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Cestujúci starší ako 70 rokov majú nárok na bezplatnú prepravu, ak sú držiteľmi Senior 
Pasu. 

Bezplatné cestovné pre držiteľov Senior Pasu sa poskytuje vo forme 365-dňového 
predplatného cestovného lístka (PCL) v hodnote 0,00 EUR zapísaného v čipe BČK. 

Cestujúci, ktorí nie sú držiteľmi Senior Pasu majú nárok na 50% zľavu z jednorazových 
cestovných lístkov. Senior Pas je možné vydať len na bezkontaktnú čipovú kartu (BČK) 
vydanú niektorým z dopravcov. Vydanie BČK je spoplatnené v zmysle cenníka jednotlivých 
dopravcov. Zápis predplatného cestovného lístka so čipu Senior Pasu je bezplatné. 

Doklady potrebné k vystaveniu bezkontaktnej čipovej karty (BČK) 
Dôchodcovský/Senior Pas: 

 - Preukaz totožnosti 

 - Fotografiu (s rozmermi 3,5 x 3 cm), ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa, 
zobrazujúca žiadateľa v     

  čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky 
hlavy, ak jej použitie           nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; 
v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim 
identifikáciu žiadateľa. 

   Na vybraných predajniach Vás bezplatne odfotografujú. 

Vzor BČK typu DÔCHODCOVSKÝ / Senior Pas na bezplatnú prepravu pre seniora 
nad 70 rokov, vydanej DPB, a. s. 

 

                                                                                  
 
 
-  dôchodcovia od dovŕšenia 60. roku veku, ktorí sú poberateľmi starobného, invalidného, 
resp. výsluhového dôchodku nárok sa preukazuje preukazom na zľavu, príp. bezkontaktnou 
čipovou kartou typu Dôchodca vydanou dopravcom po predložení potvrdenia o poberaní 
dôchodku, 
- seniori od dovŕšenia 62. roku veku nárok sa preukazuje dokladom totožnosti, príp. 
bezkontaktnou čipovou kartou typu Dôchodca. 
              
 
 
 



Trnava                 
            Trnavský samosprávny kraj zavádza na prímestskej doprave od 1.7.2021 novú Tarifu 
– cenník  cestovného   
            Od 1.7.2021 sa zavádza nové cestovné pre kategóriu seniorov – dôchodcov nazvané   
cestovné pre osoby 62+ – čo  znamená osoby, ktoré dosiahli vek 62 rokov a viac. Platba 
čipovou kartou oproti platbe v hotovosti je v tomto cestovnom zvýhodnená o 12 až  19  
centov    
             Od 1.7.2021 platí nové cestovné pre kategóriu seniorov – občanov nad 70 rokov 
nazvané   cestovné pre občanov po dovŕšení 70 rokov veku : cestovné sa poskytuje vo 
forme predplatného časového cestovného lístka SeniorPas  Občan nad 70 rokov veku si 
môže u dopravcu  za 5  €  vybaviť na dopravnú /čipovú/ kartu ročný časový lístok s 
platnosťou 1 rok od dátumu  vydania, na ktorý cestuje potom celý rok  zadarmo. K prvému 
vybaveniu karty je potrebný doklad  totožnosti,  fotografia 2,5 x 3 cm a poplatok za vydanie 
karty 3,5 € alebo použije ešte platnú kartu s fotografiou ak mu už bola  vydaná. 
V prípade ak cestujúci nad 70 rokov nemá dopravnú kartu SeniorPas TTSK  zaplatí 
jednosmerné osobitné cestovné pre osoby nad 62 + 
             V kategórii deti od 6 do 15  rokov sa od 1.7.2021 mení horná hranica veku na 16  
rokov,  čiže : dieťa  od 6 do 16  rokov 
             Výška  cestovného  pre jednosmerné cestovné /plnoplatiaci/,  zľavnené 
jednosmerné cestovné /deti, žiaci, študenti, ŤZP, ŤZP-S, sprievodca ŤZP-S, Rodinný  cestovný 
lístok ,  na  DUAL  kartu  zostala  nezmenená 
  

 



Nitra           
Bezplatná preprava 

V nitrianskej MHD sa bezplatne prepravujú nasledujúce kategórie cestujúcich alebo veci: 

 - invalidný vozík držiteľa preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, 
 - sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S, 
 - držitelia preukazov "Konfederácia politických väzňov" (KPV), 
 - bývalí príslušníci "Vojenských táborov nútených prác" (VTNP), 
 - držitelia preukazov "Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja" (PV ZPO), 
 - osoby odkázané na invalidný vozík, 
 - nevidiace osoby. 

Cestujúci, ktorí cestujú bezplatne, musia na vyzvanie vodiča alebo v prípade prepravnej 
kontroly preukázať nárok na bezplatné cestovné príslušnými dokladmi uvedenými v tarife. 

        
Zľavnené cestovné pre dôchodcov, darcov krvi a zdravotne ťažko postihnutých 

 
Zľavu 40 % na jednorazové a predplatné cestovné lístky môžu využívať: 

 poberatelia starobných dôchodkov do dovŕšenia 70. roku veku, 
 poberatelia invalidných dôchodkov s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú 

činnosť o viac ako  70 % do dovŕšenia 70. roku veku, 
 poberatelia výsluhových dôchodkov najskôr po dovŕšení 60. roku veku do dovŕšenia 

70. roku veku, 
 občania nad 70 rokov veku, ktorí nemajú trvalý pobyt v Nitre, Branči, Ivanke pri Nitre, 

Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch, 
 držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, ktorí nemajú trvalý pobyt v Nitre, Branči, Ivanke 

pri Nitre, Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch, 
 držitelia Bronzovej alebo Striebornej Jánskeho plakety s trvalým pobytom v v Nitre, 

Branči, Ivanke pri Nitre, Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch, 
 držitelia Bronzovej, Striebornej, Zlatej alebo Diamantovej Jánskeho plakety alebo 

Kňazovického medaily bez ohľadu na adresu trvalého pobytu - zľava sa vzťahuje len 
na 60-minútový cestovný lístok v predaji u vodiča. 

Zľavu 80 % na jednorazové elektronické lístky (platba z čipovej karty) môžu využívať: 
 občania nad 70 rokov veku s trvalým pobytom v Nitre, Branči, Ivanke pri Nitre, 

Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch, 
 držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S s trvalým pobytom v Nitre, Branči, Ivanke pri Nitre, 

Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch, 
 držitelia Zlatej alebo Diamantovej Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaily s 

trvalým pobytom v Nitre, Branči, Ivanke pri Nitre, Lužiankach, Nitrianskych 
Hrnčiarovciach alebo Štitároch - zľava sa vzťahuje aj na predplatné cestovné lístky. 

Evidenčné polročné predplatné cestovné lístky môžu v nitrianskej MHD využívať: 
 občania nad 70 rokov veku s trvalým pobytom v Nitre, Branči, Ivanke pri Nitre, 

Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch, 
 držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S s trvalým pobytom v Nitre, Branči, Ivanke pri Nitre, 

Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch, 



Oprávnené osoby môžu využívať evidenčné jednorazové cestovné priamo na 
základe príslušného dokladu (preukaz ŤZP, ŤZP-S, potvrdenie o udelení Jánskeho plakety 
alebo Kňazovického medaily, občiansky preukaz) alebo preukazu na zľavu vydaného 
ARRIVA NITRA a.s., ktorý dopravca vystaví po predložení príslušného dokladu, občianskeho 
preukazu a aktuálnej fotografie. 
Oprávnení dôchodcovia môžu využívať dôchodcovské jednorazové cestovné na 
základe preukazu na zľavu vydaného ARRIVA NITRA a.s., ktorý dopravca vystaví po 
predložení aktuálneho rozhodnutia o poberaní príslušného dôchodku, občianskeho 
preukazu a aktuálnej fotografie. Dôchodcovia, ktorí už dovŕšili 65 rokov, môžu cestovať na 
dôchodcovské lístky aj bez takéhoto preukazu a preukazujú sa priamo občianskym 
preukazom. 
Predplatné dôchodcovské cestovné lístky sa predávajú na čipové karty v predajniach 
dopravcu alebo u zmluvných predajcov (vybrané trafiky). Postup vybavenia čipovej karty je 
uvedený na stránke Čipové karty. 

 
Trenčín                 

 
Bezplatná a zľavnená preprava 

 Bezplatná preprava: 
o seniori nad 70 rokov – držitelia dopravnej karty s fotografiou, 
o ťažko zdravotne postihnutá osoba na invalidnom vozíku – držiteľ osobitnej dopravnej 

karty dopravcu, 
o nevidiaci – držiteľ osobitnej dopravnej karty dopravcu, 
o sprievodca (osoba staršia ako 10 rokov) ťažko zdravotne postihnutého občana – držiteľa 

preukazu ŤZP – S alebo vodiaci pes, 
o invalidný vozík cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, 
o cestujúci, ktorí majú nárok na bezplatnú prepravu podľa osobitných predpisov. 

 
 Za zľavnený JCL sa prepravujú: 
o seniori od dovŕšenia dôchodkového veku – držitelia dopravnej karty dopravcu 
o seniori nad 70 rokov – pri hotovostnej úhrade cestovného 
o držitelia preukazov ŤZP alebo ŤZP-S. 

 
 Cestujúcim, ktorí cestujú nočným spojom sa neposkytuje bezplatné, zľavnené a prestupné 

cestovné. V nočnom spoji nie je možné využiť ČPL. 
 
Banská Bystrica   

Podmienky pre priznanie zľavy - zľavnené cestovné 

Príjemcovia predčasných, starobných, výsluhových a invalidných dôchodkov nad 62 rokov 
veku – preukazuje sa preukazom„62 Dôchodca“ vydaným dopravcom. 

Nárok na jeho vydanie je podmienené platným výmerom z Úradu dôchodkového 
zabezpečenia o priznaní príslušného dôchodku (potvrdenie stačí predložiť pri prvom uznaní 
zľavy "dôchodca", pri vydaní novej karty už nie potrebné predkladať potvrdenie) alebo 



invalidného dôchodku (podmienkou je zdravotné postihnutie 70 % a viac) a preukazom 
totožnosti (napr. občiansky preukaz, pas, preukaz poistenca, rodný list, vodičský preukaz). 

 Občania nad 70 rokov veku – preukazuje sa preukazom „70 Dôchodca“ vydaným 
dopravcom. 

 Držitelia Zlatej Jánskeho plakety – preukazuje sa preukazom „Držiteľ Jánskeho 
plakety“ vydaným dopravcom. 

 Nárok na jeho vydanie sa preukazuje príslušným potvrdením Slovenského Červeného 
kríža o udelení Kňazovického medaily, Diamantovej alebo Zlatej Jánskeho plakety a 
preukazom totožnosti (napr. občiansky preukaz, pas, preukaz poistenca, rodný list, 
vodičský preukaz). 

 Držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S – preukazuje sa preukazom „ŤZP a ŤZP-S“ vydaným 
dopravcom. 
Nárok na jeho vydanie sa preukazuje preukazom ŤZP alebo ŤZP-S vydaným ÚPSVR. 
Druhým dokladom je preukaz totožnosti (napr. občiansky preukaz, pas, preukaz 
poistenca, rodný list, vodičský preukaz). 

 Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S – preukazuje sa preukazom ŤZP-S osoby, ktorú 
bezprostredne sprevádza vo vozidle. Sprievodca sprevádzajúci držiteľa preukazu ŤZP-
S môže byť najviac jeden. 

Uvedené druhy zliav v sú viazané na platnú dopravnú kartu a je ich možné využiť iba pri 
platbe dopravnou kartou pri elektronickom čítacom zariadení vo vozidle.  

Žilina                    
 

Nárok na bezplatnú prepravu  držiteľa preukazu ŤZP-S, invalidný vozík, cestujúci nad 70 
rokov  

 
Žilinčania odo dňa dovŕšenia 62 rokov môžu využívať služby žilinskej MHD bezplatne. 

Podmienky bezplatnej prepravy pre cestujúcich od 70 rokov sa nemenia. 
 

Cestujúci od 62 do 70 rokov musia splniť nasledujúce podmienky, aby mali nárok na 
bezplatnú prepravu: 

 trvalý pobyt v meste Žilina, 
 vlastníctvo čipovej karty DPMŽ, v ktorej je vyznačený nárok na bezplatnú prepravu, 

 
Košice                  

Bezplatná preprava 

V košickej MHD majú nárok na bezplatnú prepravu držitelia preukazu ŤZP (občan s ťažkým 
zdravotným postihnutím) a držitelia preukazu ŤZP-S (občan s ťažkým zdravotným 
postihnutím s potrebou sprievodcu, osobného asistenta alebo psa so špeciálnym výcvikom), 
s trvalým pobytom v SR na základe osobitnej BČK; 

- občania nad 70 rokov (seniori) s trvalým pobytom v SR na základe osobitnej BČK; 



 

- 1 sprievodca osoby ťažko zdravotne postihnutej, držiteľa preukazu ŤZP-S; 
 

- nositelia medaily MUDr. Kňazovického s trvalým bydliskom v Košiciach na základe 
osobitnej BČK na 180 dní podľa stanovených podmienok dopravcu a s povinnosťou jej 
prolongácie na ďalšie obdobie; 

 
Zľavnené cestovné 

                    Zľavnené jednorazové a predplatné cestovné lístky môžu v košickej MHD využívať: 

- poberatelia starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov s poklesom miery schopnosti pracovať 
nad 71 % vrátane, ostatných dôchodkov im na roveň postavených, poberatelia výsluhových 
dôchodkov po dosiahnutí veku 62 rokov, pokiaľ majú trvalý pobyt na území SR, 

- držitelia preukazu ŤZP (občan s ťažkým zdravotným postihnutím) a držitelia preukazu ŤZP-S (s 
potrebou sprievodcu, osobného asistenta alebo psa so špeciálnym výcvikom) s trvalým pobytom v 
SR ak nemajú vybavenú osobitnú BČK, 

- občania nad 70 rokov s trvalým pobytom v SR, ak nemajú vybavenú osobitnú BČK. 

 

Ako si vybaviť dôchodcovské zľavy 

Aby mohol dôchodca využívať zľavy, ktoré mu poskytuje Dopravný podnik mesta Košice, 
musí si vybaviť dôchodcovskú čipovú kartu (ak chce využívať predplatné cestovné lístky 
alebo kartu ako elektronickú peňaženku) alebo preukaz na zľavu (ak chce cestovať iba na 
jednorazové papierové cestovné lístky). Na vydanie preukazu na zľavu potrebuje 
predložiť výmer o poberaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne, resp. potvrdenie Slovenskej 
pošty o poberaní druhu dôchodku a občiansky preukaz. (U starobných dôchodcov je 
možné uznať k vybaveniu BČK miesto výmeru doteraz platný (modrý) kmeňový list.) 
Občanom nad 70 rokov stačí predložiť občiansky preukaz. Na dôchodcovskú zľavu majú 
nárok občania SR, ak sú poberateľmi starobných, invalidných dôchodkov podľa § 29 ods. 3 
zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákona č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s poklesom miery schopnosti pracovať nad 71 % 
vrátane a výsluhových dôchodkov po dosiahnutí veku 62 rokov, pokiaľ majú trvalý pobyt v 
Slovenskej republike. 

K vystaveniu novej bezkontaktnej čipovej karty je potrebná osobná návšteva zákazníckeho 
centra DPMK na Bardejovskej 6 alebo predpredaja na Roosveltovej 3. Žiadanku vyplní 
pracovník DPMK. 

Prešov     

Nárok na bezplatnú prepravu majú 

 poberatelia starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov s poklesom miery 
schopnosti pracovať nad 71 % vrátane, ostatných dôchodkov im na roveň 
postavených, poberatelia výsluhových dôchodkov po dosiahnutí veku 62 rokov, 
pokiaľ majú trvalý pobyt na území SR, 

 držitelia preukazu ŤZP (občan s ťažkým zdravotným postihnutím) a držitelia preukazu 



ŤZP-S (s potrebou sprievodcu, osobného asistenta alebo psa so špeciálnym výcvikom) 
s trvalým pobytom v SR ak nemajú vybavenú osobitnú BČK, 

 občania nad 70 rokov s trvalým pobytom v SR, ak nemajú vybavenú osobitnú BČK. 

Na  zľavnenú prepravu 

- seniori - príjemcovia starobných dôchodkov, 

- príjemcovia invalidných dôchodkov (ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je 
pokles ich schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 50 % v porovnaní so 
zdravými fyzickými osobami), 

- seniori - príjemcovia výsluhových dôchodkov najskôr po dovŕšení 62. roku veku, 

- seniori - občania SR a cudzinci s udeleným „Povolením k pobytu“ od 65. roku veku s 
trvalým pobytom v meste Prešov alebo obci Ľubotice, ak ich mesačný dôchodok je 
nižší ako 300,- € a súčasne je to ich jediný príjem, 

- občania SR a cudzinci s udeleným „Povolením k pobytu“ - držitelia preukazu ŤZP 
alebo ŤZP-S s trvalým pobytom v meste Prešov alebo obci Ľubotice, ak ich mesačný 
(prípadne priemerný mesačný) príjem je nižší ako 300,- €, 

- občania SR - držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, Nie je podmienkou, že zľava sa im 
uzná len ak sú sprevádzaní. 

- seniori - príjemcovia starobných dôchodkov, 

- príjemcovia invalidných dôchodkov (ak pre ich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav 
je pokles ich schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 50 % v porovnaní so 
zdravými fyzickými osobami), 

- seniori - príjemcovia výsluhových dôchodkov najskôr po dovŕšení 62 roku veku, 

- držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S. Nie je podmienkou, že sa im zľava uzná len ak sú 
sprevádzaní. 

- občania SR a cudzinci s udeleným „Povolením k pobytu“ s trvalým pobytom v meste 
Prešov alebo v obci Ľubotice, ak sú dobrovoľní darcovia krvi a sú držiteľmi zlatej alebo 
diamantovej plakety prof. MUDr. Jana Janského alebo držiteľmi Kňazovického 
medaily a v predchádzajúcich troch kalendárnych rokoch minimálne raz dobrovoľne 
darovali krv. 

 
 

 

 



 

           Vlaky 
               Dôchodcovia vo veku menej ako 62 rokov: nutná bezplatná registrácia. Na 
registráciu a získanie preukazu je okrem preukazu totožnosti potrebné aj potvrdenie o 
výplate dôchodkových dávok nie staršie ako 30 dní a fotografia (2 × 3 cm, nepoškodená 
farebná alebo čiernobiela). V pokladnici ZSSK zákazník získa Preukaz pre poberateľa 
dôchodku do 62 rokov. Platnosť preukazu je obmedzená na 12 mesiacov alebo menej 
podľa platnosti ohraničenej Sociálnou poisťovňou. Vo vlaku sa cestujúci preukazuje 
preukazom s fotografiou vydaným pri registrácii. Okrem toho je potrebné zabezpečiť si 
cestovný lístok na bezplatnú prepravu do cieľovej stanice. 
               Seniori vo veku 62 a viac rokov: nutná bezplatná registrácia. Cestujúcim vo veku od 
62 rokov na registráciu a získanie Preukazu pre zákazníka stačí, ak v pokladnici predložia 
občiansky preukaz a fotografiu (2 × 3 cm, nepoškodenú farebnú alebo čiernobielu). Pri 
kontrole sa preukazujú Preukazom pre zákazníka a cestovným lístkom na bezplatnú 
prepravu. 
 


