
 

VÁŽENÍ CESTUJÚCI 
 

 

 Dopravná situácia na území mesta Prešov je dlhodobo problematická, 

vysoká intenzita dopravy spôsobuje na komunikáciách každodenné vytváranie 

zhlukov vozidiel, komunikácie sú ťažko prejazdné, kolóny sa v niektorých dňoch 

ťahajú z jednej strany mesta na druhú. Vozidlá mestskej hromadnej dopravy 

používajú tie isté komunikácie, ako ostatné druhy dopráv a pri vytvorení kolóny 

vozidiel ostanú v nej stáť spolu s ostatnými vozidlami.  

 Snahou Dopravného podniku mesta Prešov, a. s. je realizovať cestovný 

poriadok čo najpresnejšie, avšak kvôli nepriaznivej dopravnej situácii je cestujúci 

čakajúci na zastávke MHD na „svoju“ linku mnohokrát vystavený neistote kedy a či 

vôbec spoj príde.  

Preto sme dňa 26.4.2017 spustili skúšobnú prevádzku 

zastávkovej tabule, ktorá je umiestnená na zastávke 

MHD „Martina Benku“ v smere na Sibírsku ulicu 

a ktorej úlohou je informovať cestujúcich o najbližších 

reálnych odchodov spojov z tejto zastávky. Je to vlastne 

zastávkový cestovný poriadok v elektronickej forme, 

ktorý cestujúcim ponúka 6 najbližších odchodov spojov. 

Na tabuli sa zobrazujú informácie o čísle linky, smere 

premávky a čase odchodu zo zastávky. Tabuľa je 

prostredníctvom GPS komunikuje s centrálnym serverom dopravcu a s jednotlivými 

vozidlami MHD a tak vie zobraziť reálne informácie o príchode vozidiel. 

 Ďalšou funkciou je možnosť on-line informovania cestujúcich prostredníctvom 

krátkej správy z dispečingu dopravcu na elektronickú tabuľu o operatívnych 

zmenách v doprave, ktoré sa dotýkajú predmetnej zastávky. 

 Tabuľa je tiež vybavená zariadením, ktoré nevidiacim a slabozrakým 

cestujúcim dokáže hlásiť informácie, ktoré sa na tabuli zobrazujú. Jedinou 

podmienkou využitia tejto služby je, aby cestujúci bol vybavený signalizačným 

modulom APEX, pomocou ktorého si hlásenie informácií aktivuje. 

 Tabuľa inštalovaná na zastávke Martina Benku je v skúšobnej prevádzke, 

zobrazované informácie priebežne kontrolujeme a ladíme, aby odrážali skutočný stav 

v realizácii cestovného poriadku. Skúšobná prevádzka by mala trvať do konca tohto 

roka.  

 Veríme, že toto je ďalší krok k zvýšeniu informovanosti cestujúcej verejnosti 

a skvalitneniu poskytovaných služieb. Nechceme ostať len pri skúšobnej prevádzke. 

Našou snahou je v budúcnosti takými to tabuľami vybaviť prevádzkovo silné 

zastávky MHD v rámci celej siete MHD. Nákup zastávkových tabúľ je možné 

financovať z operačného programu IROP.  


