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UZNESENIE MESTSKEJ RADY V ŽILINE

Uznesenie č.

.......... / 2014

Mestská zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje

zmenu Tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline, ktorou sa dopĺňa a
rozširuje Tarifa o akceptáciu čipovej karty International Student Identity Card (ISIC
karta) v podmienkach MHD v Žiline a bezplatné cestovanie pre jednu dospelú
osobu s detským kočíkom s dieťaťom.

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Dôvodová správa
k návrhu na zmenu Tarify MHD v Žiline
od 1.8.2014
Akceptácia čipovej karty International Student identity card (ISIC karta) v podmienkach
MHD v Žiline
Medzinárodný študentský identifikačný preukaz ISIC je jediný celosvetovo uznávaný
doklad preukazujúci štatút študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej
škole
Veľké množstvo slovenských vysokých, ale aj stredných škôl používa bezkontaktnú
čipovú kartu ISIC ako kombinovaný preukaz študenta, ktorý okrem klasických výhod slúži
k riešeniu praktických úkonov v rámci systému škôl – môžu si ich prostredníctvom zakúpiť
jedlo v jedálni, poskytuje prístup do knižníc, alebo učební a vo veľkom rozsahu sa používa
ako doklad pre potvrdenie nároku na zľavnené študentské cestovné, taktiež sa môže použiť
ako predplatný elektronický lístok.
Výhodou kombinovaného preukazu žiaka s licenciou ISIC je aj systém predlžovania
platnosti. Štandardne je v podmienkach SR takýto preukaz akceptovaný u prevažnej väčšiny
dopravcov. Podmienka použitia ISIC preukazu je, že príslušná škola je zapojená do systému
EMBASE. Zápis do čipu karty o návšteve školy je realizovaný prostredníctvom školy, ktorú
žiak, alebo študent navštevuje.
Študent si tak nemusí vybavovať potvrdenie o návšteve školy, ktoré slúži ako doklad
na vydanie čipovej karty dopravcu na zľavnené cestovanie, ale využíva ISIC kartu ako jediný
doklad na viac účelov.
Druhou možnosťou je označenie preukazu validačnou známkou – hologramom, na
príslušný školský rok.
Systém EMBASE je súhrn právnych, organizačných, technických a ekonomických
prostriedkov, ktoré umožňujú použitie bezkontaktnej čipovej karty v ľubovoľnom množstve
systémov externých poskytovateľov služieb integrovaných do systému EMBASE, za dodržania
definovaných pravidiel tak, aby bola dodržaná vzájomná kompatibilita medzi takýmito
systémami. Systém EMBASE obsahuje vlastný informačný systém, prostredníctvom ktorého
sa spracovávajú a poskytujú elektronické informácie potrebné pre zabezpečenie
funkcionality systému EMBASE.
Spoločnosť EM CARD a.s. je systémový operátor, ktorý zabezpečuje akceptáciu
bezkontaktných čipových kariet (ďalej BČK) typu EM CARD v spoločnostiach zmluvných
poskytovateľov služieb navzájom, a akceptáciu čipových kariet emitovaných na vysokých,
stredných a základných školách v SR u poskytovateľov služieb prostredníctvom systému
EMBASE a uzatvorených dohôd.

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. v súčasnosti akceptoval karty ISIC len vo veľmi
obmedzenom rozsahu a to len pre študentov vysokých škôl. Zároveň ustanovenia súčasne
platnej tarify v oblasti akceptácie ISIC kariet ako predplatného lístka sú k dnešnému dňu
nepoužiteľné z dôvodu prechodu väčšiny vysokých škôl na iný typ kariet t.j. Mifare Desfire.
Tarifné zariadenia (označovače vo vozidlách, zariadenia na zápis PCL do karty,
revízorské čítačky) má Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. postavené na platforme pre
čipové karty Mifare Classic (okrem nových vozidiel).
Navrhovaná zmena presne definuje použitie ISIC karty osobitne pre jednorazové
papierové lístky a osobitne pre predplatné lístky.
V posledných rokoch sa v rámci SR, osobitne vo veľkom množstve aj v žilinskom kraji
a v samotnom meste Žilina, zapojilo do systému EMBASE veľké množstvo stredných škôl
s cieľom využívať ISIC karty aj ako cestovný doklad v prímestskej doprave, MHD ako aj na
železniciach.
Primátor mesta Žilina, niektoré odbory MsÚ, ako aj dopravný podnik boli opakovane
žiadaní o zabezpečenie akceptácie kariet, ktoré sú používané strednými školami, ako
médium, alebo preukaz na cestovanie v MHD Žilina.
Žiadosti boli podávané zo strany samotných študentov, ako aj riaditeľov stredných
škôl. Takáto požiadavka bola vznesená aj študentskou radou stredných škôl prostredníctvom
kancelárie prezidenta ŠRSŠ SR
V čase, kedy jednotlivé stredné školy uzatvárali zmluvy s emitentom kariet,
neexitovala dohoda o tom v akej štruktúre budú jednotlivé sektory v čipe karty, do ktorej
časti karty sa budú zapisovať nároky na zľavu, a do ktorej časti sa budú zapisovať jednotlivé
elektronické predplatné lístky. Z dôvodu neexistencie dohody a následnej distribúcie kariet
na stredné školy, boli takéto karty neakceptovateľné v zariadenia dopravného podniku.
Až následne, keď bola zo strany emitenta jednoznačne zadefinovaná štruktúra karty
a vyčlenený priestor v karte, mohol dopravný podnik pristúpiť k nastaveniu všetkých
systémov tak, aby boli pre dopravcu bezpečné a bola úplne vylúčená možnosť zásahu
v sektore pre DPMŽ inou osobou. Následne boli vykonané testy funkčnosti.
V súčasnosti sú systémy DPMŽ pripravené na akceptáciu ISIC kariet typu Mifare
Classic ako predplatného lístka, alebo ISIC kariet iného typu ako Mifare Classic, ako preukazu
na zľavu, pokiaľ na karte bola samolepkou vyznačená platnosť na príslušný školský rok.
Rozšírenie bezplatného cestovania pre jednu dospelú osobu s detským kočíkom
s dieťaťom

Na základe požiadaviek cestujúcej verejnosti, ako aj na základe skúsenosti so
zavedením bezplatného cestovania osôb, ktoré sprevádzajú dieťa v kočíku navrhujeme
rozšírenie bezplatnej dopravy pre takýchto cestujúcich.

Ide o zvýšenie bezpečnosti prepravovaných detí v kočíku, to znamená, že matky alebo
osoby s dieťaťom v kočíku nebudú musieť opúšťať kočík z dôvodu označenia si lístka.
Cestovanie s kočíkom je o mnoho náročnejšie, ako cestovanie bez akýchkoľvek obmedzení.
Osoba sprevádzajúca dieťa v kočíku má primárne zodpovednosť za dieťa a z toho dôvodu
svoju pozornosť sústreďuje na jeho bezpečnú prepravu. V situáciách, keď je viac cestujúcich
vo vozidle a je zmenšený priestor na manipuláciu s kočíkom je problematické zabezpečiť zo
strany sprievodcu (rodiča) úplnú bezpečnosť – zaistenie dieťaťa ako aj samotného kočíka pri
rozbiehajúcom sa vozidle a zároveň si označovač cestovný lístok predpísaným spôsobom.
Z uvedených dôvodov navrhujeme rozšírenie bezplatného cestovania pre jednu
dospelú osobu s detským kočíkom s dieťaťom.

Návrh zmeny Tarify MHD v Žiline od 1.10.2012

Súčasné znenie tarify
v článku VI. Zľavy a spôsob preukazovania ich nároku, ods. 6, písm. c):
6) Forma preukazovania poskytnutej zľavy vo vozidle MHD
Cestujúci, ktorým dopravca poskytol zľavu, preukazujú zľavu vo vozidle MHD pri prípadnej kontrole:

c) Žiaci, študenti od dovŕšeného 15.roku veku do dňa dovŕšenia 26. roku veku:
Použitie zľavneného jednorazového cestovného lístka:
- platnou čipovou kartou vydanou DPMŽ ČK je platná na MHD pokiaľ v čipe karty bola
obnovená zľava na príslušný školský rok – najneskôr do 30.9.,
- platnou čipovou kartou ISIC vydanou oprávnenou vysokou školou zriadenou podľa
zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení ďalších predpisov. ISIC karta je
platná na MHD pokiaľ na karte bola samolepkou vyznačená platnosť na príslušný školský
rok,
- platnou čipovou kartou, vydanou zmluvným partnerom DPMŽ (v súčasnosti SAD Žilina
a.s.) Karta je platná na MHD, pokiaľ na karte bola samolepkou vyznačená platnosť na
príslušný školský rok – najneskôr do 30.9..
Použitie čipovej karty ako predplatného cestovného lístka:
- platnou čipovou kartou vydanou DPMŽ, ČK je platná na MHD, pokiaľ v čipe karty bola
obnovená zľava na príslušný rok – najneskôr do 30.9. a do karty boli na predajnom
mieste DPMŽ nahraté príslušné cesty,
- platnou čipovou kartou ISIC vydanou oprávnenou vysokou školou zriadenou podľa
zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení ďalších predpisov. V prípade, že
študent chce na MHD použiť kartu ako predplatný lístok, musí si u vydavateľa karty
zabezpečiť jej otvorenie pre vstup DPMŽ do karty, kartu si aktivovať a personifikovať na
predajnom mieste DPMŽ a zapísať si do karty nárok na zľavu a do karty si dať nahrať
príslušné cesty. Karta ISIC, pri použití ako predplatný lístok, je platná na MHD, pokiaľ v
čipe karty bola obnovená zľava na príslušný školský rok – najneskôr do 30.9.,
- platnou čipovou kartou vydanou zmluvným partnerom DPMŽ (v súčasnosti SAD Žilina
a.s.). Podmienky použitia takejto karty sú zhodné s použitím ako pri karte ISIC.

Navrhované znenie tarify
v článku VI. Zľavy a spôsob preukazovania ich nároku, ods. 6, písm. c):

6) Forma preukazovania poskytnutej zľavy vo vozidle MHD
Cestujúci, ktorým dopravca poskytol zľavu, preukazujú zľavu vo vozidle MHD pri prípadnej kontrole:
c) Žiaci, študenti od dovŕšeného 15.roku veku do dňa dovŕšenia 26. roku veku:
Použitie zľavneného jednorazového cestovného lístka:
- platnou čipovou kartou vydanou DPMŽ. Čipová karta je platná na MHD pokiaľ v čipe karty
bola obnovená zľava na príslušný školský rok – najneskôr do 30.9.,
- platnou bezkontaktnou čipovou kartou International Student Identity Card (ISIC),
vydanou príslušnou strednou alebo vysokou školou zriadenou podľa zákona č.131/2002 Z. z. o
vysokých školách v znení ďalších predpisov, zapojenou v systéme EMBASE, s logom EMCARD.
Na preukázanie nároku na zľavu pri použití bezkontaktnej čipovej karty typu MIFARE classic sa
primárne akceptuje elektronický zápis nároku na zľavu na príslušný školský/akademický rok,
zapísaný v čipe karty.
V prípade, že sa jedná o iný druh karty ako MIFARE classic, karta je platná iba v prípade, pokiaľ
je na nej vytlačené logo EMCARD a predtlačou alebo hologramom vyznačená platnosť na
príslušný školský/akademický rok,
- platnou čipovou kartou, vydanou zmluvným partnerom DPMŽ (v súčasnosti SAD Žilina
a.s.). Karta je platná na MHD, pokiaľ na karte bola samolepkou vyznačená platnosť na príslušný
školský rok – najneskôr do 30.9..
Použitie čipovej karty ako predplatného cestovného lístka:
- platnou čipovou kartou vydanou DPMŽ. Čipová karta je platná na MHD, pokiaľ v čipe karty
bola obnovená zľava na príslušný rok – najneskôr do 30.9. a do karty boli na predajnom mieste
DPMŽ nahraté príslušné cesty,
- platnou bezkontaktnou čipovou kartou International Student Identity Card (ISIC). Predaj
predplatného lístka je možný len na bezkontaktnú čipovú kartu ISIC typu MIFARE classic,
vydanú strednou alebo vysokou školou zriadenou podľa zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých
školách v znení ďalších predpisov, zapojenou v systéme EMBASE, s logom EMCARD.
Na zakúpenie zľavneného predplatného lístka do karty typu MIFARE classic, sa primárne
akceptuje elektronický zápis nároku na zľavu v čipe karty na príslušný školský/akademický rok –
najneskôr do 30.9.
ISIC kartu iného typu ako MIFARE classic, napr. typu MIFARE DESFire, nie je možné použiť
ako predplatný lístok,
- platnou čipovou kartou vydanou zmluvným partnerom DPMŽ (v súčasnosti SAD Žilina
a.s.). V prípade, že študent chce na MHD použiť kartu ako predplatný lístok, musí si u vydavateľa
karty zabezpečiť jej otvorenie pre vstup DPMŽ do karty, kartu si aktivovať a personifikovať na
predajnom mieste DPMŽ a zapísať si do karty nárok na zľavu a nahrať príslušné cesty. Karta pri
použití ako predplatný lístok, je platná na MHD, pokiaľ v čipe karty bola obnovená zľava na
príslušný školský rok – najneskôr do 30.9.

Bezkontaktné čipové karty zmluvných partnerov, ktoré akceptuje DPMŽ ako predplatný lístok,
musia byť typu MIFARE classic.

Súčasné znenie tarify
v článku V. Bezplatné cestovanie, ods. 1

1) Rozsah bezplatného cestovania
Dopravca Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. umožňuje bezplatné cestovanie občanovi alebo
veci:
a) dieťaťu do dňa dovŕšenia šiesteho roku veku,
b) sprievodcovi (osoba staršia ako 10 rokov alebo vodiaci pes) osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím, osoby, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP-S,
c) invalidnému vozíku držiteľa preukazu ŤZP a ŤZP-S,
d) detskému kočíku s dieťaťom a detskému nosiču s dieťaťom (tzv. krosná),
e) občanovi vo veku nad 70 rokov s trvalým pobytom v Žiline, ktorý je držiteľmi čipovej karty
vydanej DPMŽ označenej typom lístka „70“ v čase:
- od 8,00 hodiny do 5,00 hodiny nasledujúceho dňa v pracovných dňoch;
- neobmedzene v sobotu, nedeľu a v dňoch štátnych sviatkov a v dňoch pracovného pokoja.

Navrhované znenie tarify
v článku V. Bezplatné cestovanie, ods. 1

1) Rozsah bezplatného cestovania
Dopravca Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. umožňuje bezplatné cestovanie občanovi alebo
veci:
a) dieťaťu do dňa dovŕšenia šiesteho roku veku,
b) sprievodcovi (osoba staršia ako 10 rokov alebo vodiaci pes) osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím, osoby, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP-S,
c) invalidnému vozíku držiteľa preukazu ŤZP a ŤZP-S,
d) detskému kočíku s dieťaťom a detskému nosiču s dieťaťom (tzv. krosná),
e) občanovi vo veku nad 70 rokov s trvalým pobytom v Žiline, ktorý je držiteľmi čipovej karty
vydanej DPMŽ označenej typom lístka „70“ v čase:
- od 8,00 hodiny do 5,00 hodiny nasledujúceho dňa v pracovných dňoch;
- neobmedzene v sobotu, nedeľu a v dňoch štátnych sviatkov a v dňoch pracovného pokoja,
f)

jednej dospelej osobe s detským kočíkom s dieťaťom.

