BRATISLAVSKÁ MESTSKÁ KARTA KOMPENZUJE
ZVÝŠENÉ CESTOVNÉ.
MÁ JU UŽ 26-TISÍC BRATISLAVČANOV.
„Na druhom mieste záujmu klientov o bratislavskú kartu je mestská
organizácia – zoologická záhrada, ktorú za sedem mesiacov tohto roka navštívilo
190 000 ľudí. Z toho počtu 2 700 návštevníkov použilo mestskú kartu“, uviedol
primátor Bratislavy Milan Ftáčnik.
Bratislavskú mestskú kartu(BMK) začali vydávať banky v spolupráci s hlavným
mestom Bratislava začiatkom tohto roka. Do konca júla 2011 ju malo už takmer
26-tisíc Bratislavčanov. Prvé údaje o jej využívaní jednoznačne ukazujú, že karta sa
najviac využíva v bratislavskej mestskej hromadnej doprave. Do konca júla si na
predajných miestach Dopravného podniku Bratislava mestskú kartu aktivovalo viac
ako 10-tisíc jej držiteľov. Multifunkčná platobná karta sa dá použiť aj ako tzv.
električenka, pričom držiteľ karty môže pri nákupe predpokladaných cestovných
lístkov získať bonus vo výške 10% z platobnej ceny, ak zaplatí bezhotovostne touto
kartou prípadne cez internet. Tento bonus sa dá získať aj pri nákupe zľavnených
cestovných lístkov (študovňa, dôchodcovia), zatiaľ sa však netýka tarify BID.
Začiatkom augusta vstúpil do platnosti nový cenový výmer, podľa ktorého sa nielen
zvýšili ceny predplatných cestovných lístkov, ale zároveň došlo k zjednoteniu
pôvodných troch pásiem do jedného celosieťového pásma. Po zohľadnené bonusu
vo výške 10% percent z novej ceny sa držiteľom mestskej karty zvýšenie cien
kompenzuje natoľko, že cestovné vyjde v niektorých prípadoch dokonca lacnejšie
ako pred zvýšením. To, samozrejme, podnietilo záujem Bratislavčanov s trvalým
pobytom v Bratislave o mestskú kartu. Ponuku bánk rozšírila práve v tomto období
Poštová banka, ktorá pristúpila k vydávaniu Bratislavskej mestskej karty začiatkom
júna. Okrem vydávania mestskej karty k bežnému účtu svojich klientov ponúka aj tzv.
predplatenú Bratislavskú mestskú kartu, ktorá si nevyžaduje otvorenie účtu a môžu ju
získať aj deti od šiestich rokov. V novom školskom roku tak budú môcť už aj
najmenší žiaci cestovať lacnejšie s Bratislavskou mestskou kartou. Mestskú kartu
okrem dopravy využívajú Bratislavčania s obľubou najmä v mestskej plavárni.
V zimných a jarných mesiacoch bola plaváreň na Pasienkoch druhým miestom po
doprave, kde sa najviac využívali bonusy na mestskú kartu. Potom nasledovali
sauny. V letných mesiacoch to boli zase kúpaliská, ktoré však najmä z dôvodu nie
najlepšieho počasia na kúpanie v júli vystriedala zoologická záhrada. Do konca júla
využilo zľavy na mestskú kartu v ZOO takmer 2 700 návštevníkov. Bonus na
mestskú kartu v týchto zariadeniach vo výške 20% z ceny vstupeniek získava držiteľ
len pri zaplatení mestskou kartou. Do projektu mestskej karty sa zapojili aj komerční
partneri, ktorí držiteľom BMK poskytujú rôzne zľavy pri nákupe tovarov a služieb.
Mestská karta funguje aj ako knižničný preukaz v Mestskej knižnici, Univerzitnej
knižnici a Centre vedecko-technických informácii SR. Dá sa tiež využiť ako
elektronická vstupenka (goticket) pri nákupe vstupeniek cez internet v sieti

ticketportal.sk. Bratislavskú mestskú kartu môže získať len občan s trvalým pobytom
v Bratislave. Vydávanie tejto karty zabezpečuje zatiaľ 5 bánk: OTP banka, UniCredit
Bank, VÚB banka, Volksbank a Poštová banka. Začiatkom budúceho roka začne
s vydávaním karty aj Slovenská sporiteľňa. Každá z uvedených bánk vydáva BMK
v prvom rade svojim klientom k účtom. Pre tých, ktorí nemajú v týchto bankách
otvorený účet alebo nemajú bankové účty vôbec, je určená tzv. predplatená BMK
(dobíjaca karta), ktorú vydávajú UniCredit Bank, OTP Banka a Poštová banka.
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