
CESTOVNÉ LÍSTKY NA JEDNU CESTU

www.idsbk.sk

REGIOJET
V IDS BK

Cestovné lístky na jednu cestu sú platné na všetkých linkách  IDS 
BK vrátane nočných a môžete s nimi ľubovoľne prestupovať.  
Platnosť cestovného lístka je stanovená zónami IDS BK a časom 
trvania cesty.

Denné lístky

Na cestovanie s 50% zľavou majú nárok:
     »   deti vo veku od 6 do dovŕšenia 16. roku veku
          na preukázanie zľavy nie je potrebný žiaden preukaz
     »   žiaci základných a stredných škôl, študenti vysokých škôl 
          v dennej forme
          na preukázanie zľavy je potrebné byť držiteľom platnej ISIC 
          karty, akceptovanej školskej karty alebo preukazu vydaného 
          dopravcom
     »   osoby vo veku nad 60 rokov, ktoré su poberateľmi 
          starobného, invalidného alebo výsluhového dôchodku
          na preukázanie zľavy je potrebný preukaz vydaný dopravcom
     »   osoby staršie ako 62 rokov
          na preukázanie zľavy postačuje doklad totožnosti
     »   držitelia preukazov ŤZP a TŽP-S
          na preukázanie zľavy postačuje preukaz ŤZP/ŤZP-S

Ceny lístkov

Vzor lístka

Cestovný lístok si je možné zakúpiť aj použitím bezkontaktnej 
čipovej karty s elektronickou peňaženkou v označovačoch 
cestovných lístkov umiestnených na nástupištiach železničných 
zastávok a staníc. Elektronické cestovné lístky sú o 10% lacnejšie.

DOPRAVCOVIA:

ZĽAVY PRE CESTUJÚCICHPREDPLATNÉ CESTOVNÉ LÍSTKY

Predplatné cestovné lístky tzv. električenky sú zapísané na bezkon-
taktnej čipovej karte. Využiť môžete karty vydané Dopravným 
podnikom Bratislava, Slovak Lines alebo Železničnou 
spoločnosťou Slovensko, ako aj študentské karty vydané školou 
(ISIC), ktoré sú súčasťou systému TransCard.

Pri kúpe predplatného cestovného lístka potrebujete vedieť, cez 
ktoré zóny budete cestovať a zvoliť si časové obdobie. Čím dlhší 
čas platnosti zvolíte, tým viac za cestovanie ušetríte. Cena 
zľavneného cestovného lístka je o 50% nižšia. 

Všetky vlaky RegioJetu sú uspôsobené na prepravu bicyklov a 
väčšina súprav aj na prepravu invalidných vozíkov.  Jednorazový 
cestovný lístok pre bicykel stojí € 1,-, k dispozícií je aj 7-dňová 
“električenka” za cenu € 5,-. Lístky sa dajú kúpiť u vo vlaku.

Preprava invalidných vozíkov je bezplatná, takýto cestujúci však 
musia dopravcu minimálne 48 hodín pred samotnou cestou 
kontaktovať so žiadosťou o cestovanie. Dispečeri RegioJetu sa 
budú následne snažiť nasadiť na daný spoj nízkopodlažný vlak a 
cestujúcemu dopravu spätne potvrdia.

* Cestovanie s bicyklom a invalidným vozíkom v RegioJete

zónová platnosť časová platnosť cena

2 regio zóny alebo zóny 100+101 15 min. 0,70 €

2 regio zóny alebo zóny 100+101 30 min. 0,90 €

3* zóny 60 min. 1,20 €

4* zóny 60 min. 1,50 €

5* zón 90 min. 1,80 €

6* zón 90 min. 2,10 €

7* zón 120 min. 2,30 €

8* zón 120 min. 2,50 €

9* zón 150 min. 2,80 €

10* zón 150 min. 3,10 €

sieťový (všetky zóny) 180 min. 3,60 €

* zóna 100 sa počíta ako dve zóny

typ lístka

platnosť lístka

zóny platnosti

koniec času
platnosti

typ tarify + cena

Denné cestovné lístky sú platné na všetkých linkách vrátane 
nočných. Cestujúci môže počas celej časovej platnosti lístka 
cestovať neobmedzene.

Všetky lístky na jednu cestu aj denné lístky sú v ponuke aj v zľavne-
nej verzii.

zónová platnosť časová platnosť cena

zóny 100+101 24 hod. 3,50 €

zóny 100+101 72 hod. 8,00 €

zóny 100+101 168 hod. 11,40 €

sieťový (všetky zóny) 24 hod. 6,90 €

DOVOZNÉ LÍSTKY IDS BK (BATOŽINA)

Dovozné lístky slúžia na prepravu batožiny, psov, alebo bicyklov*.  
Dovozný cestovný lístok je sieťový, teda platí vo všetkých zónach 
IDS BK po dobu 180 min.

zónová platnosť časová platnosť cena

sieťový (všetky zóny) 180 min. 0,35 €

Bez platenia dovozného si môžete so sebou vziať:
 » batožinu, schránku so zvieratami, alebo iné predmety, 

ktorých rozmer nepresahuje veľkosť 60 cm x 45 cm x 25 cm,
 » detský kočík s dieťaťom,
 » 1 pár lyží s palicami bez ohľadu na rozmery,
 » 1 snowboard bez ohľadu na rozmery,
 » 1 detské sánky bez ohľadu na rozmery,
 » 1 prenosný hudobný nástroj v obale bez ohľadu na rozmery,
 » nákupná taška na kolieskach prepravovaná osobou nad 70 

rokov.

zónová platnosť
časová platnosť

7 dní 30 dní 90 dní 365 dní

100+101 10,40 € 26,90 € 72,30 € 264,20 €

100+101+1 regio 13,80 € 35,80 € 96,40 € 352,30 €

100+101+2 regio 17,20 € 44,80 € 120,40 € 440,40 €

100+101+3 regio 20,70 € 53,70 € 144,50 € 528,40 €

100+101+4 regio 22,90 € 59,50 € 160,20 € 585,70 €

100+101+5 regio 24,80 € 64,40 € 173,40 € 634,10 €

100+101+6 regio 27,90 € 72,50 € 195,10 € 713,40 €

100+101+7 regio 31,00 € 80,50 € 216,80 € 792,60 €

sieťový 36,00 € 93,50 € 251,70 € 920,30 €

1 regio 5,20 € 13,50 € 36,20 € 132,10 €

2 regio 8,60 € 22,40 € 60,20 € 220,20 €

3 regio 10,40 € 26,90 € 72,30 € 264,20 €

4 regio 13,80 € 35,80 € 96,40 € 352,30 €

5 regio 17,20 € 44,80 € 120,40 € 440,40 €

6 regio 20,70 € 53,70 € 144,50 € 528,40 €

7 regio 22,90 € 59,50 € 160,20 € 585,70 €

8 regio 24,80 € 64,40 € 173,40 € 634,10 €

9 regio 27,90 € 72,50 € 195,10 € 713,40 €

10 regio 31,00 € 80,50 € 216,80 € 792,60 €

Všetky predplatné cestovné lístky sú v ponuke aj v zľavnenej verzii. Cestovanie bez platného lístka sa nevypláca. Ak sa pri kontrole 
nemôžete preukázať platným cestovným lístkom, ste povinný 
okrem cestovného zaplatiť aj pokutu, ktorej výška môže dosiahnuť 
až 70 €.

Cestovanie bez platného lístka



CESTOVNÉ LÍSTKYDOPRAVA V IDS BKREGIOJET V IDS BK

Nákup cestovných lístkov
Cestovné lístky na jednu cestu si môžete zakúpiť: 
     • pred cestou
         »   na železničných staniciach
         »   na autobusovej stanici v Bratislave
         »   v predajniach dopravcov
         »   v predajných automatoch
         »   v novinových stánkoch (najmä v Bratislave)
     • pri nastúpení do vozidla
         »   v regionálnych autobusoch
         »   vo vlakoch

Papierový cestovný lístok zakúpený mimo vozidla je potrebné 
pred nástupom do vlaku označiť si v označovači cestovných 
lístkov.

Regionálne vlaky 
premávajú denne od 5:00 do 23:00

Električky 
premávajú denne od 5:00 do 23:00

mestské autobusy a trolejbusy 
premávajú denne od 5:00 do 23:00

regionálne autobusy 
premávajú denne od 5:00 do 23:00

nočné linky v Bratislave
premávajú denne od 23:30

Regionálne vlaky 
premávajú denne od 5:00 do 23:00

Električky 
premávajú denne od 5:00 do 23:00

mestské autobusy a trolejbusy 
premávajú denne od 5:00 do 23:00

regionálne autobusy 
premávajú denne od 5:00 do 23:00

nočné linky v Bratislave
premávajú denne od 23:30

S20, S25,
S50, S60 a S70

1 – 9

20 – 212

215 – 799

N21 – N99

Cestujúci môžu vo vlakoch linky S70 cestovať integrovanými 
cestovnými lístkami, ktoré platia u všetkých zapojených dopravcov 
v IDS BK  a ľubovoľne prestupovať podľa zónovej a časovej platnos-
ti lístka. 

Cestovať môžete s jednorazovými cestovnými lístkami, elektron-
ickými cestovnými lístkami (eCL) alebo predplatnými cestovnými 
lístkami tzv. električenkami. 

REGIOJET V IDS BK

Žlté vlaky sa stávajú od 1. apríla 2018 súčasťou Integrovaného 
dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) ako linka S70. 
Pri cestovaní RegioJetom na tejto trati môžete využívať všetky 
cestovné lístky IDS BK a cestovať s jedným lístkom na trase Kveto-
slavov – Bratislava a ľubovoľne prestupovať s jedným lístkom na 
MHD v Bratislave, regionálne vlaky ZSSK, či regionálne autobusy 
Slovak Lines.

Vlaky RegioJetu linky S70 premávajú v čase špičiek pracovných dní 
až 3x za hodinu, mimo nej pravidelne raz za hodinu. Vstupom 
RegioJetu do IDS BK získava Vrakuňa a Podunajské Biskupice nové 
kapacitné spojenie komfortnou koľajovou dopravou.

Bratislava hlavná stanica 
/ zóna 100
     Hlavná stanica:
vlaky: S20, S50, S60
električky: 1, 2
trolejbusy: 201, 210
autobusy: 32, 41, 61, 74, 93, 131

     SAV:
     5 min.
trolejbusy: 64, 204, 209, 212
autobusy: 21, 25, 63, 83, 84, 184

Bratislava Nové Mesto 
/ zóna 100
     ŽST Nové Mesto:
električky: 2
autobusy: 50, 58, 196

Miloslavov 
/ zóna 725
     Miloslavov, žel. zast.:
autobusy: 725

Kvetoslavov 
/ zóna 725

     Kvetoslavov, žel. st.:
autobusy: 649

Bratislava - Vrakuňa 
/ zóna 101
     Železničná:
autobusy: 67, 79

     Píniová:
autobusy: 730, 740

     Čiližská:
     7 min.
trolejbusy: 201, 202
autobusy: 65, 75, 78

Bratislava - Vrakuňa 
/ zóna 101
     Železničná:
autobusy: 67, 79

     Píniová:
autobusy: 730, 740

     Čiližská:
     7 min.
trolejbusy: 201, 202
autobusy: 65, 75, 78

Podunajské Biskupice 
/ zóna 101
     ŽST Podunajské Biskupice:
autobusy: 70, 79

Rovinka 
/ zóna 715

Nové Košariská 
/ zóna 715

Kvetoslavov - zastávka 
/ zóna 725

Trasa linky S70

725
715

101

100

HLAVNÁ STANICA

KVETOSLAVOV

Bratislava – Vrakuňa

Bratislava – Nové Mesto

Podunajské Biskupice

Rovinka

Nové Košariská
Miloslavov

Kvetoslavov zastávka

Vlakom linky S70 sa na Hlavnú stanicu dostanete z Podunajských 
Biskupíc či Vrakune za 14 až 17 minút. Trolejbusovou linkou 201 
cestujete z Dolných honov na Hlavnú stanicu 28 až 32 minút.

Cesta vlakom je až o 15 minút rýchlejšia, ako trolejbusom alebo 
autobusom. V čase dopravných špičiek vlak nestojí v zápchach, 
celkový čas cesty preto môže byť ešte kratší.

Rýchlejšie a pohodlnejšie je to vlakom 

Cestujúci, ktorí neplánujú prestupovať z RegioJetu, budú môcť aj 
naďalej využívať cestovné lístky dopravcu RegioJet. Tieto cestovné 
lístky nie je možné využiť ďalej na cestovanie v IDS BK a ľubovoľne 
prestupovať na MHD v Bratislave, regionálne autobusy Slovak 
Lines či regionálne vlaky ZSSK.

Cestovné lístky IDS BK neplatia na trase Kvetoslavov
- Komárno, čo je trasa mimo územia Integrovaného dopravného 
systému  v Bratislavskom kraji. 

Duálna tarifa 

KONTAKTY

BID 2018/07

marec 2018

CESTUJETE S FINANČNOU PODPOROU:

www.idsbk.sk

facebook.com/idsbk.sk

Infocentrum IDS BK 

info@bid.sk

0948 102 102
(denne od 8:00 do 18:00)

Aktuálny cestovný poriadok linky S70 dopravcu RegioJet nájdete 
na webovej stránke www.regiojet.sk a na stránke www.idsbk.sk.

Cestovný poriadok

UPOZORNENIE

V staniciach Kvetoslavov, Kvetoslavov-zastávka, Miloslavov, Nové 
Košariská, Rovinka a BA - Vrakuňa budú označovače doplnené 
dodatočne. Do doby ich sprevádzkovania si môžete zakúpiť 
cestovné lístky v papierovej podobe priamo vo vlaku u 
stevarda/stevardky.

UPOZORNENIE

www.regiojet.sk

facebook.com/regiojetslovensko

Infocentrum RegioJet 

info@regiojet.sk

+421 2 38 10 38 44


