová trakcia 
TR – trolejbusová trakcia 
CP – cestovný poriadok 
L4 – linka č. 4 
OP – očkovaný, prekonaný 
RP2021 – Ročný projekt organizácie dopravy na rok 2021 
  
 
Obdobie: pracovné dni 13.12.2021 – 17.12.2021 
Aktuálny režim prevádzky MHD: 

AU  - CP pre pracovný deň so školským vyučovaním 
TR  - CP L4, L8, L38 pre pracovný deň prázdniny (podľa obmedzenia schváleného od 2.11.2021) 

V uvedenom období je školské vyučovanie prezenčnou formou je plánované len pre žiakov ZŠ na 
I. stupni a obchodné prevádzky otvorené pre režim OP.  
Návrh: zotrvať v aktuálnom režime;  
Vysvetlenie: v prípade, ak by sme mali prejsť na plne prázdninový režim u obidvoch trakcií, je 

potrebné kontaktovať obce, ktoré obsluhujeme linkami MHD, žiadať ich o súhlas 
a prípadne do prázdninového režimu dopĺňať niektoré účelové spoje v ranných 
hodinách na zabezpečenie dostatočnej kapacity (obdobne to bolo v I. vlne pandémie, 
avšak vtedajší prázdninový CP už nie je možné použiť, bol už upravený, zavedené 
nové linky, zachádzky,...); na úpravu CP už nie je časový priestor a táto úprava by 
platila len 5 pracovných dní (viď skutočnosti v nasledujúcom období). 
Zároveň je potrebné brať ohľad aj na skutočnosť, že od 11.12.2021 sú už zverejnené 
zmeny CP a cestujúcich by sme na 5 dní uviedli do zmätočnej situácie.  

 
 
Obdobie: víkendové dni 18.12.2021 – 19.12.2021 
Plánovaný režim prevádzky MHD:  AU+TR - CP pre víkendové dni 
Návrh: zachovať plánovaný režim 
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Obdobie: pracovné dni 20.12.2021 – 22.12.2021 
Plánovaný režim prevádzky MHD: 

AU  - CP pre pracovný deň so školským vyučovaním podľa RP2021 
TR  - CP L4, L8, L38 pre pracovný deň prázdniny (podľa obmedzenia schváleného od 2.11.2021) 

V uvedenom období je vládou schválené predĺženie vianočných prázdnin. 
Návrh: u obidvoch trakcií (AU+TR) prejsť na režim pracovný deň prázdniny 
Vysvetlenie: ide o štandardné prázdninové dni. 
 
Obdobie: štvrtok 23.12.2021 
Plánovaný režim prevádzky MHD: AU +TR - CP pre pracovný deň prázdniny podľa RP2021 
Návrh: zachovať plánovaný režim 
 
Obdobie: sviatočné dni 24.12.2021 – 26.12.2021 
Plánovaný režim prevádzky MHD:  AU+TR – CP pre víkendový deň – NEDEĽA podľa RP2021 
Návrh: zachovať plánovaný režim 
 
Obdobie: pracovné dni 27.12.2021 – 30.12.2021 
Plánovaný režim prevádzky MHD: AU +TR - CP pre pracovný deň prázdniny podľa RP2021 
Návrh: prejsť na víkendový režim SOBOTA s prípadným posilnením jednotlivých 

spojov v čase medzi 500 – 700h. Posilnenie môžu objednávatelia dohodnúť 
s dopravcom. Obce Dulova Ves a Bzenov by v tomto režime ostali bez obsluhy, čo 
je riešiteľné, rozsah spojov je možné dohodnúť s dopravcom.  

Vysvetlenie: ide o dni s vysokou mierou čerpania dovoleniek u cestujúcich, podstatne zníženým 
prepravným dopytom; posilové spoje by mali zabezpečiť rannú dopravu do 
zamestnania, predovšetkým mimo štandardného času prevádzky, ktorý je pre sobotu 
od 600h; u dopravcu týmto tiež vznikne možnosť poskytnúť čerpanie dovolenky 
v medzi-sviatočnom období viacerým zamestnancom – vodičom MHD.  

 
Obdobie: štvrtok 31.12.2021 
Plánovaný režim prevádzky MHD: 

AU+TR – CP pre víkendový deň – SOBOTA podľa RP2021 
Návrh: zachovať plánovaný režim, s prípadným posilnením jednotlivých spojov v čase 

medzi 500 – 700h. Posilnenie môžu objednávatelia dohodnúť s dopravcom. Obce 
Dulova Ves a Bzenov by v tomto režime ostali bez obsluhy, čo je riešiteľné, rozsah 
spojov je možné dohodnúť s dopravcom. 

 
Obdobie: víkendové dni 1.1.2022, 2.1.2022 a 6.1.2021 
Plánovaný režim prevádzky MHD:  

AU+TR – CP pre víkendové dni 
Návrh: zachovať plánovaný režim 
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Obdobie: pracovné dni 3.1.2022 – 5.1.2022 a 7.1.2022 
Plánovaný režim prevádzky MHD: 
  AU + TR - CP pre pracovný deň prázdniny  
Návrh: zachovať plánovaný režim 
 
 
Od 10.1.2022 by sa režim prevádzky u obidvoch trakcií vrátil do štandardného režimu: 

• Pracovné dni  - CP pre pracovné dni so školským vyučovaním (za predpokladu prezenčného 
vyučovania v školách) 

• Víkendové dni – CP pre víkendové dni  (sobota, nedeľa, sviatky) 
 
 
Na prípadne opatrenia vlády SR od 1.1.2022 smerujúce k obmedzeniam fungovania škôl, resp. 
prevádzok budeme reagovať  operatívne a zhodnotíme, či na základe nich vznikne dôvod na úpravu 
režimu organizácie MHD. Aktuálne ich nie je možné predpokladať. 
 
 
 
V Ľuboticiach, 8.12.2021 
Spracovala: Ing. Adriana Compeľová, vedúca dopravnej prevádzky 


