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Bratislava 

Cestovné lístky na jednu cestu 

Jednorazové cestovné lístky slúžia na jednu cestu vozidlami MHD v závislosti od ich 
časovej platnosti. Cestujúci môže do vozidla nastúpiť len s vopred zakúpeným 
lístkom. Okrem 15-minútového cestovného lístka je možné v rámci ich časovej 
platnosti neobmedzene prestupovať. Prestupné cestovné lístky sa označujú len v 
prvom vozidle, po prestupe sa neoznačujú. Do času ich platnosti sa započítava aj čas 
prerušenia cesty pri prestupe. Z hľadiska posúdenia platnosti lístka je záväzný 
cestovný čas z nástupnej do výstupnej zastávky uvedený v zastávkovom cestovnom 
poriadku príslušnej linky. Počas voľných dní je platnosť 60-minútových lístkov 
predĺžená na 90 minút. Jednorazové cestovné lístky sú: 

 papierové - dostupné v automatoch, predajniach DPB, v novinových stánkoch 
alebo u železníc, 

 elektronické - zakúpené prostredníctvom prázdnej SMS správy na čísle 1100. 
Podrobnejšie informácie o SMS lístku sú uvedené na stránke SMS lístky. 

Cestovný lístok Obyčajný Zľavnený 

15-minútový neprestupný 0,70 € 0,35 € 

60-minútový prestupný (90-minútový cez víkend) 0,90 € 0,45 € 

70-minútový prestupný SMS lístok 1,00 € 
zľava sa 

neposkytuje 

90-minútový prestupný na nočný spoj 1,60 € 
zľava sa 

neposkytuje 

60-minútový prestupný skupinový cestovný lístok pre 20 dospelých 16,20 € - 

60-minútový prestupný skupinový cestovný lístok pre 1 dospelého a 20 

osôb so zľavou 
8,50 € - 

 Pri preprave batožiny (väčšej ako 30x40x60 cm) treba mať označený zľavnený 
cestovný lístok alebo kombinovaný cestovný lístok pre 1 osobu a batožinu. 

 Pri preprave zvieraťa (pokiaľ nie je prepravované v malej schránke alebo taške) 
je potrebné označiť si ďalší obyčajný (nezľavnený) cestovný lístok alebo pri 
preprave psa kombinovaný cestovný lístok pre 1 osobu a psa. 

Viacdňové (turistické) cestovné lístky 
Viacdňové (turistické) cestovné lístky sú určené na neobmedzený počet ciest v rámci 
bratislavskej MHD (vrátane nočných spojov) počas doby ich platnosti. Pri prvom 
nástupe do vozidla je potrebné si turistický lístok označiť v označovači. Platnosť 3-
dňového cestovného lístka je 72 hodín od označenia, 7-dňového cestovného lístka 168 
hodín od označenia. 24-hodinový lístok je dostupný aj vo forme SMS lístka. Papierové 
turistické cestovné lístky je možné zakúpiť v predajniach DPB, u železníc (len 24-
hodinový), alebo v automatoch na zastávkach. 

 

https://imhd.sk/ba/doc/sk/10009/Predajne-cestovnych-listkov
https://imhd.sk/ba/doc/sk/10009/Predajne-cestovnych-listkov.html#zeleznice
https://imhd.sk/ba/doc/sk/10055/SMS-listky
https://imhd.sk/ba/doc/sk/10055/SMS-listky.html#sms24
https://imhd.sk/ba/doc/sk/10009/Predajne-cestovnych-listkov
https://imhd.sk/ba/doc/sk/10009/Predajne-cestovnych-listkov.html#zeleznice


Cestovný lístok Cena 

24-hodinový 4,50 € 

24-hodinový SMS 4,50 € 

48-hodinový 8,30 € 

3-dňový 10,00 € 

7-dňový 15,00 € 

V prípade pricestovania do Bratislavy vlakom je možné využiť ponuku železníc "Vlakom 
ďalej ...Bratislava celý deň". V rámci tejto ponuky je možné pri kúpe vlakového 
cestovného lístka (jednosmerného alebo spiatočného) dokúpiť za cenu 1,7 
€ celodenný lístok na MHD Bratislava, ktorý platí na neobmedzený počet ciest od 
označenia do 24. hodiny daného dňa. 

Kombinované jednorazové cestovné lístky 

Kombinované cestovné lístky sú papierové lístky určené na viac ciest (2 alebo 4), 
alebo pre vybrané skupiny cestujúcich. Kombinované lístky sú lacnejšie ako 
príslušný počet samostatných jednorazových cestovných lístkov. Kombinovaný 
cestovný lístok je vhodné využiť aj pri cestovaní so psom alebo batožinou. 

Cestovný lístok Obyčajný Zľavnený 

2x60-minútový alebo 2x90-minútový cez víkend (na 2 cesty) 1,70 € 0,85 € 

4x60-minútový alebo 4x90-minútový cez víkend (na 4 cesty) 3,30 € 1,65 € 

60-minútový alebo 90-minútový cez víkend pre 1 dospelého a 1 dieťa alebo 

batožinu 
1,30 € - 

60-minútový alebo 90-minútový cez víkend pre 1 dospelých a 2 deti 1,70 € - 

60-minútový alebo 90-minútový cez víkend pre 2 dospelých a 2 deti 2,50 € - 

60-minútový alebo 90-minútový cez víkend pre 1 osobu a psa 1,70 € 1,30 € 

Predplatné cestovné lístky 

Predplatné cestovné lístky (ľudovo nazývané električenky) sú určené na 
neobmedzený počet ciest počas doby ich platnosti na linkách MHD na území 

Bratislavy (neplatia na linke 901  a mimobratislavských úsekoch liniek 37  630  a 801 ). 

Sú výhodné pre pravidelných cestujúcich. "Električenky" platia aj na nočných 
spojoch bez ďalších príplatkov. Predávajú sa výlučne na bezkontaktné čipové karty. 
Akceptované sú karty vydané DPB, Slovak Lines, Železničnou spoločnosťou Slovensko 
a vybranými školami. Vybrané predplatné lístky je možné zakúpiť aj s príplatkom na 
využívanie Bratislavskej integrovanej dopravy (BID). Predplatný cestovný lístok je 
možné zakúpiť si: 

 v predaniach DPB, 
 prostredníctvom služby ePCL cez internet 

 

 

 

https://imhd.sk/ba/doc/sk/10008/Cipove-karty
http://www.dpb.sk/_media/file/Zoznam_SS_a_VS__september_2011.pdf
https://imhd.sk/ba/doc/sk/10005/Bratislavska-integrovana-doprava
https://imhd.sk/ba/doc/sk/10009/Predajne-cestovnych-listkov
https://imhd.sk/ba/doc/sk/10069/Elektricenka-cez-internet-ePCL


druh platnosť celosieťový 
celosieťový + 

BID 

obyčajný 

30-dňový 26.00 € 27.66 € 

90-dňový 68.60 € 73.58 € 

365-dňový 260.00 € 279.92 € 

zľavnený 

30-dňový 13.00 € 13.83 € 

90-dňový 34.30 € 36.79 € 

ročný (iba pre 

dôchodcov) 
130.00 € 139.96 € 

dôchodcovský špeciál (neplatí v pracovné dni do 

9.00 a 14.00-17.00) 

30-dňový 11,10 € - 

90-dňový 29,30 € - 

prenosný 

30-dňový 78.00 € - 

90-dňový 205.70 € - 

365-dňový 779.00 € - 

Pri platbe Bratislavskou mestskou kartou (BMK) aktivovanou v DPB sa poskytuje 
zľava 10% z uvedených cien. Na BMK nie je možné zakúpiť prenosné PCL a PCL 

s príplatkom na BID. 
 

Vlakom ďalej... 
Železničná spoločnosť Slovensko ponúka cestujúcim možnosť dokúpenia cestovného 
lístka na bratislavskú MHD priamo k vlakovému cestovnému lístku do Bratislavy 
(jednosmernému/spiatočnému) v rámci ponuky "Vlakom ďalej...". Cestujúci tak môže 
získať lístok na MHD za nižšiu cenu ako pri kúpe samostatného lístka. Aktuálne je 
možnosť dokúpenia nasledujúcich typov lístkov: 

 
2 x 60 minút, resp. 2 x 90 minút cez 

víkend, neplatí v nočných spojoch 
1,20 € / 0,60 € (deti do 15 rokov) 

Bratislava na letisko 
1 cesta linkou 61  z Hlavnej stanice na Letisko, 

alebo opačne pre 1 osobu + batožinu 

0,80 € / 0,40 € 

(deti do 15 rokov) 

Bratislava celý deň 
neobmedzený počet ciest do 24. hodiny v deň 

označenia vo vozidle MHD 
1,70 € 

Vlakový lístok treba preložiť (2x na polovicu) tak, aby sa vošiel do štrbiny označovača 
vo vozidlách MHD. Pri druhom označení (len pri lístku 2 x 60 minút) treba dbať na to, 
aby sa neprekrývalo s prvým označením lístka, t.j. treba ho označiť na druhom konci. 

Na jeden vlakový lístok spoločný pre viacero osôb je možné dokúpiť uvedenú ponuku 
taktiež pre viacero osôb, v MHD však musia cestovať spoločne. 

 

 
 
              

 
 
 
 
 



Trnava 

Cestovné lístky 

Typ lístka V hotovosti Dopravnou kartou 

Základné cestovné 
 

 osoby od 16 rokov 

0,70 € 0,45 € 

Zľavnené cestovné 
 

 dieťa po dovŕšení 6. roku veku do dovŕšenia 16. 

roku veku 

 žiaci a študenti od 16. do 26. roku veku 

 darcovia krvi - držitelia zlatej a diamantovej 

Janského plakety a Kňazovického medaily (len 

držitelia dopravnej karty dopravcu) 

0,40 € 0,25 € 

Osobitné cestovné I 
 

 seniori od 62 rokov 

0,20 € 0,07 € 

Osobitné cestovné II 
 

 držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S 

0,10 € 0,07 € 

Bezplatné cestovné 
 

 dieťa do dovŕšenia 6. roku v sprievode cestujúceho 

 detský kočík 

 sprievodca alebo vodiaci pes držiteľa preukazu 

ŤZP a ŤZP-S, 

 invalidný vozík alebo detský kočík držiteľa 

preukazu ŤZP a ŤZP-S 

 sudcovia Ústavného súdu SR 

 členovia Konfederácie politických väzňov 

Slovenska a Politickí väzni - Zväz 

protikomunistického odboja SR 

 pes vo výcviku na vodiaceho/asistenčného psa 

0,00 € 0,00 € 

Dovozné za batožinu 0,40 € 0,30 € 

Dovozné za psa 0,60 € 0,50 € 

 

 

 



Organizácia nástupu a výstupu v MHD: 

  
o Prednými dverami do vozidla nastupujú cestujúci, ktorí si chcú zakúpiť 

lístok u vodiča v hotovosti, ako aj cestujúci s dopravnými kartami. 
o V poradí druhými dverami do vozidla nastupujú cestujúci, ktorí si chcú 

zakúpiť elektronický lístok prostredníctvom bezkontaktnej dopravnej karty 
bez potreby vytlačenia cestovného lístka. 

o Ostatné dvere sú určené iba pre výstup. 

SMS lístok 

Časová platnosť Základné cestovné Návod na zakúpenie 

60 minút 0,70 € ľubovoľný znak na číslo 1122 

So SMS lístkom je možné počas jeho platnosti neobmedzene prestupovať. Zľavnený 
SMS lístok sa neposkytuje. 

Základné podmienky využívania SMS lístka: 

 cestujúci môže do vozidla nastúpiť až s prijatou spätnou SMS správou s 
lístkom, lístok by mal byť doručený cca do 2,5 minúty od odoslania SMS správy 
(v prípade, ak ho nebude možné doručiť do 5 minút, objednávka je automaticky 
stornovaná), 

 služba je dostupná len pre zákazníkov slovenských mobilných operátorov, 
 SMS lístok platí len na linkách MHD Trnava, 
 SMS lístok je možné zakúpiť len v čase prevádzky spojov od 03:00 do 23:15, 
 SMS lístok je možné použiť aj ako dovozné za batožinu či psa, 
 z jedného mobilného telefónu je možné prostredníctvom SMS zakúpiť aj viacero 

SMS lístkov, teda na mobilný telefón cestujúceho bude zaslaných toľko SMS 
lístkov, koľkokrát bola zaslaná prázdna SMS na číslo 1122, 

 získanie nápovedy zaslaním SMS s textom INFO na číslo 1122, 
 preposlaný SMS lístok na iný telefón je neplatný, 
 dodatočné preukázanie sa SMS lístkom nie je možné. 

Predajné miesto 

Predajné miesto dopravcu Arriva Trnava sa nachádza na Autobusovej stanici v Trnave 
na ulici Andreja Hlinku 5831/64. Cestujúci si v ňom môže vybaviť čipovú kartu, žiacky 
preukaz, dobiť kredit na svoju čipovú kartu, alebo získať informácie o odchodoch a 
príchodoch autobusových spojov. 

Deň Pracovná doba 

Pondelok - piatok 7:00 - 17:00 

  
 

sms:1122;?&body=.
sms:1122;?&body=INFO


Nitra 
Bezplatná preprava 

Od 1. januára 2022 vstupujú v mestskej hromadnej doprave v Nitre do platnosti nové 
tarifné podmienky. K viacerým kladným zmenám dochádza v súvislosti so zmenou 
bývalého dopravcu Arriva Nitra na nového dopravcu TD Transport. 

Pre zjednodušenie prechodu na nový tarifný systém sú zmeny oproti doterajšej 
tarife v celom článku zvýraznené bordovou farbou. 

 
V nových tarifných podmienkach sa nemenia ceny cestovného ani rozsah 
poskytovaných zliav – cestovné pre jednotlivých cestujúcich sa tak nezvyšuje ani 
neznižuje. Po novom však môžu cestujúci mestskou hromadnou dopravou využívať 
nové spôsoby platby cestovného, vrátane platenia platobnou kartou priamo vo 
vozidle či kreditom v mobilnej aplikácii. 

Niektorí cestujúci, ktorí pred januárom 2022 nemali nárok na zľavu, budú po novom 
môcť získať zľavnený lístok za výhodnejších podmienok. Ponuka cestovných lístkov 
sa rozšírila o nové druhy a doba platnosti niektorých súčasných druhov sa bude počítať 
iným spôsobom. 

Z dôvodu nového tarifného systému vo vozidlách nového dopravcu už nebude možné 
využívať dopravné karty Arriva Nitra. Záujemcovia o dopravné karty môžu požiadať 
o ich vystavenie na oficiálnom webe dopravcu TD Transport alebo využiť jednu z 
novovzniknutých alternatív, ktoré môžu tradičné dopravné karty úplne nahradiť. 

 

Základný prehľad druhov a cien cestovných lístkov 

Aj naďalej platí, že sa budú všetky cestovné lístky platné v MHD Nitra rozdeľovať na 
dve kategórie – krátkodobé cestovné lístky (tiež nazývané aj jednorazové) 
a predplatné cestovné lístky (z iných miest známe aj ako „električenky“). 

Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad dostupných platností a ich cien. 

Krátkodobé cestovné lístky Predplatné cestovné lístky 

Druh lístka Základný Zľavnený Druh lístka Základný Zľavnený 

60-minútový1 0,80 € 0,50 € 30-dňový 20,- € 12,- € 

60-minútový2 0,50 € 0,30 € 90-dňový 50,- € 30,- € 

24-hodinový 2,40 € — 180-dňový 90,- € 54,- € 

72-hodinový 4,90 € — 365-dňový 165,- € 99,- € 

168-hodinový 8,40 € — 365-dňový3 24,- € / 12,- € / 2,- € 

1 – v hotovosti u vodiča autobusu alebo cez SMS (len základný) 

https://nitra.transdev.com/


2 – elektronicky (dopravnou/bankovou kartou vo vozidle alebo v apke BUS Nitra) 
3 – len pre špecifické kategórie cestujúcich (viac v sekcii Predplatné cestovné lístky) 

 

Krátkodobé cestovné lístky 

Rovnako ako pred januárom 2022, krátkodobé cestovné lístky je stále možné zakúpiť u 
vodiča autobusu, prostredníctvom SMS správy a nabitou dopravnou kartou aj v 
označovači vo vozidle. Vznikajú však dve nové možnosti platby: bankovou kartou v 
označovači vo vozidle a prostredníctvom apky BUS Nitra. 

Všetky krátkodobé cestovné lístky sú aj naďalej prestupné. Platí však, že cesta musí 
byť ukončená pred skončením platnosti lístka, alebo musí byť lístok včas predĺžený. 

Nasledujúca tabuľka uvádza podrobnosti o jednotlivých možnostiach. 

  U vodiča Dopravnou kartou Bankovou kartou V apke BUS Nitra 

Základný Zľavnený1 Základný Zľavnený1 Základný Zľavnený1 Základný Zľavnený1 

60 

minút 

0,80 € 0,50 € 0,50 € 0,30 € 0,50 € 0,30 € — — 

70 

minút 

— — — — — — 0,50 € 0,30 € 

24 hodín 2,40 € — 2,40 € — 2,40 € — 2,40 € — 

72 hodín 4,90 € — 4,90 € — 4,90 € — 4,90 € — 

168 

hodín2 

8,40 € — 8,40 € — 8,40 € — 8,40 € — 

1 – len pre cestujúcich do 18 rokov, cestujúcich od 63 rokov, študentov do 26 rokov, dôchodcov od 60 rokov, držiteľov ŤZP/ŤZP-S alebo poberateľov invalidného dôchodku nad 70 % 

(pri tarifnej kontrole je nutné predložiť zľavový preukaz) 

2 – po novom platí od minúty zakúpenia presne do minúty zakúpenia o 7 dní neskôr (nekončí uplynutím 7. dňa platnosti ako pred januárom 2022) 

Cestovný lístok u vodiča sa kupuje v hotovosti. Cestujúci je pred nástupom do vozidla 
povinný pripraviť si hotovosť, ktorá čo najpresnejšie zodpovedá cene žiadaného lístka 
a nastúpi do vozidla prednými dverami. Vodič mu po zaplatení ceny lístka vytlačí 
lístok prostredníctvom označovača hneď vedľa kabíny vodiča. Cestujúci, ktorý si kupuje 
zľavnený 60-minútový lístok, vodičovi nemusí ukazovať zľavový preukaz, no musí ho 
mať pripravený pre prípadnú tarifnú kontrolu (viac v sekcii Zľavnené cestovné). 

Krátkodobé cestovné lístky zakúpené pomocou dopravnej alebo bankovej karty sa 
platnosťou ani funkcionalitou nijako nelíšia. Cestujúci, ktorý má záujem zakúpiť si 
krátkodobý cestovný lístok jedným z týchto dvoch spôsobov, prednostne využije druhé, 
tretie, štvrté alebo piate dvere autobusu. Na označovači, ktorý sa nachádza pri 
každých dverách, je prednastavený 60-minútový základný lístok. Cestujúci si pred 
priložením dopravnej alebo bankovej karty môže vybrať iný lístok, 
vrátane zľavnených (cestujúci s nárokom na zľavu, ktorý si lístok kupuje dopravnou, 
nie bankovou kartou, si v prípade záujmu o 60-minútový lístok nemusí zvoliť zľavnenú 
alternatívu – dopravná karta mu automaticky odpočíta cenu zľavneného cestovného). 

Pred januárom 2022 pre krátkodobé cestovné lístky zakúpené v označovači vo vozidla 



platila možnosť využitia jedného lístka v maximálne dvoch spojoch, a to v takom 
prípade, keď cestujúci prestúpil a dopravnú kartu si do 40-tich minút označil znovu. 
Tento princíp však nahrádza nový, ktorý je založený len na čase a nie na počte 
prestupov. Cestujúci si preto nemusí dopravnú kartu označovať pri každom 
nástupe – stačí, keď si ustriehne čas platnosti zakúpeného lístka. Cesta musí byť pred 
skončením jeho platnosti ukončená. 

Úplnou novinkou v nitrianskej MHD je možnosť zakúpenia cestovného lístka 
prostredníctvom mobilnej aplikácie BUS Nitra, ktorá je dostupná na bezplatné 
stiahnutie v App Store aj v Google Play. V apke je možné za cestovné lístky zaplatiť 
dvomi rôznymi spôsobmi – online pomocou platobnej karty alebo kreditom z 
virtuálnej karty. Prvý spôsob cestujúceho presmeruje na platobnú bránu, kde buď 
zadá číslo svojej karty, alebo si ho uloží pre budúce platby. Druhý spôsob umožňuje 
cestujúcemu vytvoriť si tzv. virtuálnu kartu, ktorú si vopred nabije kreditom v e-shope 
Transdev Nitra alebo priamo v apke a cestovné lístky bude kupovať z neho. Virtuálna 
karta v apke môže byť aj nosičom predplatného cestovného lístka – v takom 
prípade však daný cestovný lístok nemôže byť napísaný na žiadnej fyzickej 
dopravnej karte ani bankovej karte (jeden predplatný lístok môže byť zapísaný len 
na jednom nosiči). 

Zachováva sa aj možnosť zakúpenia SMS lístka. K dispozícii je však iba jeden druh –
 základný 70-minútový za 0,80 € – ktorý sa kupuje odoslaním ľubovoľnej SMS správy 
na číslo 1177. Platnosť cestovného lístka sa v prípade zakúpenia cez SMS a cez apku 
BUS Nitra predlžuje o 10 minút, pretože je nutné ho zakúpiť ešte pred nástupom do 
autobusu (odoslaná SMS bez spätne prijatého lístka či odoslaná žiadosť o lístok v 
aplikácii nie sú platnými dokladmi o zaplatení cestovného). 

Cestovné lístky pre spolucestujúcich 

Vďaka novému tarifnému systému je po novom možné naraz zakúpiť elektronické 
cestovné lístky pre viac osôb. Po zakúpení lístka dopravnou/bankovou kartou v 
označovači cestujúci ťukne na tlačidlo „Lístky pre spolucestujúcich“, čím môže zakúpiť 
jeden alebo viac lístkov, ale jedine s rovnakou časovou platnosťou. Môže však 
kombinovať základné a zľavnené cestovné. Po výbere počtu a druhu lístkov opäť 
priloží tú istú dopravnú/bankovú kartu a cestovné lístky sa zapíšu. 

Podobným postupom sa dajú viaceré cestovné lístky súčasne kúpiť aj v aplikácii BUS 
Nitra. Tu však nie je nutné zakúpiť jeden a neskôr dokúpiť ďalšie – namiesto toho 
môže užívateľ hneď zaplatiť za viac lístkov naraz, buď online alebo virtuálnou 
kartou. Upozorňujeme však, že apka BUS Nitra je stále vo vývoji a niektoré 
funkcie nemusia byť hneď dostupné. 

Viac cestovných lístkov sa dá zakúpiť aj prostredníctvom SMS. Z jedného mobilného 
telefónu môže cestujúci odoslať viac správ, čím zakúpi SMS lístky aj pre 
spolucestujúcich. Naďalej však platí, že cestujúci musia mať doručenú spätnú 
potvrdzujúcu správu, nesmú lístky preposielať, a nemôžu sa nimi preukázať dodatočne 
(napríklad v prípade slabej batérie alebo poškodenia telefónu). 

 

https://apps.apple.com/ng/app/bus-nitra/id1598792161
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.telmax.mhdnitra.app
https://imhd.sk/nr/doc/sk/21210/eshopnitra.transdev.com
https://imhd.sk/nr/doc/sk/21210/eshopnitra.transdev.com


Predplatné cestovné lístky 

Podobne ako pred januárom 2022, predplatné (dlhodobé) cestovné lístky sú naďalej 
dostupné za nezmenené ceny a za nezmenených podmienok. K dovtedajším 
možnostiam nákupu a preukazovania sa dlhodobými cestovnými lístkami pribudli nové 
možnosti. Cestujúci si teraz môžu predplatné lístky okrem dopravnej karty nahrať aj 
na bankovú kartu, alebo ich môžu mať v aplikácii BUS Nitra na virtuálnej karte. 

Nasledujúca tabuľka uvádza podrobnosti o jednotlivých možnostiach. 

  Na dopravnej karte TD Transport Na bank. karte/v apke 

Základný Zľavnený1 BJP/SJP2 ZJP/DJP/KM3 ŤZP/70+4 Základný Zľavnený1 

30 dní 20,- € 12,- € — — — 20,- € 12,- € 

90 dní 50,- € 30,- € — — — 50,- € 30,- € 

180 dní 90,- € 54,- € nedostupný nedostupný nedostupný 90,- € 54,- € 

365 dní 165,- € 99,- € 24,- € 12,- € 2,- € 165,- € 99,- € 

1 – len pre cestujúcich do 18 rokov, cestujúcich od 63 rokov, študentov do 26 rokov, dôchodcov od 60 rokov, držiteľov ŤZP/ŤZP-S alebo poberateľov invalidného dôchodku nad 70 % 

(pri vystavovaní dopravnej karty, resp. vytváraní Transdev účtu je nutné predložiť zľavový preukaz) 

2 – len pre držiteľov Bronzovej alebo Striebornej Janského plakety (pri vystavovaní dopravnej karty je nutné preukázať sa) 

3 – len pre držiteľov Zlatej alebo Diamantovej Janského plakety alebo Kňazovického medaily (pri vystavovaní dopravnej karty je nutné preukázať sa) 

4 – len pre držiteľov ŤZP/ŤZP-S alebo seniorov nad 70 rokov (pri vystavovaní dopravnej karty je nutné preukázať sa) 

Podobne ako v prípade krátkodobých cestovných lístkov, aj predplatné lístky je so 
sebou možné „nosiť“ viacerými spôsobmi – tie zahŕňajú doterajšiu dopravnú kartu, ale 
po novom aj bankovú kartu a aplikáciu BUS Nitra. V prípade predplatného lístka 
nahratého na dopravnej karte sa pre cestujúcich oproti stavu pred januárom 2022 
menia len dve veci: 

 predplatný cestovný lístok sa po novom neoznačuje pri každom nástupe (ani to 
nie je elektronicky možné) – podobne ako v iných mestách, napríklad v 
Bratislave, stačí mať dopravnú kartu s nahratým lístkom so sebou, 

 predplatný cestovný lístok sa dá okrem predajných miest dopravcu zakúpiť 
aj online v e-shope Transdev Nitra. 

Zmenou pre držiteľov Janského plakety, Kňazovického medaily, preukazu ŤZP/ŤZP-S 
a seniorov nad 70 rokov je zdvojnásobenie platnosti aj ceny predplatných lístkov zo 
šiestich mesiacov na dvanásť a z 12,- € / 6,- € / 1,- € na 24,- € / 12,- € / 2,- €. 

Ani predplatné cestovné lístky nie je možné nahrať na kartu dopravcu Arriva Nitra. 
Predplatné lístky zakúpené pred 1. januárom 2022 je možné využívať len do konca 
ich platnosti (teda maximálne do 30. júna 2022), potom je nutné kartu dopravcu Arriva 
Nitra nahradiť novšou alternatívou. 

Nový dopravca ponúka možnosť nahratia cestovného lístka aj na bankovú kartu alebo 
na virtuálnu kartu v apke BUS Nitra. V prípade týchto dvoch kariet platia rovnaké 
pravidlá a ceny, ale ročné cestovné lístky pre kategórie osôb uvedené o dva odseky 

https://imhd.sk/nr/doc/sk/21210/eshopnitra.transdev.com


vyššie je možné nahrať len na dopravnú kartu. 

 

Zľavnené cestovné 

Vybrané kategórie cestujúcich majú v nitrianskej mestskej hromadnej doprave nárok 
na zľavnené cestovné. Tento druh cestovného je dostupný pri nákupe krátkodobých 
cestovných lístkov u vodiča, v označovačoch v autobusoch aj v apke BUS Nitra, ale aj 
pri nákupe všetkých druhov predplatných cestovných lístkov. Nie je však dostupné pri 
nákupe SMS lístka. 

Na zľavnené cestovné majú nárok cestujúci, ktorí spadajú do jednej alebo 
viacerých z nasledujúcich kategórií: 

 cestujúci od 6 do 14 rokov (vrátane; bez nutnosti preukazovania sa), 
 cestujúci od 15 do 17 rokov (vrátane; s preukazom totožnosti, ktorý potvrdzuje 

ich vek), 
 cestujúci od 63 do 69 rokov (vrátane; s preukazom totožnosti, ktorý potvrdzuje 

ich vek), 
 študenti do 25 rokov (vrátane; s príslušným zľavovým preukazom alebo 

potvrdením o návšteve školy), 
 dôchodcovia od 60 do 62 rokov (vrátane; s príslušným zľavovým preukazom). 

Nasledujúce kategórie cestujúcich majú nárok na zľavnené cestovné pri 
nákupe krátkodobých lístkov, pri nákupe predplatných lístkov pre nich však 
platí osobitná tarifa: 

 držitelia Janského plakety alebo Kňazovického medaily (s preukazom darcu 
krvi alebo preukazom držiteľa ocenenia), 

 držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S (s príslušným preukazom), 
 cestujúci nad 70 rokov (vrátane; s preukazom totožnosti, ktorý potvrdzuje ich 

vek). 

Bezplatná preprava 

Mestskou hromadnou dopravou v Nitre sa smú bezplatne prepravovať: 

 deti mladšie ako 6 rokov, 
 osoby na invalidnom vozíku a nevidiace osoby (s príslušným preukazom o ich 

zdravotnom stave), 
 držitelia preukazov VTNP, KPVS alebo PV ZPO (s príslušným preukazom), 
 sprievodcovia držiteľov preukazu ŤZP-S (s preukazom sprievodcu). 

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 
 

Jednorazové, denné a dovozné cestovné lístky 

Typ lístka V hotovosti Dopravná karta, banková karta 

jednorazový neprestupný - základný 0,80 € 0,40 € 

jednorazový neprestupný -  zľavnený 0,50 € 0,25 € 

      

60-minútový prestupný - základný 1,00 € 0,50 € 

60-minútový prestupný - zľavnený 0,60 € 0,30 € 

      

24-hodinový prestupný - základný 2,00 € 1,00 € 

24-hodinový prestupný - zľavnený 1,20 € 0,60 € 

      

dovozné - neprestupný 0,30 € 0,25 € 

dovozné - 60-min. prestupný 0,40 € 0,30 € 

Jednorazové, denné a dovozné cestovné lístky sa dajú zakúpiť v autobusoch MHD v 
hotovosti u vodiča, alebo dopravnou kartou, ISIC kartou a bankovou 
kartou (vrátane GooglePay a ApplePay) samoobslužne cez odbavovacie zariadenia pri 
dverách. Bankovou kartou (vrátane GooglePay a ApplePay) je možné zakúpiť si 
cestovný lístok iba cez odbavovacie zariadenie pri kabíne vodiča pri predných 
dverách. 

Lístky zakúpené hotovosťou u vodiča sú cenovo znevýhodnené oproti elektronickej 
platbe. Lístky zakúpené v hotovosti alebo platobnou kartou sa vydávajú v papierovej 
forme, ostatné lístky sú elektronické. 

Elektronický cestovný lístok (iba 60-minútový a 24-hodinový) je možné zakúpiť si aj 

https://imhd.sk/tn/doc/sk/21799/Cestovne-listky#zlavy
https://imhd.sk/tn/doc/sk/21799/Cestovne-listky#zlavy
https://imhd.sk/tn/doc/sk/21799/Cestovne-listky#zlavy
https://imhd.sk/tn/doc/sk/21799/Cestovne-listky#zlavy
https://imhd.sk/tn/doc/sk/21799/Cestovne-listky#zlavy


vopred v mobilnej aplikácii BUS Trenčín, ktorá sa dá bezplatne stiahnuť do 
smartfónu (App store, Google Play). Aktivovať zakúpený lístok v mobilnej aplikácii je 
potrebné najneskôr 1,5 minúty pred nástupom do vozidla, inak je lístok neplatný. 

Zakúpenie elektronického cestovného lístka elektronickou peňaženkou (dopravnou 
kartou alebo ISIC kartou s nabitým kreditom) je možné cez odbavovacie zariadenia 
umiestnené pri všetkých dverách. Postup zakúpenia: 

 jednorazový neprestupný cestovný lístok podľa tarify nastavenej na karte sa 
kupuje priložením karty k čítačke kariet na označovači (načítanie karty môže 
chvíľu trvať); 

 60-minútový prestupný lístok, 24-hodinový lístok alebo dovozný lístok je 
potrebné zvoliť si na dotykovom displeji označovača a následne priložiť kartu 
k čítačke. 

Cestujúci môže príslušnou voľbou na displeji označovača zakúpiť na svoju dopravnú 
kartu aj cestovné lístky pre svojich spolucestujúcich. 

So 60-minútovým lístkom je možné neobmedzene cestovať a prestupovať počas 
doby jeho platnosti (do 60 minút je potrebné cestu ukončiť). Pri prestupe nie je 
potrebné prikladať kartu s prestupným lístkom k čítačke (v prípade potreby je však 
možné overiť si platnosť lístka). Denný 24-hodinový lístok umožňuje neobmedzené 
cestovanie linkami MHD počas doby jeho platnosti (24 hodín od zakúpenia). Taktiež nie 
je potrebné ho pri prestupoch označovať ani prikladať k čítačke. 

Nástup cestujúcich do vozidiel: 

 platba v hotovosti alebo bankovou kartou (vrátane GooglePay a ApplePay) - cez 
predné dvere, 

 s dopravnou kartou, mobilnou aplikáciou a s predplatným lístkom - cez 
akékoľvek dvere, 

 s už zakúpeným platným prestupným lístkom (v papierovej aj elektronickej forme) 
- cez akékoľvek dvere. 

 

Predplatné cestovné lístky (PCL) 

Typ PCL / Platnosť 30 dní 90 dní 

Základný 15 € 40 € 

Zľavnený 

 dieťa od 6 do 16 rokov 

 žiaci a študenti do 26. roku veku 

 seniori od dovŕšenia dôchodkového veku do dovŕšenia 70 

rokov 

 držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S (okrem nevidiacich a 

cestujúcich na invalidných vozíkoch) 

9 € 24 € 

 

https://apps.apple.com/ng/app/bus-tren%C4%8D%C3%ADn/id1641107642
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.telmax.bustrencin.app&gl=SK


Predplatné cestovné lístky sa predávajú v zákazníckom centre dopravcu TD Transport 
a cez internetový predaj dopravcu. Počas prechodného obdobia si držitelia dopravných 
kariet SAD Trenčín môžu zakúpiť predplatný lístok (s platnosťou najneskôr do 28. 
februára 2023) aj na predajných miestach SAD Trenčín. Opakované zakúpenie 
nastaveného (30- alebo 90-dňového) predplatného lístka je možné aj u vodiča 
autobusu. 

Kartu s predplatným cestovným lístkom nie je potrebné pri nástupe do 
vozidla prikladať k odbavovaciemu zariadeniu a zaznamenávať si jazdu. Stačí iba 
nastúpiť a cestovať. V prípade kontroly lístkov je potrebné predložiť kartu/mobilnú 
aplikáciu s PCL revízorovi k overeniu. 

Predplatný lístok zakúpený cez internet je potrebné zapísať si na kartu pri prvom 
nástupe do autobusu priložením k označovaču. Skontrolovať platnosť PCL je možné 
priložením karty k čítačke kariet na odbavovacom zariadení vo vozidle. 

 

Bezplatná a zľavnená preprava a dovozné 

 Bezplatná preprava: 
o deti do 6 rokov, 
o seniori od dovŕšenia veku 70 rokov - nárok sa preukazuje občianskym 

preukazom (príp. preukazom s fotografiou vydaným niektorým dopravcom) 
iba pri kontrole revízorom vo vozidle, 

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, 
o invalidný vozík alebo chodítko cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu 

ŤZP-S, 
o pes so špeciálnym výcvikom (vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes) 

cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, 
o detský kočík s dieťaťom, 
o príručná batožina menšia ako sú rozmery 20x30x50 cm, batožina tvaru 

valca, ktorého dĺžka nepresahuje 150 cm a priemer 10 cm, alebo tvaru 
dosky, ktorej rozmer nepresahuje 5x80x100 cm, 

o cestujúci, ktorí majú nárok na bezplatnú prepravu podľa osobitných 
predpisov. 

 Za zľavnené jednorazové cestovné sa prepravujú: 
o deti od 6 do 16 rokov, 
o žiaci a študenti podľa osobitného predpisu v dennej forme štúdia do 

dovŕšenia 26. roku veku, 
o držitelia preukazov ŤZP alebo ŤZP-S, 
o seniori od dovŕšenia dôchodkového veku do dovŕšenia veku 70 rokov –

 držitelia dopravnej karty dopravcu. 
 Za dovozný lístok sa prepravuje: 

o príručná batožina s rozmermi väčšími ako 20x30x50 cm, 
o príručná batožina tvaru valca s rozmermi väčšími ako dĺžka 150 cm a s 

https://imhd.sk/tn/doc/sk/21799/Cestovne-listky#predaj


priemerom väčším ako 10 cm, 
o príručná batožina tvaru dosky s rozmermi väčšími ako 5x80x100 cm, 
o zviera s výnimkou psa sprevádzajúceho držiteľa preukazu ŤZP-S. 

 Nárok na bezplatnú a zľavnenú prepravu sa preukazuje v zmysle platnej Tarify 
MHD Trenčín. 

 

Čipové dopravné karty 

Čipová dopravná karta slúži ako nosič predplatného cestovného lístka, alebo po nabití 
finančného kreditu slúži ako elektronická peňaženka pre zakupovanie jednorazových 
cestovných lístkov v autobusoch MHD. Ako dopravnú kartu je možné použiť aj 
študentskú kartu ISIC alebo elektronický preukaz žiaka/študenta vydaný školou. 

Do 28. februára 2023 platí prechodné obdobie, počas ktorého je možné v MHD 
Trenčín používať aj pôvodné dopravné karty vydané dopravcom SAD Trenčín (ako 
elektronickú peňaženku, alebo ako nosič predplatného cestovného lístka). Na dopravné 
karty SAD Trenčín je možné v tomto období zakúpiť si predplatný cestovný lístok na 
MHD aj na predaných miestach SAD Trenčín. 

Novú dopravnú kartu dopravcu TD Transport je možné vybaviť si osobne v 
zákazníckom centre dopravcu, alebo cez internetový obchod na 
adrese eshoptrencin.transdev.sk. 

Cena novej dopravnej karty je 4 € (pri kúpe cez internet) / 5 € (v zákazníckom centre), 
cestujúci si môže zvoliť, či si pre ňu príde osobne do zákazníckeho centra (bezplatne), 
alebo si ju nechá poslať poštou (za 2 €). K vystaveniu dopravnej karty je potrebné 
doniesť, príp. poskytnúť elektronicky pri vybavovaní cez internet: 

 preukaz totožnosti, 
 vyplnenú žiadosť o vydanie dopravnej karty, 
 aktuálnu fotografiu žiadateľa – pokiaľ ju nemáte, na pobočke vás odfotia 

bezplatne, 
 v prípade vybavovania zľavneného cestovného aj doklad preukazujúci nárok na 

zľavu (prehľad dokladov). 

Kredit na dopravnú kartu je možné nahrať v zákazníckom centre dopravcu, alebo cez 
internetový obchod dopravcu. 

 

Predajné miesto a eShop 

Zákaznícke centrum dopravcu TD Transport, s. r. o., sa nachádza v centre mesta na 
Palackého ulici č. 6790. Cestujúci si tu môže vybaviť čipovú dopravnú kartu, 
vyzdvihnúť dopravnú kartu objednanú cez internet, dobiť kredit na svoju dopravnú 
kartu, zakúpiť predplatný cestovný lístok na MHD Trenčín alebo získať informácie o 
prevádzke MHD. 

https://trencin.transdev.sk/wp-content/uploads/2022/08/tarifa.pdf
https://trencin.transdev.sk/wp-content/uploads/2022/08/tarifa.pdf
https://imhd.sk/tn/doc/sk/21799/Cestovne-listky#predaj
https://imhd.sk/tn/doc/sk/21799/Cestovne-listky#predaj
https://eshoptrencin.transdev.sk/#/
https://trencin.transdev.sk/wp-content/uploads/2022/07/ziadost.pdf
https://nitra.transdev.sk/wp-content/uploads/2021/11/Zlavy.pdf


Adresa Pracovná doba 

Palackého 6790 (najbližšia zastávka MHD Hasičská) 

tel.: +421 910 717 545 

Pondelok až piatok: 9:00 - 13:00 a 13:30 - 17:00 

V internetovom obchode dopravcu TD transport si môže cestujúci objednať dopravnú 
kartu, dobiť kredit na dopravnú kartu a tiež zakúpiť si predplatný cestovný lístok. 
Internetový predaj je dostupný na adrese eshoptrencin.transdev.sk. 

 

Banská Bystrica 

Jednorazové, denné a dovozné cestovné lístky 

Typ lístka V hotovosti Dopravná karta, banková karta 

jednorazový neprestupný - základný 0,80 € 0,40 € 

jednorazový neprestupný -  zľavnený 0,50 € 0,25 € 

      

60-minútový prestupný - základný 1,00 € 0,50 € 

60-minútový prestupný - zľavnený 0,60 € 0,30 € 

      

24-hodinový prestupný - základný 2,00 € 1,00 € 

24-hodinový prestupný - zľavnený 1,20 € 0,60 € 

      

dovozné - neprestupný 0,30 € 0,25 € 

dovozné - 60-min. prestupný 0,40 € 0,30 € 

Jednorazové, denné a dovozné cestovné lístky sa dajú zakúpiť v autobusoch MHD v 
hotovosti u vodiča, alebo dopravnou kartou, ISIC kartou a bankovou 
kartou (vrátane GooglePay a ApplePay) samoobslužne cez odbavovacie zariadenia pri 
dverách. Bankovou kartou (vrátane GooglePay a ApplePay) je možné zakúpiť si 
cestovný lístok iba cez odbavovacie zariadenie pri kabíne vodiča pri predných 
dverách. 

Lístky zakúpené hotovosťou u vodiča sú cenovo znevýhodnené oproti elektronickej 
platbe. Lístky zakúpené v hotovosti alebo platobnou kartou sa vydávajú v papierovej 
forme, ostatné lístky sú elektronické. 

Elektronický cestovný lístok (iba 60-minútový a 24-hodinový) je možné zakúpiť si aj 
vopred v mobilnej aplikácii BUS Trenčín, ktorá sa dá bezplatne stiahnuť do 
smartfónu (App store, Google Play). Aktivovať zakúpený lístok v mobilnej aplikácii je 

https://eshoptrencin.transdev.sk/#/
https://imhd.sk/tn/doc/sk/21799/Cestovne-listky#zlavy
https://imhd.sk/tn/doc/sk/21799/Cestovne-listky#zlavy
https://imhd.sk/tn/doc/sk/21799/Cestovne-listky#zlavy
https://imhd.sk/tn/doc/sk/21799/Cestovne-listky#zlavy
https://imhd.sk/tn/doc/sk/21799/Cestovne-listky#zlavy
https://apps.apple.com/ng/app/bus-tren%C4%8D%C3%ADn/id1641107642
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.telmax.bustrencin.app&gl=SK


potrebné najneskôr 1,5 minúty pred nástupom do vozidla, inak je lístok neplatný. 

Zakúpenie elektronického cestovného lístka elektronickou peňaženkou (dopravnou 
kartou alebo ISIC kartou s nabitým kreditom) je možné cez odbavovacie zariadenia 
umiestnené pri všetkých dverách. Postup zakúpenia: 

 jednorazový neprestupný cestovný lístok podľa tarify nastavenej na karte sa 
kupuje priložením karty k čítačke kariet na označovači (načítanie karty môže 
chvíľu trvať); 

 60-minútový prestupný lístok, 24-hodinový lístok alebo dovozný lístok je 
potrebné zvoliť si na dotykovom displeji označovača a následne priložiť kartu 
k čítačke. 

Cestujúci môže príslušnou voľbou na displeji označovača zakúpiť na svoju dopravnú 
kartu aj cestovné lístky pre svojich spolucestujúcich. 

So 60-minútovým lístkom je možné neobmedzene cestovať a prestupovať počas 
doby jeho platnosti (do 60 minút je potrebné cestu ukončiť). Pri prestupe nie je 
potrebné prikladať kartu s prestupným lístkom k čítačke (v prípade potreby je však 
možné overiť si platnosť lístka). Denný 24-hodinový lístok umožňuje neobmedzené 
cestovanie linkami MHD počas doby jeho platnosti (24 hodín od zakúpenia). Taktiež nie 
je potrebné ho pri prestupoch označovať ani prikladať k čítačke. 

Nástup cestujúcich do vozidiel: 

 platba v hotovosti alebo bankovou kartou (vrátane GooglePay a ApplePay) - cez 
predné dvere, 

 s dopravnou kartou, mobilnou aplikáciou a s predplatným lístkom - cez 
akékoľvek dvere, 

 s už zakúpeným platným prestupným lístkom (v papierovej aj elektronickej forme) 
- cez akékoľvek dvere. 

 

Predplatné cestovné lístky (PCL) 

Typ PCL / Platnosť 30 dní 90 dní 

Základný 15 € 40 € 

Zľavnený 

 dieťa od 6 do 16 rokov 

 žiaci a študenti do 26. roku veku 

 seniori od dovŕšenia dôchodkového veku do dovŕšenia 70 

rokov 

 držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S (okrem nevidiacich a 

cestujúcich na invalidných vozíkoch) 

9 € 24 € 

Predplatné cestovné lístky sa predávajú v zákazníckom centre dopravcu TD Transport 
a cez internetový predaj dopravcu. Počas prechodného obdobia si držitelia dopravných 
kariet SAD Trenčín môžu zakúpiť predplatný lístok (s platnosťou najneskôr do 28. 
februára 2023) aj na predajných miestach SAD Trenčín. Opakované zakúpenie 

https://imhd.sk/tn/doc/sk/21799/Cestovne-listky#predaj


nastaveného (30- alebo 90-dňového) predplatného lístka je možné aj u vodiča 
autobusu. 

Kartu s predplatným cestovným lístkom nie je potrebné pri nástupe do 
vozidla prikladať k odbavovaciemu zariadeniu a zaznamenávať si jazdu. Stačí iba 
nastúpiť a cestovať. V prípade kontroly lístkov je potrebné predložiť kartu/mobilnú 
aplikáciu s PCL revízorovi k overeniu. 

Predplatný lístok zakúpený cez internet je potrebné zapísať si na kartu pri prvom 
nástupe do autobusu priložením k označovaču. Skontrolovať platnosť PCL je možné 
priložením karty k čítačke kariet na odbavovacom zariadení vo vozidle. 

 

Bezplatná a zľavnená preprava a dovozné 

 Bezplatná preprava: 
o deti do 6 rokov, 
o seniori od dovŕšenia veku 70 rokov - nárok sa preukazuje občianskym 

preukazom (príp. preukazom s fotografiou vydaným niektorým dopravcom) 
iba pri kontrole revízorom vo vozidle, 

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, 
o invalidný vozík alebo chodítko cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu 

ŤZP-S, 
o pes so špeciálnym výcvikom (vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes) 

cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, 
o detský kočík s dieťaťom, 
o príručná batožina menšia ako sú rozmery 20x30x50 cm, batožina tvaru 

valca, ktorého dĺžka nepresahuje 150 cm a priemer 10 cm, alebo tvaru 
dosky, ktorej rozmer nepresahuje 5x80x100 cm, 

o cestujúci, ktorí majú nárok na bezplatnú prepravu podľa osobitných 
predpisov. 

 Za zľavnené jednorazové cestovné sa prepravujú: 
o deti od 6 do 16 rokov, 
o žiaci a študenti podľa osobitného predpisu v dennej forme štúdia do 

dovŕšenia 26. roku veku, 
o držitelia preukazov ŤZP alebo ŤZP-S, 
o seniori od dovŕšenia dôchodkového veku do dovŕšenia veku 70 rokov –

 držitelia dopravnej karty dopravcu. 
 Za dovozný lístok sa prepravuje: 

o príručná batožina s rozmermi väčšími ako 20x30x50 cm, 
o príručná batožina tvaru valca s rozmermi väčšími ako dĺžka 150 cm a s 

priemerom väčším ako 10 cm, 
o príručná batožina tvaru dosky s rozmermi väčšími ako 5x80x100 cm, 
o zviera s výnimkou psa sprevádzajúceho držiteľa preukazu ŤZP-S. 

 Nárok na bezplatnú a zľavnenú prepravu sa preukazuje v zmysle platnej Tarify 

https://trencin.transdev.sk/wp-content/uploads/2022/08/tarifa.pdf


MHD Trenčín. 

 

Čipové dopravné karty 

Čipová dopravná karta slúži ako nosič predplatného cestovného lístka, alebo po nabití 
finančného kreditu slúži ako elektronická peňaženka pre zakupovanie jednorazových 
cestovných lístkov v autobusoch MHD. Ako dopravnú kartu je možné použiť aj 
študentskú kartu ISIC alebo elektronický preukaz žiaka/študenta vydaný školou. 

Do 28. februára 2023 platí prechodné obdobie, počas ktorého je možné v MHD 
Trenčín používať aj pôvodné dopravné karty vydané dopravcom SAD Trenčín (ako 
elektronickú peňaženku, alebo ako nosič predplatného cestovného lístka). Na dopravné 
karty SAD Trenčín je možné v tomto období zakúpiť si predplatný cestovný lístok na 
MHD aj na predaných miestach SAD Trenčín. 

Novú dopravnú kartu dopravcu TD Transport je možné vybaviť si osobne v 
zákazníckom centre dopravcu, alebo cez internetový obchod na 
adrese eshoptrencin.transdev.sk. 

Cena novej dopravnej karty je 4 € (pri kúpe cez internet) / 5 € (v zákazníckom centre), 
cestujúci si môže zvoliť, či si pre ňu príde osobne do zákazníckeho centra (bezplatne), 
alebo si ju nechá poslať poštou (za 2 €). K vystaveniu dopravnej karty je potrebné 
doniesť, príp. poskytnúť elektronicky pri vybavovaní cez internet: 

 preukaz totožnosti, 
 vyplnenú žiadosť o vydanie dopravnej karty, 
 aktuálnu fotografiu žiadateľa – pokiaľ ju nemáte, na pobočke vás odfotia 

bezplatne, 
 v prípade vybavovania zľavneného cestovného aj doklad preukazujúci nárok na 

zľavu (prehľad dokladov). 

Kredit na dopravnú kartu je možné nahrať v zákazníckom centre dopravcu, alebo cez 
internetový obchod dopravcu. 

 
 

 

Predajné miesto a eShop 

Zákaznícke centrum dopravcu TD Transport, s. r. o., sa nachádza v centre mesta na 
Palackého ulici č. 6790. Cestujúci si tu môže vybaviť čipovú dopravnú kartu, 
vyzdvihnúť dopravnú kartu objednanú cez internet, dobiť kredit na svoju dopravnú 
kartu, zakúpiť predplatný cestovný lístok na MHD Trenčín alebo získať informácie o 
prevádzke MHD. 

Adresa Pracovná doba 

Palackého 6790 (najbližšia zastávka MHD Hasičská) 

tel.: +421 910 717 545 

Pondelok až piatok: 9:00 - 13:00 a 13:30 - 17:00 

https://trencin.transdev.sk/wp-content/uploads/2022/08/tarifa.pdf
https://imhd.sk/tn/doc/sk/21799/Cestovne-listky#predaj
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https://eshoptrencin.transdev.sk/#/
https://trencin.transdev.sk/wp-content/uploads/2022/07/ziadost.pdf
https://nitra.transdev.sk/wp-content/uploads/2021/11/Zlavy.pdf


V internetovom obchode dopravcu TD transport si môže cestujúci objednať dopravnú 
kartu, dobiť kredit na dopravnú kartu a tiež zakúpiť si predplatný cestovný lístok. 
Internetový predaj je dostupný na adrese eshoptrencin.transdev.sk. 

 

 

Žilina 
 

Cestovné lístky na jednu cestu v zóne Žilina (zóna 100) 

Do zóny 100 je zaradené celé mesto Žilina. Pre prepravu v rámci zóny 100 je možné 
využívať ako všetky autobusové a trolejbusové linky MHD, tak aj prímestské linky 
dopravcu SAD Žilina a vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko na území mesta. 

Cestovné lístky na jednu cestu - papierové 

Časová platnosť Zónová platnosť Základný Zľavnený 

12 minút 100 - len MHD 0,90 € 0,60 € 

60 minút 100 - MHD, SAD, ZSSK 1,00 € 0,70 € 

60 minút kombinovaný (osoba + batožina/pes) 100 - MHD, SAD, ZSSK 1,20 € - 

60 minút (zakúpený u vodiča MHD) 100 - MHD, SAD, ZSSK 2,00 € - 

Základné pravidlá jednorazových cestovných lístkov v Žiline: 

 cestovné a dovozné sa platí mimo vozidla s výnimkou: 
o doplnkového predaja u vodiča MHD, 
o prvej cesty prímestskou autobusovou dopravou, 
o prvej cesty vlakom v prípade, že v stanici nebola otvorená, príp. vôbec nie 

je osobná pokladnica, 
 cestovné lístky sú prestupné počas celej doby časovej platnosti lístka, 
 12-minútové cestovné lístky sú platné len na linkách MHD, 
 60-minútové cestovné lístky platia na všetkých integrovaných linkách v rámci 

mesta Žilina, 
 preukazovanie nároku na zľavnené cestovné upravujú ustanovenia Tarify. 

Jednorazové cestovné lístky sú v papierovej podobe a ich predaj je zabezpečený 
na predajných miestach, v automatoch, v zmluvnej predajnej sieti – novinových 
stánkoch, vo vozidlách prímestskej autobusovej dopravy, vo vlakoch a v osobných 
pokladniciach ZSSK. V prípade potreby je možné zakúpiť si cestovný lístok aj v 
doplnkovom predaji u vodiča MHD, avšak v takomto prípade je cena vyššia. 

Jednorazové papierové cestovné lístky zakúpené v predpredaji platia v rámci tarifnej 
oblasti MESTO Žilina v autobusoch prímestskej autobusovej dopravy a vlakoch iba pri 
prestupe z MHD Žilina, t.j. ak boli pri predchádzajúcej jazde označené vo vozidle 
DPMŽ.  

Po nástupe do vozidla MHD je potrebné si na cestovnom lístku v označovači 

https://eshoptrencin.transdev.sk/#/
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vyznačiť jeho použitie. Označovače sa nachádzajú na prídržných tyčiach pri dverách. 
Cestovný lístok sa vkladá do označovača v smere šípky, farebnou stranou hore. 
Označenie lístka je automatické a trvá cca 1 sekundu. Po označení sa na obrazovke 
označovača zobrazí informácia o tom, že cestovný lístok bol označený. Označovač na 
cestovný lístok vytlačí nasledovné údaje: aktuálny čas, deň v roku, číslo spoja, linku a 
zastávku. 

Cestovné lístky na jednu cestu - elektronické 

Časová platnosť Zónová platnosť Základný Zľavnený 

12 minút 100 - len MHD 0,65 € 0,45 € 

60 minút 100 - MHD, SAD, ZSSK 0,75 € 0,55 € 

60 minút kombinovaný (osoba + batožina/pes) 100 - MHD, SAD, ZSSK 0,95 € - 

Základné pravidlá elektronických cestovných lístkov MHD v Žiline: 

 nákup elektronického cestovného lístku je možný vo vozidlách priložením 
dopravnej alebo platobnej karty k označovaču cestovných lístkov, 

 nákup elektronického cestovného lístku prostredníctvom platobnej 
karty (VISA a Mastercard) je možný len v žltých označovačoch, 

 nákup elektronického cestovného lístku prostredníctvom dopravnej karty je 
možný len po predchádzajúcom aktivovaní funkcie elektronickej peňaženky 
a dobití kreditu na kartu, 

 minimálna výška vkladu na kartu je 5 €, 
 prostredníctvom jednej karty je možné zakúpiť aj eCL pre spolucestujúceho, 
 cestovné lístky sú prestupné počas celej doby časovej platnosti lístka, 
 preukazovanie nároku na zľavnené cestovné upravujú ustanovenia Tarify. 

Predaj dopravných kariet a dobíjanie kreditu je možné zrealizovať v predajných 
miestach, v e-shope dopravcu alebo u vodiča prímestskej autobusovej dopravy. 

SMS lístok 

Časová platnosť Zónová platnosť Základný Návod na zakúpenie 

60 minút 100 - len MHD 1,30 € prázdna SMS na číslo 1155 

S SMS lístkom je možné počas jeho platnosti neobmedzene prestupovať a platí aj 
na nočné spoje. Zľavnený SMS lístok sa neposkytuje. 

Základné podmienky využívania SMS lístka: 

 cestujúci môže do vozidla nastúpiť až s prijatou spätnou SMS správou s 
lístkom, pričom lístok by mal byť doručený cca do 2 minút od odoslania SMS 
správy, 

 služba je dostupná len pre zákazníkov slovenských mobilných operátorov, 
 SMS lístok je možné použiť aj ako dovozné za psa, 
 z jedného mobilného telefónu je možné prostredníctvom SMS zakúpiť aj viacero 

SMS lístkov, teda na mobilný telefón cestujúceho bude zaslaných toľko SMS 
lístkov, koľkokrát bola zaslaná príslušná SMS správa na číslo 1155, 

http://www.dpmz.sk/tarifa/
https://imhd.sk/za/doc/sk/10226/Ceny-a-typy-listkov#predaj
https://imhd.sk/za/doc/sk/10226/Ceny-a-typy-listkov#predaj
https://dopravnakarta.dpmz.sk/
sms:1155;?&body=.


 získanie nápovedy zaslaním SMS s textom INFO na číslo 1155, alebo e-
mailom smslistok@dpmz.sk, 

 preposlaný SMS lístok na iný telefón je neplatný, 
 dodatočné preukázanie sa SMS lístkom nie je možné, 

daňový doklad je možné vytlačiť si na stránke poskytovateľa služby. 

Cestovné lístky na jednu cestu v regióne (zóny 99 až 105, 201 až 208) 

Jednorazové cestovné lístky pre cesty do regiónu nateraz nie sú súčasťou integrovanej 
tarify IDŽK a riadia sa výhradne cenovými výmermi jednotlivých dopravcov.  

Cestovné lístky na jednu cestu - zakúpené vo vozidle SAD Žilina 

Platnosť cestovných lístkov na jednu cestu zakúpených vo vozidle prímestskej 
autobusovej dopravy dopravcu SAD Žilina je ohraničená počtom kilometrov. Cestujúci 
môže v prípade nákupu cestovného lístka platobnou alebo dopravnou kartou jedenkrát 
prestúpiť, pričom prestup musí byť realizovaný do 30 minút. Cestujúcemu bude 
následne odpustená základná sadzba cestovného a zaplatí len prejdenú kilometrickú 
vzdialenosť. V prípade nákupu v hotovosti je cestovný lístok neprestupný. 

Podľa novely zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorá je v platnosti od 1. júla 2022 sa 
výsledná cena cestovného platená v hotovosti nezaokrúhľuje. 

  Základné cestovné Zľavnené cestovné 

  v hotovosti elektronicky v hotovosti elektronicky 

základná sadzba cestovného 0,60 € 0,47 € 0,45 € 0,33 € 

1 km 0,65 € 0,51 € 0,47 € 0,35 € 

2 km 0,70 € 0,55 € 0,49 € 0,37 € 

3 km 0,75 € 0,59 € 0,51 € 0,39 € 

4 km 0,80 € 0,63 € 0,53 € 0,41 € 

5 km 0,85 € 0,67 € 0,55 € 0,43 € 

6 km 0,90 € 0,71 € 0,57 € 0,45 € 

7 km 0,95 € 0,75 € 0,59 € 0,47 € 

8 km 1,00 € 0,79 € 0,61 € 0,49 € 

9 km 1,05 € 0,83 € 0,63 € 0,51 € 

10 km 1,10 € 0,87 € 0,65 € 0,53 € 

11 km 1,15 € 0,91 € 0,67 € 0,55 € 

12 km 1,20 € 0,95 € 0,69 € 0,57 € 

sms:1155;?&body=INFO
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13 km 1,25 € 0,99 € 0,71 € 0,59 € 

14 km 1,30 € 1,03 € 0,73 € 0,61 € 

15 km 1,35 € 1,07 € 0,75 € 0,63 € 

16 km 1,40 € 1,11 € 0,77 € 0,65 € 

17 km 1,45 € 1,15 € 0,79 € 0,67 € 

18 km 1,50 € 1,19 € 0,81 € 0,69 € 

19 km 1,55 € 1,23 € 0,83 € 0,71 € 

20 km 1,60 € 1,27 € 0,85 € 0,73 € 

každý ďalší kilometer + 0,05 € + 0,04 € + 0,02 € + 0,02 € 

  

Osobitné cestovné (deti do 6 r.) 0,05 € 

Osobitné cestovné (občania nad 70 r.) 0,35 € 

Osobitné cestovné (ŤZP, ŤZP-S) v hotovosti 0,60 € elektronicky 0,47 € 

Cestovné lístky na jednu cestu - železnice 

Platnosť cestovných lístkov na jednu cestu zakúpených v osobnej pokladnici ZSSK, v 
stacionárnom automate alebo vo vlaku je ohraničená počtom kilometrov. Cestujúci 
môže v prípade nákupu cestovného lístka prestupovať podľa potrieb požadovaného 
spojenia, pre ktoré bol lístok vydaný. 

Pre cesty do 60 kilometrov vo vlakoch kategórií Os a REx sa uplatňuje znížená tarifa 
"Cestovné REGIONAL", ktorá v súčasnosti pokrýva všetky možné spojenia v rámci 
železničných liniek zapojených do IDŽK. Cestovné je možné v osobných pokladniciach 
uhrádzať v hotovosti alebo platobnou kartou, v stacionárnych automatoch len v 
hotovosti - minciach, vo vlaku iba v hotovosti a prostredníctvom mobilnej aplikácie 
Ideme vlakom/e-shopu len platobnou kartou cez platobnú bránu vybavenú protokolom 
3D secure. V súlade s platnou tarifou ZSSK platí na všetkých železničných linkách 
integrovaných do IDŽK aj bezplatná preprava. 

  Cena cestovného 

do 6 km 0,50 € 

7 km 0,55 € 

8 km 0,60 € 

9 km 0,65 € 

10 km 0,70 € 



11 km 0,75 € 

12 km 0,80 € 

13 km 0,85 € 

14 km 0,90 € 

15 km 0,90 € 

každý ďalší kilometer + 0,05 € 

27 km 1,50 € 

28 km 1,50 € 

každý ďalší kilometer + 0,05 € 

40 km 2,10 € 

41 km 2,10 € 

každý ďalší kilometer + 0,05 € 

53 km 2,70 € 

54 km 2,70 € 

každý ďalší kilometer + 0,05 € 

60 km 3,00 € 

 

Denné cestovné lístky 

Časová platnosť Zónová platnosť Obyčajný Zľavnený 

24 hodín 

mesto Žilina 
zóna 100 4,00 € - 

24 hodín celosieťový 8,00 € 5,00 € 

72 hodín celosieťový 22,00 € 14,00 € 

Denné cestovné lístky sú určené predovšetkým turistom alebo cestujúcim, ktorí v 
priebehu krátkeho obdobia plánujú zrealizovať väčšie množstvo ciest. Cestujúci môže 
po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky podľa 
zakúpenej tarify. 

Cestovné lístky na jednu cestu je možné zakúpiť v papierovej aj elektronickej podobe 
nasledujúcimi spôsobmi: 

 v autobusoch prímestskej dopravy, vo vlakoch, v osobných pokladniciach ZSSK či na 
predajných miestach SAD Žilina, 

o tieto lístky sú platné od momentu výdaja a neoznačujú sa v označovači, 



 v automatoch DPMŽ, 
o tieto lístky je nutné označiť pri nástupe do vozidla MHD, 

 v žltých označovačoch vo vozidlách DPMŽ, 
o tieto lístky sú platné od momentu zakúpenia, 
o týmto spôsobom je možné zakúpiť iba denný lístok s platnosťou v zóne 100. 

Vo vlakoch linky S4  (Žilina - Rajec) je možné si zakúpiť aj samostatný 24-

hodinový lístok v hodnote 2,00 €, ktorý je platný 24 hodín od označenia v označovači 
vo všetkých spojoch na danej trati. Lístok je možné si zakúpiť buď v osobných 
pokladniciach, alebo u rušňovodiča vlaku. 

Predplatné cestovné lístky (PCL) 

 Predplatné lístky v MHD Žilina 
 Predplatné lístky v MHD Čadca 
 Predplatné lístky v regióne 

Predplatné lístky v MHD Žilina 

Predplatný cestovný lístok je určený pre pravidelných používateľov MHD v Žiline. Platí 
na časové obdobie, na ktoré bol vydaný. V ponuke je niekoľko typov predplatných 
lístkov, každý si teda môže vybrať PCL s časovou platnosťou, ktorá je preň 
najvýhodnejšia. 

Predplatný CL Časová platnosť Základný Zľavnený Prenosný ŤZP 

Mesačný 30 dní 20,00 € 15,00 € 30,00 € - 

Štvrťročný 90 dní 58,00 € 42,00 € 91,00 € - 

Ročný 365 dní 231,00 € 166,00 € 365,00 € 15,00 € 

Predplatné lístky platia aj na nočných spojoch. Predplatné cestovné lístky nie je 
potrebné vo vozidle označovať. Na jednu dopravnú kartu môže počas jednej cesty 
cestovať maximálne jedna osoba. 

Predplatné lístky sa predávajú na čipovú kartu, ktorú si je možné vybaviť 
na predajných miestach alebo v e-shope DPMŽ. Jej cena je 5,50 €. Pri vybavovaní je 
potrebné si priniesť fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm, občiansky preukaz a v prípade 
uplatňovania nároku na zľavnené cestovné aj príslušné potvrdenie. Študenti si môžu 
predplatný lístok zakúpiť aj na kartu ISIC s čipom staršieho typu (Mifare Standard). 

Platnosť predplatného cestovného lístku začína plynúť od dátumu jeho vydania, 
prípadne od dátumu, ktorý si určí cestujúci. Predplatný cestovný lístok platí na 
neobmedzený počet ciest počas svojej doby platnosti. Platnosť predplatného lístku si 
cestujúci môže overiť priložením karty k označovaču vo vozidle, na predajných 
miestach dopravcu alebo prostredníctvom e-shopu DPMŽ. 

Prenosné predplatné cestovné lístky sú predávané na dopravnú kartu, ktorá ale nie 
je viazaná na konkrétnu osobu. Využívať prenosný predplatný cestovný lístok tak môže 
viacero osôb (napr. členov domácnosti). 

Predplatné lístky v MHD Čadca 

https://imhd.sk/za/doc/sk/21679/21679#h_8159085151085021657461071401
https://imhd.sk/za/doc/sk/21679/21679#h_4556424531087211657461076482
https://imhd.sk/za/doc/sk/21679/21679#h_4556424531087211657461076482
https://imhd.sk/za/doc/sk/10226/Ceny-a-typy-listkov#predaj
https://dopravnakarta.dpmz.sk/


Predplatný cestovný lístok je určený pre pravidelných používateľov MHD v Čadci. Platí 
na časové obdobie, na ktoré bol vydaný. V ponuke je niekoľko typov predplatných 
lístkov, každý si teda môže vybrať PCL s časovou platnosťou, ktorá je preň 
najvýhodnejšia. 

Predplatný CL Časová platnosť Základný Zľavnený Prenosný 

Mesačný 30 dní 15,00 € 9,00 € 20,00 € 

Štvrťročný 90 dní 41,00 € 25,00 € 53,00 € 

Ročný 365 dní 143,00 € 89,00 € 185,00 € 

Predplatné cestovné lístky si je potrebné pri nástupe do vozidl MHD 
Čadca validovať priložením karty k označovaču. Platnosť predplatného cestovného 
lístku začína plynúť od dátumu jeho vydania, prípadne od dátumu, ktorý si určí 
cestujúci. Predplatný cestovný lístok platí na neobmedzený počet ciest počas svojej 
doby platnosti. 

Predplatné lístky sa predávajú na čipovú kartu, ktorú si je možné vybaviť na 
predajných miestach SAD Žilina alebo v e-shope dopravcu. Vo vozidle si je možné 
predplatný lístok zakúpiť len v prípade, že bol už predtým zakúpený na predajnom 
mieste alebo v e-shope, tzn. vo vozidle je možné iba jeho predĺženie. Cena dopravnej 
karty je 5,50 €. Pri vybavovaní je potrebné si priniesť fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm, 
občiansky preukaz a v prípade uplatňovania nároku na zľavnené cestovné aj príslušné 
potvrdenie. Cestujúcim je možné vydať predplatný cestovných lístok na akúkoľvek 
bezkontaktnú čipovú kartu, ktorú vydal dopravca zapojený do systému akceptácie 
dopravných kariet TransCard, študenti si môžu predplatný lístok zakúpiť aj na kartu 
ISIC. 

Prenosné predplatné cestovné lístky sú predávané na dopravnú kartu, ktorá ale nie 
je viazaná na konkrétnu osobu. Využívať prenosný predplatný cestovný lístok tak môže 
viacero osôb (napr. členov domácnosti). Na jednu dopravnú kartu môže počas jednej 
cesty cestovať maximálne jedna osoba.  

Predplatné lístky v regióne 

Predplatný cestovný lístok je určený pre pravidelných používateľov prímestskej 
dopravy. Platí na časové obdobie, na ktoré bol vydaný a v zónach, pre ktoré bol 
zakúpený. V ponuke je niekoľko typov predplatných lístkov, každý si teda môže vybrať 
PCL s časovou a zónovou platnosťou, ktorá je preň najvýhodnejšia. 

Mesto Žilina pokrývajú dve rôzne tarifné zóny, a to zóna 99 a zóna 100: 

 zóna 99 predstavuje tarifnú zónu v rámci mesta Žilina, v ktorej je možné využívať 
len linky SAD a ZSSK, 

o znížená sadzba je vhodná pre cestujúcich, ktorí ďalej po 
meste nevyužívajú MHD, 

o nie je možné ju zakúpiť samostatne, 
 zóna 100 predstavuje tarifnú zónu v rámci mesta Žilina, v ktorej je možné 

využívať všetky linky MHD, SAD a ZSSK, 
o je drahšia, preto je vhodná pre cestujúcich, ktorí na cesty ďalej po 

meste využívajú aj MHD, 
o je možné ju zakúpiť samostatne. 



Mesto Čadca v prípade, že nie je zakupované samostatne, ale v kombinácii s inou 
zónou, spadá do cenovej kategórie "regionálna zóna". To znamená, že cestujúci, 
ktorý si chce zakúpiť predplatný lístok pre reláciu Žilina - Čadca (zóny 99/100, 200, 
202, 205 a 206) zaplatí za PCL podľa ceny platnej pre "PCL zóna 99/100 + 4 susediace 
zóny". Pri zakúpení PCL pre viac, ako jednu zónu musia byť zakúpené zóny spojité - 
susediace a prepojené trasami liniek verejnej dopravy. 

Základné predplatné cestovné lístky 

Mestské zóny Regionálne zóny 30 dní 90 dní 365 dní 

zóna 100 
mesto Žilina s MHD 

1 zóna** 29,00 € 82,00 € 317,00 € 

2 zóny** 38,00 € 106,00 € 403,00 € 

3 zóny** 47,00 € 130,00 € 489,00 € 

4 zóny** 56,00 € 154,00 € 575,00 € 

5 zón** 65,00 € 178,00 € 661,00 € 

6 zón** 74,00 € 202,00 € 747,00 € 

7 zón** 83,00 € 226,00 € 833,00 € 

8 zón** 92,00 € 250,00 € 919,00 € 

9 zón** 101,00 € 274,00 € 1 005,00 € 

každá ďalšia zóna + 9,00 € + 24,00 € + 86,00 € 

všetky zóny 146,00 € 394,00 € 1 435,00 € 

zóna 99 

mesto Žilina bez MHD 

1 zóna** 18,00 € 48,00 € 172,00 € 

2 zóny** 27,00 € 72,00 € 258,00 € 

3 zóny** 36,00 € 96,00 € 344,00 € 

4 zóny** 45,00 € 120,00 € 430,00 € 

5 zón** 54,00 € 144,00 € 516,00 € 

6 zón** 63,00 € 168,00 € 602,00 € 

7 zón** 72,00 € 192,00 € 688,00 € 

8 zón** 81,00 € 216,00 € 774,00 € 

9 zón** 90,00 € 240,00 € 860,00 € 

každá ďalšia zóna + 9,00 € + 24,00 € + 86,00 € 

všetky zóny 135,00 € 360,00 € 1 290,00 € 

žiadne 

1 zóna* 15,00 € 41,00 € 143,00 € 

2 zóny** 18,00 € 48,00 € 172,00 € 

3 zóny** 27,00 € 72,00 € 258,00 € 

4 zóny** 36,00 € 96,00 € 344,00 € 

5 zón** 45,00 € 120,00 € 430,00 € 

6 zón** 54,00 € 144,00 € 516,00 € 

* - platí pre regionálne zóny číslo 101 a vyššie 
** - regionálne zóny, alebo mesto Čadca v kombinácii s inou zónou (ak susedí) 



Zľavnené predplatné cestovné lístky 

Mestské zóny Regionálne zóny 30 dní 90 dní 365 dní 

zóna 100 
mesto Žilina s MHD 

1 zóna** 21,00 € 57,00 € 219,00 € 

2 zóny** 27,00 € 72,00 € 272,00 € 

3 zóny** 33,00 € 87,00 € 325,00 € 

4 zóny** 39,00 € 102,00 € 378,00 € 

5 zón** 45,00 € 117,00 € 431,00 € 

6 zón** 51,00 € 132,00 € 484,00 € 

7 zón** 57,00 € 147,00 € 537,00 € 

8 zón** 63,00 € 162,00 € 590,00 € 

9 zón** 69,00 € 177,00 € 643,00 € 

každá ďalšia zóna + 6,00 € + 15,00 € + 53,00 € 

všetky zóny 99,00 € 252,00 € 908,00 € 

zóna 99 

mesto Žilina bez MHD 

1 zóna** 12,00 € 30,00 € 106,00 € 

2 zóny** 18,00 € 45,00 € 159,00 € 

3 zóny** 24,00 € 60,00 € 212,00 € 

4 zóny** 30,00 € 75,00 € 265,00 € 

5 zón** 36,00 € 90,00 € 318,00 € 

6 zón** 42,00 € 105,00 € 371,00 € 

7 zón** 48,00 € 120,00 € 424,00 € 

8 zón** 54,00 € 135,00 € 477,00 € 

9 zón** 60,00 € 150,00 € 530,00 € 

každá ďalšia zóna + 6,00 € + 15,00 € + 53,00 € 

všetky zóny 90,00 € 225,00 € 795,00 € 

žiadne 

1 zóna* 9,00 € 25,00 € 89,00 € 

2 zóny** 12,00 € 30,00 € 106,00 € 

3 zóny** 18,00 € 45,00 € 159,00 € 

4 zóny** 24,00 € 60,00 € 212,00 € 

5 zón** 30,00 € 75,00 € 265,00 € 

6 zón** 36,00 € 90,00 € 318,00 € 

* - platí pre regionálne zóny číslo 101 a vyššie 
** - regionálne zóny, alebo mesto Čadca v kombinácii s inou zónou (ak susedí) 

Prenosné predplatné cestovné lístky 

Mestské zóny Regionálne zóny 30 dní 90 dní 365 dní 

zóna 100 
mesto Žilina s MHD 

1 zóna** 42,00 € 123,00 € 476,00 € 

2 zóny** 54,00 € 155,00 € 587,00 € 



3 zóny** 66,00 € 187,00 € 698,00 € 

4 zóny** 78,00 € 219,00 € 809,00 € 

5 zón** 90,00 € 251,00 € 920,00 € 

6 zón** 102,00 € 283,00 € 1 031,00 € 

7 zón** 114,00 € 315,00 € 1 142,00 € 

8 zón** 126,00 € 347,00 € 1 253,00 € 

9 zón** 138,00 € 379,00 € 1 364,00 € 

každá ďalšia zóna + 12,00 € + 32,00 € + 111,00 € 

všetky zóny 198,00 € 539,00 € 1 919,00 € 

zóna 99 

mesto Žilina bez MHD 

1 zóna** 24,00 € 64,00 € 222,00 € 

2 zóny** 36,00 € 96,00 € 333,00 € 

3 zóny** 48,00 € 128,00 € 444,00 € 

4 zóny** 60,00 € 160,00 € 555,00 € 

5 zón** 72,00 € 192,00 € 666,00 € 

6 zón** 84,00 € 224,00 € 777,00 € 

7 zón** 96,00 € 256,00 € 888,00 € 

8 zón** 108,00 € 288,00 € 999,00 € 

9 zón** 120,00 € 320,00 € 1 110,00 € 

každá ďalšia zóna + 12,00 € + 32,00 € + 111,00 € 

všetky zóny 180,00 € 480,00 € 1 665,00 € 

žiadne 

1 zóna* 20,00 € 53,00 € 185,00 € 

2 zóny** 24,00 € 64,00 € 222,00 € 

3 zóny** 36,00 € 96,00 € 333,00 € 

4 zóny** 48,00 € 128,00 € 444,00 € 

5 zón** 60,00 € 160,00 € 555,00 € 

6 zón** 72,00 € 192,00 € 666,00 € 

* - platí pre regionálne zóny číslo 101 a vyššie 
** - regionálne zóny, alebo mesto Čadca v kombinácii s inou zónou (ak susedí) 

 

Dovozný lístok 

Na prepravu nadrozmernej batožiny, bicykla, alebo zvieraťa si cestujúci 
označí dovozný lístok. Ten na prepravu batožiny platí 3 hodiny (180 minút) vo 
všetkých zónach. Plateniu dovozného podlieha: 

 batožina presahujúca rozmery 30 x 40 x 60 cm, 
 batožina tvaru dosky presahujúca rozmery 5 x 80 x 100 cm, 
 batožina tvaru valca presahujúca dĺžku 150 cm alebo priemer 20 cm, 
 batožina nad 15 kg, 



 prázdny kočík, pes, živé zviera prepravované v schránke, 
 sane, snowboard, pár zabalených lyží s palicami. 

Dovozný lístok neplatí vo vlakoch - v tých je potrebné zaplatiť dovozné podľa 
podmienok železníc. Jednorazový cestovný lístok pre batožinu/bicykel na osobný vlak 
stojí 1,50 € (dostupný aj vo forme SMS lístka zaslaním písmena X na číslo 2255), 
celodenný 2,50 €. 

Typ dovozného 
Časová platnosť Cena 

dovozný lístok 

vozidlá MHD, autobusy SAD Žilina 180 minút 0,40 € 

dovozné za bicykel 

spoje SAD Žilina s prepravou bicyklov 
jednorazový 0,50 € 

dovozný lístok za bicykel/nadrozmernú batožinu 

vlaky ZSSK jednorazový 1,50 € 

dovozný lístok za bicykel/nadrozmernú batožinu 

vlaky ZSSK 
celodenný 2,50 € 

 

Bezplatná preprava 

Nárok na bezplatnú prepravu bez ďalších podmienok majú deti do dovŕšenia 6 
rokov, sprievodca (starší ako 10 r.) držiteľa preukazu ŤZP-S, invalidný 
vozík, vodiaci pes, detský kočík s dieťaťom + 1 sprevádzajúca dospelá osoba, 
cestujúci nad 70 rokov. 

Osoba sprevádzajúca minimálne jedno dieťa do dovŕšenia 4. roku veku môže 
cestovať bezplatne, ak preukáže vek dieťaťa: 

 platnou čipovou kartou dieťaťa vydanou DPMŽ, na ktorej je vyznačená doba 
platnosti, 

 cestovným pasom dieťaťa, 
 iným platným originálnym dokladom dieťaťa, z ktorého je zrejmý vek dieťaťa. 

Cestujúci od 62 do 70 rokov môžu bezplatne cestovať za týchto podmienok: 

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

prepravu. 

Cestujúci vo veku od 6 do 16 rokov (žiaci) môžu bezplatne cestovať za týchto 
podmienok: 

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

prepravu. 

Bezplatná preprava využívaná podľa týchto podmienok je možná len na linkách 

sms:2255;?&body=X


MHD prevádzkovaných Dopravným podnikom mesta Žiliny. 

Zľavnená preprava 

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

 deti odo dňa dovŕšenia 6. roku veku do dňa dovŕšenia 15. roku veku, 
 žiaci základných škôl a študenti stredných a vysokých škôl do dovŕšenia 26. 

roku v dennej forme štúdia do prvého získania vysokoškolského vzdelania 
druhého stupňa, 

 žiaci a študenti študujúci v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za 
rovnocenné so štúdiom na školách zriadených v Slovenskej republike a to do dňa 
dovŕšenia 26. roku veku, 

 dôchodcovia – občania SR, ak sú poberateľmi starobných a invalidných 
dôchodkov a im na rovnakú úroveň postavených dôchodkov, s výnimkou 
čiastočne invalidného dôchodku, 

o Pri výsluhových dôchodkoch a predčasných starobných dôchodkoch len ak 
ich poberatelia sú starší ako 55 rokov. 

 držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S, 
 darcovia krvi, ktorí sú držiteľmi zlatej a diamantovej Janského plakety. 

Preukazovanie nároku na zľavnené cestovné upravujú ustanovenia Tarify. 

Predajné miesta 

Predajné miesta a ich otváracie hodiny sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. V 
predajniach DPMŽ a SAD Žilina si môže cestujúci vybaviť čipovú kartu a zakúpiť 
jednorazové aj predplatné cestovné lístky. Tiež je tu možná úhrada pokuty za 
porušenie tarifných a prepravných podmienok. V osobných pokladniciach ZSSK 
vybavených systémom KVC si môže cestujúci zakúpiť jednorazové a predplatné 
cestovné lístky. 

Predajné miesto Otváracie hodiny 

DPMŽ - Republiky 16 pondelok - piatok: 7:00 - 18:00 

SAD Žilina - OC Mirage pondelok - piatok: 9:00 - 13:00, 13:30 - 20:00 

SAD Žilina - Autobusová stanica Žilina pondelok - piatok: 7:00 - 11:30, 12:00 - 15:00 

SAD Žilina - Autobusová stanica Čadca pondelok - piatok: 7:00 - 15:00 

ZSSK - Železničná stanica Žilina denne: nonstop 

ZSSK - Železničná stanica Kysucké Nové Mesto denne: 4:30 - 23:10 

ZSSK - Železničná stanica Čadca denne: 3:25 - 23:45 

  

Predplatné cestovné lístky a dopravné karty je možné zakúpiť aj prostredníctvom e-
shopu DPMŽ a e-shopu SAD Žilina. 

 

http://www.dpmz.sk/tarifa/
https://dopravnakarta.dpmz.sk/
https://dopravnakarta.dpmz.sk/
https://www.sadza.sk/eshop/


 

 

Košice 

Cestovné lístky na jednu cestu 

Časová platnosť Základné cestovné Zľavnené cestovné 

  papierový elektronický papierový elektronický 

30 minút 0,90 € 0,86 € 0,45 € 0,41 € 

60 minút 1,00 € 0,96 € 0,50 € 0,46 € 

Platnosť cestovných lístkov na jednu cestu je ohraničená časom. Cestujúci môže po 
dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky na 
denných linkách MHD Košice. 

Cestovné lístky na jednu cestu je možné zakúpiť ako papierové, alebo elektronické. 
Elektronické cestovné lístky sa zakupujú prostredníctvom kreditu na akceptovanej 
dopravnej karte a pri ich využití je poskytovaná zľava. 

Cestovný lístok na jednu cestu neplatí na linkách N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  

 

Cestovné lístky na nočné linky 

Časová platnosť Základné cestovné 

  papierový elektronický 

60 minút 1,50 € 1,50 € 

Platnosť cestovných lístkov na nočné linky je ohraničená časom. Cestujúci môže po 
dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky na 
nočných linkách MHD Košice. 

Cestovné lístky na nočné linky je možné zakúpiť ako papierové, alebo elektronické. 
Elektronické cestovné lístky sa zakupujú prostredníctvom kreditu na akceptovanej 
dopravnej karte. 

Cestovný lístok na nočné linky platí na linkách N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  

Zľava pri tomto druhu lístka sa neposkytuje. 

 

Cestovné lístky na jednu cestu zakúpené u vodiča 

Časová platnosť Základné cestovné 

https://imhd.sk/ke/doc/sk/11633/Cipove-karty
https://imhd.sk/ke/doc/sk/11633/Cipove-karty


  papierový 

60 minút 1,50 € 

Platnosť cestovného lístka na jednu cestu zakúpeného u vodiča je ohraničená časom a 
platí na prepravu 1 osoby a 2 ks batožiny alebo 1 živého zvieraťa; alebo bicykla. 
Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné 
prostriedky na linkách MHD Košice. 

Cestovné lístky na jednu cestu je možné zakúpiť iba ako papierové u vodiča. 

Zľava pri tomto druhu lístka sa neposkytuje. 

 

Denné cestovné lístky 

Časová platnosť Základné cestovné Zľavnené cestovné 

  papierový elektronický papierový elektronický 

24 hodín 3,20 € - 1,60 € - 

7 dní 12,00 € 12,00 € 6,00 € 6,00 € 

Denné cestovné lístky sú určené predovšetkým turistom alebo cestujúcim, ktorí v 
priebehu krátkeho obdobia plánujú zrealizovať väčšie množstvo ciest. Cestujúci môže 
po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky na 
linkách MHD Košice. 

Cestovné lístky na jednu cestu je možné zakúpiť ako papierové, alebo elektronické. 
Elektronické cestovné lístky sa zakupujú prostredníctvom kreditu na akceptovanej 
dopravnej karte. 

 

Predplatné cestovné lístky („mesačníky“) 

Časová platnosť Základné cestovné Zľavnené cestovné 

30 dní 25,00 € 10,00 € 

90 dní 68,00 € 26,50 € 

180 dní 126,00 €   

365 dní 199,00 €   

Predplatné cestovné lístky, známe tiež ako „mesačníky“, sú určené predovšetkým 
pravidelným cestujúcim. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a 
kombinovať dopravné prostriedky na linkách MHD Košice. „Mesačníky“ možno zakúpiť 
cez internet, prostredníctvom aplikácií Antik, HOPIN a Ubian, alebo na predajných 
miestach DPMK. 

Cestujúcim dávame do pozornosti, že so stúpajúcou dĺžkou platnosti lístka, sa výrazne 
zlepšuje jeho hodnota. Napríklad pri základnom cestovnom je hodnota 30-dňového 
PCL 0,86 € na deň, 90-dňového PCL 0,75 € na deň, 180-dňového PCL 0,70 € na deň a 
365-dňového PCL dokonca len 0,66 € na deň. Pri kúpe 180-dňového predplatného 
cestovného lístka tak v tomto prípade cestujúci ušetrí až 36 eur oproti situácii, keby si 
pravidelne každý deň kupoval 30-minútové cestovné lístky pre jednu cestu, a pri kúpe 
365-dňového predplatného cestovného lístka ušetrí až 86,50 € oproti situácii, keby si 
pravidelne každý deň kupoval 30-minútové cestovné lístky pre jednu cestu. 

https://imhd.sk/ke/doc/sk/11633/Cipove-karty
https://imhd.sk/ke/doc/sk/15847/Predajne-cestovnych-listkov-a-e-shop
https://imhd.sk/ke/doc/sk/15847/Predajne-cestovnych-listkov-a-e-shop


Držitelia predplatného cestovného lístka na 365 dní si môžu pozastaviť jeho platnosť 
na 30 dní maximálne raz počas doby platnosti predplatného cestovného lístka. Zľava 
pre predplatný cestovný lístok na 180 a 365 dní sa neposkytuje. 

 

Dovozný lístok 

Časová platnosť papierový elektronický 

60 minút 0,90 € 0,86 € 

Dovozný lístok je určený na prepravu nadrozmernej batožiny, bicykla kolobežky alebo 
prázdneho detského kočíka a platí po dobu 60 minút. 

Pri použití elektronického lístka je možné dokúpenie elektronického dovozného lístka. 

 

SMS lístok 

Časová platnosť Základné cestovné Návod na zakúpenie 

60 minút 1,10 € ľubovoľný znak na číslo 1166 

SMS lístky je možné zakúpiť len pre telefónne čísla slovenských mobilných 
operátorov. Cestujúci môže zakúpiť z jedného telefónneho čísla aj viac SMS lístkov 
(pre viacerých cestujúcich), tiež aj pre svoju batožinu alebo bicykel.  

Cestujúci môže do vozidla MHD nastúpiť až s prijatou spätnou správou s SMS 
lístkom. Pri kontrole je potrebné ukázať revízorovi správu v mobilnom telefóne, v 
prípade vybitého telefónu je cestujúci považovaný za cestujúceho bez cestovného 
lístka. Táto správa musí byť doručená od poskytovateľa služby, nemôže teda ísť o 
preposlanú SMS od iného účastníka. Prostredníctvom tejto stránky je následne 
možné na základe telefónneho čísla a overovacieho kódu vytlačiť daňový doklad. 

Virtuálny cestovný lístok (Antik, HOPIN, Ubian) 

30 minút 

(základný) 

60 minút 

(základný) 

24 hodín 

(základný) 

7 dní 

(základný) 

60 minút 

(dovozný) 

60 minút 

(rodinný) 

0,79 € 0,89 € 3,00 € 11,00 € 0,90 € 0,90 € 

Platnosť virtuálnych cestovných lístkov zakúpených prostredníctvom aplikácií Antik, 
HOPIN či Ubian je ohraničená časom. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene 
prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky na denných linkách MHD Košice. 

Virtuálne cestovné lístky je možné zakúpiť prostredníctvom aplikácií HOPIN, Antik a 
Ubian, ktoré sú dostupné pre operačné systémy Android, iOS a mobilné 
telefóny Huawei. Virtuálne cestovné lístky sa zakupujú prostredníctvom vopred 
nabitého kreditu, ktorý je možné nabiť v hodnote 5, 10 alebo 15 € prostredníctvom 
platobnej karty. Po zakúpení cestovného lístka aplikácia vygeneruje QR kód, ktorý je 
zároveň cestovným dokladom a cestujúci sa ním preukazuje pri prepravnej kontrole. 
Cestovné lístky nie je možné zakúpiť s odloženou platnosťou, platnosť začína plynúť 
okamžite po zakúpení. 

Kompletné znenie tarify nájdete na stránke DPMK, a.s. 

sms:1166;?&body=.
http://smscl.dpmk.sk/
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.hopin.taxiapp&hl=sk&gl=US
https://apps.apple.com/sk/app/hopintaxi/id733348334?l=sk
https://appgallery.huawei.com/#/app/C101606961
https://www.dpmk.sk/prepravne-podmienky/tarifa-0


Zľavy 

Zľavnené cestovné sa poskytuje: 

 deťom od 6 do 15 rokov (vrátane) 
 študentom do 26 rokov (vrátane) 
 cestujúcim od 62 rokov 
 držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S (ak nemajú čipovú kartu) 

Bezplatne sa prepravujú: 

 deti mladšie ako 6 rokov 
 cestujúcim od 70 rokov 
 držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S (len s čipovou kartou) 
 sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S 
 poslanci NR SR, sudcovia Ústavného súdu SR 

Viac o zľavách nájdete v časti Zľavy v MHD Košice. 

Predajne a e-shop 

Predajné miesto Otváracie hodiny Ponúkané služby 

Zákaznícke centrum DPMK, a.s. 
Bardejovská 6, 043 29 Košice 

zastávka DP mesta Košice 

Pracovné dni: 

pondelok: 07:00 - 18:00 

utorok: 08:00 - 18:00 

streda: 07:00 - 18:00 

štvrtok: 07:00 - 18:00 

piatok: zatvorené 

 vydávanie kariet (BČK - mestská 

karta)  

 možnosť zakúpenia jednorázových 

a predplatných CL 

 dobíjanie kreditu na elektronickú 

peňaženku 

Predajňa DPMK, a.s. 
Rooseveltova 3, 040 01 Košice 

zastávka Nám. osloboditeľov 

Od 19. januára 2021: 

Oddelenie prepravnej kontroly: 

Pracovné dni: 

pondelok: 09:00 - 13:45 

utorok: 07:00 - 13:45 

streda: 07:00 - 15:30 

štvrtok: 07:00 - 13:45 

piatok: 07:00 - 13:45 

Zákaznícke centrum: 

Pracovné dni: 

pondelok: 08:00 - 18:00 

utorok: 07:00 - 18:00 

streda: 07:00 - 18:00 

štvrtok: 07:00 - 18:00 

piatok: 07:00 - 18:00 

 vydávanie kariet (BČK - mestská 

karta) 

 možnosť zakúpenia jednorázových 

a predplatných CL 

 dobíjanie kreditu na elektronickú 

peňaženku 

 prepravná kontrola 

Stánok DPMK, a.s. 
Južná trieda 2A, 040 01 Košice 

zastávka Nám. osloboditeľov 

Zatvorené do odvolania 

 možnosť zakúpenia jednorázových 

a predplatných CL 

 dobíjanie kreditu na elektronickú 

peňaženku 

Viac o predajných miestach, automatoch a zmluvných partneroch nájdete v 

https://imhd.sk/ke/doc/sk/10400/Z%C4%BEavy


časti Predajne CL, automaty a e-shop. 

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 

V nedeľu 1. mája 2022 vstúpila do platnosti nová tarifa MHD, ktorá prinesie mierne 
zvýšenie cien cestovného a zavedie nové druhy cestovných lístkov pre rezidentov 
mesta Prešov. 

Najzásadnejšie zmeny 

 zvýšenie ceny obyčajných jednorazových cestovných lístkov pre 1. pásmo o 15 až 20 
centov, 

 zvýšenie ceny zľavnených jednorazových cestovných lístkov pre 1. pásmo o 10 centov, 
 zvýšenie ceny obyčajných jednorazových cestovných lístkov celosieťových o 20 centov, 
 zvýšenie ceny zľavnených jednorazových cestovných lístkov celosieťových o 5 až 10 

centov, 
 zúženie doplnkového predaja u vodiča na jeden druh cestovného lístka za 1,50 €, 
 zvýšenie ceny predplatných cestovných lístkov o 10 až 40% v závislosti od platnosti, 
 zavedenie zľavnených predplatných cestovných lístkov pre rezidentov mesta Prešov.  

Kompletné znenie tarifných podmienok bude k dispozícii v sekcii Cestovné 
lístky, príp. na webe Dopravného podniku mesta Prešov. Staré cestovné lístky 
si je možné vymeniť do 31. októbra na predajných miestach dopravného 
podniku. Maximálny počet lístkov na zámenu nie je obmedzený, doplatok je možný len 
v hotovosti. 

 

Cenník (od 1. mája 2022) 

Jednorazové cestovné lístky 

https://imhd.sk/ke/doc/sk/15847/Predajne-cestovnych-listkov-a-e-shop
https://imhd.sk/po/doc/sk/15884/Ceny-a-typy-listkov
https://imhd.sk/po/doc/sk/15884/Ceny-a-typy-listkov
https://www.dpmp.sk/tarifa


Časová platnosť Pásmová platnosť Obyčajný Zľavnený* 

10 minút len I. pásmo 0,60 € 0,35 € 

len II. pásmo 0,55 € 0,30 € 

30 minút 
v sobotu, nedeľu a sviatok 45 minút 

len I. pásmo 0,70 € 0,40 € 

celosieťový 0,80 € 0,45 € 

60 minút 
v sobotu, nedeľu a sviatok 90 minút 

len I. pásmo 0,90 € 0,50 € 

celosieťový 1,00 € 0,65 € 

Doplnkový predaj u vodiča 

Časová platnosť Pásmová platnosť Obyčajný Zľavnený 

30 minút 
v sobotu, nedeľu a sviatok 45 minút 

celosieťový 1,50 € - 

SMS lístok 

Časová platnosť Pásmová platnosť Základné cestovné Návod na zakúpenie 

30 minút 
v sobotu, nedeľu a sviatok 45 

minút 

len I. pásmo 0,90 € prázdna SMS na číslo 1144 

30 minút 
v sobotu, nedeľu a sviatok 45 

minút 

celosieťový 1,00 € SMS s textom "2" na číslo 1144 

Predplatné cestovné lístky 

Časová platnosť Pásmová platnosť Obyčajný Zľavnený1) Dôchodca od 65 r.2) ŤZP, ŤZP-

S3) 

Dobrovoľný darca 

krvi4) 

24 hodín len I. pásmo 3,50 € - - - - 

celosieťový 4,00 € - - - - 

7 dní len I. pásmo 11,00 € - - - - 

celosieťový 13,00 € - - - - 

30 dní (mesačný) len I. pásmo 22,00 € 13,20 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 

celosieťový 26,50 € 15,90 € - - - 

90 

dní (trojmesačný) 

 

len I. pásmo 56,00 € 33,60 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 

celosieťový 67,00 € 40,20 € - - - 

rezidentský - I. 

pásmo 

50,00 € 30,00 € - - - 

365 dní 

(ročný) 

 

len I. pásmo 199,00 € - - 18,00 € 18,00 € 

celosieťový 250,00 € - - - - 

https://imhd.sk/po/doc/sk/21425/Zmena-tarify-MHD#zlavy
sms:1144;?&body=.
sms:1144;?&body=2
https://imhd.sk/po/doc/sk/21425/Zmena-tarify-MHD#jeden
https://imhd.sk/po/doc/sk/21425/Zmena-tarify-MHD#dva
https://imhd.sk/po/doc/sk/21425/Zmena-tarify-MHD#tri
https://imhd.sk/po/doc/sk/21425/Zmena-tarify-MHD#four


rezidentský - I. 

pásmo 

180,00 € - - - 
 

 

 

 

 

 

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. 

 


