
Cestovanie bez platného lístka sa nevypláca. Ak sa pri kontrole 
nemôžete preukázať platným cestovným lístkom, ste povinný 
okrem cestovného zaplatiť aj úhradu, ktorej výška môže dosiahnuť 
až 70 €, príp. sa preukázať osobnými údajmi potrebnými na 
vymáhanie cestovného a úhrady.

Cestovanie bez platného lístka

V IDS BK sú poskytované komerčné aj sociálne zľavy. Komerčné 
zľavy predstavujú predplatné cestovné lístky (ich výhoda sa prejaví 
už pri 33 cestách mesačne), alebo 10% zľava pri kúpe cestovného 
lístka z kreditu na čipovej karte.

Na sociálne zľavy - zľavenú prepravu (50 %) osôb majú nárok:
 » deti od 6. roku veku do dovŕšenia 16. rokov veku - jej 

získanie je automatické, nie je potrebný žiadny preukaz,
 » žiaci základných a stredných škôl, študenti vysokých škôl 

v  dennej forme - s platnou ISIC kartou, akceptovanou 
školskou kartou alebo s preukazom vydaným dopravcom,

 » držitelia preukazov ŤZP vrátane invalidného vozíka 
a ŤZP-S vrátane sprievodcu - s príslušným preukazom,

 » osoby od dovŕšenia 60. roku veku, ktoré sú poberatelia 
starobného, invalidného alebo výsluhového dôchodku - 
na základe preukazu vydaného dopravcom,

 » osoby staršie ako 62 rokov - na základe dokladu 
totožnosti.

Ďalšie zľavy môžu využiť vybrané skupiny občanov s  trvalým 
pobytom v Bratislavskom kraji pri kúpe predplatného cestovného 
lístka pre zóny 100+101:

 » držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S získajú dodatočnú zľavu 
80  % z ceny zľavneného predplatného lístka,

 » darcovia krvi s Diamantovou Janského plaketou majú 
nárok na 90 % zľavu z ceny základného predplatného lístka,

 » protikomunistickí odbojári a politickí väzni majú nárok 
na 90 % zľavu z ceny základného predplatného lístka.

Pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100+101 v 
kombinácii s regionálnymi zónami sa výška zľavy vypočíta len z 
ceny za zóny 100+101. 

Zľavy

Predplatný cestovný lístok zapísaný na bezkontaktnej čipovej karte 
je známy aj pod zaužívaným pomenovaním „Električenka“.
S  električenkou môžete v  rámci jej zónovej a  časovej platnosti 
vykonať neobmedzený počet ciest u všetkých zapojených 
dopracov. Predaj je zabezpečený len elektronicky, na kartu vydanú 
ktorýmkoľvek dopravcom, na kartu vydanú školou zapojenou do 
systému EMBASE, alebo na Bratislavskú mestskú kartu.

Pri kúpe predplatného lístka potrebujete vedieť, cez ktoré zóny 
budete cestovať a zvoliť si časové obdobie. Čím dlhší čas platnosti, 
tým je cena na jeden deň platnosti nižšia.

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.

Držitelia Bratislavskej mestskej karty majú 10 % zľavu z ceny 
preplatného lístka platného v zónach 100+101.

VLBUeSMADPASŽSPredplatné cestovné lístky

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 €

Všetky denné lístky sú v ponuke aj v zľavnenej verzii.

Denné cestovné lístky sú platné na všetkých 
linkách vrátane nočných pre neobmedzený 
počet ciest a to počas celej časovej platnosti.

V ponuke sú s platnosťou pre zóny 100+101 
a  pre celú sieť IDS BK. Ak v  jednom dni 
potrebujete cestovať viac, budú pre Vás 
jednoznačnou voľbou.

VLBUPPMAPADPASŽSDenné a dovozné lístky

Dovozné

Dovozné lístky slúžia na prepravu batožiny, psov alebo bicyklov*. 
Platia  v rozsahu zónovej a časovej (vyznačenej v minútach) platnosti 
na vykonanie jednej cesty na všetkých linkách, zaradených do IDS 
BK. Počas platnosti lístka možno neobmedzene prestupovať.

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.

Skladací bicykel v zloženom stave sa považuje za batožinu. Ak sa 
teda zmestí do uvedených rozmerov, dovozné zaň neplatíte.

*Pri preprave bicyklov vo vlakoch sa riaďte podmienkami ZSSK.
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Príklad: Cestujete dve osoby spoločne na tri 
zóny?

Z tabuľky vypočítate, že sú požadované 4 
políčka (pre každú osobu). Za políčkom 4 
Karnet zložíte a vložíte do označovača v smere 
šípky (označený text bude na políčku 4). Pre 
druhú osobu odpočítate ďalšie 4 políčka 
(dostanete sa na políčko 8), za týmto Karnet 
opäť zložíte a označíte Karnet v označovači. 

Vzor označenia takto použitého Karnetu 
nájdete na obrázku vľavo.

Príklad: Potrebujeme využiť nový Karnet na 
cestu cez 4 zóny?

Z tabuľky vyčítate, že na takúto cestu je 
požadovaných 5 políčok. Za políčkom 5 lístok 
zložíte a vložíte do označovača v smere šípky 
(vytlačený text bude na políčku 5). Pri ďalšom 
cestovaní pokračujete pri výpočte potrebných 
políčok od políčka 6.

Vzor označenia takto použitého Karnetu 
nájdete na obrázku vpravo.

Karnet

Karnet je v ponuke aj v zľavnenej verzii. 

Cestovanie s Karnetom je cenovo výhodnej-
šie ako cestovanie s lístkami na jednu cestu a 
to až do 8%, podľa toho, na aké cesty Karnet 
využijete.

Karnet je univerzálny papierový lístok 
s možnosťou viacnásobného využitia. Lístok 
má 24-políčok (z  každej strany 12) pre 
označenie, z ktorých si podľa návodu, ktorý 
je súčasťou lístka, označíte toľko polí, koľko 
práve potrebujete. Karnet tak môžete využiť 
na 2 až 8 ciest.

Postup je jednoduchý. Z  tabuľky, ktorá je 
tiež súčasťou lístka zistíte počet políčok 
potrebných pre Vašu cestu, odrátate si ich 
počet od políčka číslo 1, alebo od posledného 
označeného lístka. Za týmto políčkom lístok 
zohnete a  vložíte do označovača. Nie je 
teda potrebné označovať každé jedno pole, 
stačí len posledné. Za použité sa považuje 
tak políčko označené na začiatku cesty, ako 
aj všetky pred ním neoznačené políčka. 
Dôležité preto je, aby ste postupovali od 
políčka číslo 1 po políčko 24 a nie naopak.

Ak cestujete viacerí, zopakujte tento postup 
pre každú jednu osobu.

Pokiaľ je na Karnete menej prázdnych 
políčok ako je pre cestu potrebných, je 
možné skombinovať dva Karnety – na prvom 
sa označí posledné políčko, na druhom 
zostávajúci počet – zónová a časová platnosť 
sa tak určí súčtom označených políčok.

platnosť cena

Karnet - univerzálna platnosť 6,60 €

DPKarnet

Označujú sa cestovné lístky, ktoré ste si zakúpili v  predpredaji 
na predajnom mieste dopravcu, v automate príp. 
v  novinovom stánku. Takýto cestovný lístok si 
musíte označiť pred resp. ihneď pri prvom nástupe 
do vozidla. Označovače cestovných lístkov sa 
nachádzajú pri nástupných dverách vozidiel MHD 
a  Regiobusov. V  prípade cesty vlakom, ich nájdete 
priamo na nástupišti, na vhodnom mieste pri 
príchode k vlaku.

Označovať netreba len cestovné lístky, ktoré ste si pred samotnou 
cestou zakúpili vo vozidle - či už vo vlaku alebo v autobuse. Takéto 
cestovné lístky už majú vyznačený čas platnosti.

Označiť či neoznačiť?

Pokiaľ budete cestovať len v rámci Bratislavy (zóny 100+101), 
stačí Vám sledovať údaj o časovej platnosti cestovného lístka, 
keďže všetky druhy cestovných lístkov platia v celej Bratislave bez 
ohľadu na zónovú platnosť.

Pri ceste po regióne musíte vedieť, cez koľko alebo cez ktoré 
zóny budete cestovať a koľko táto Vami zvolená cesta bude 
trvať. Zo schémy zón (nájdete ju na väčšine zastávok a vo všetkých 
predajniach) si vypočítajte, cez koľko/ktoré zóny vedie Vaša cesta 
a podľa toho zvoľte správy lístok.

Pri ceste medzi Bratislavou a regiónom musíte vedieť, cez koľko 
alebo cez ktoré zóny budete cestovať a koľko Vami zvolená cesta 
bude trvať. Zo schémy zón (nájdete ju na väčšine zastávok a  vo 
všetkých predajniach) si vypočítajte, cez koľko/ktoré zóny vedie 
Vaša cesta a podľa toho zvoľte správy lístok.

Pozor, bratislavská zóna 100 má dvojnásobnú cenovú váhu, 
takže ak cestujete s cestovným lístkom na jednu cestu cez zónu 
100, musíte ju vo výpočte potrebného počtu zón započítať 
dvakrát. Pri ostatných druhoch lístkov je táto odlišnosť už 
zohľadnená v cene lístka.

Príklad:
Ak cestujete zo zóny 100 cez zónu 101 do zóny 710, počet zón sa 
vypočíta ako dva krát zóna 100+101+710 = spolu 4 zóny.

Ak cestujete zo zóny 101 do zóny 710, počet zón sa vypočíta ako 
101+710 = spolu 2 zóny.

Sieťový cestovný lístok nemá zónové obmedzenie, v rámci jeho 
časovej platnosti môžete cestovať vo všetkých zónach IDS BK.

Cestovné lístky na jednu cestu

V  praxi sa môžete stretnúť s  dvoma druhmi cestovných lístkov.
Cestovné lístky z  predpredaja majú uvedený len počet zón, ich 
platnosť sa počíta od miesta označenia. Pri 3 zónovom lístku 
označenom v zóne 255 môžete cestovať ľubovoľným smerom 3 
zóny.
Pri kúpe lístka vo vozidle (a  výnimočne aj v  predpredaji) máte 
priamo na lístku uvedené konkrétne čísla zón, cestovať s ním teda 
môžete len v týchto zónach. Lístok so zónovou platnosťou 235, 245 
a 255 tak môžete využiť napríklad na cestu z Malaciek do Lábu.

Sieťový cestovný lístok nemá zónové obmedzenie, v  rámci jeho 
časovej platnosti môžete cestovať vo všetkých zónach IDS BK.

Počet alebo určené zóny?

VLBUPPMAPADPASŽS

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

Všetky cestovné lístky sú v ponuke aj v zľavnenej verzii. Pri platbe 
elektronickou peňaženkou vo vozidle prímestského autobusu 
dostanete ďalšiu zľavu vo výške 10 %.

Cestovné lístky na jednu cestu sú platné 
pre jednu cestu na všetkých linkách 
vrátane nočných a môžete s nimi ľubovoľne 
prestupovať. Vaša cesta môže byť v rámci 
platnosti cestovného lístka aj spiatočná. 

Platnosť je stanovená počtom alebo 
zoznamom zón a časom. Môžete tak 
cestovať v stanovenom počte zón alebo 
v uvedených zónach a to až do doby konca 
časovej platnosti.

Cestovné lístky na jednu cestu

V  IDS BK je zavedená zónovo-časová tarifa. Cena cestovného sa 
odvíja od počtu precestovaných zón a od časovej dĺžky cesty. Do 
výpočtu sa započítavajú všetky zóny od nástupnej do cieľovej 
zastávky, a  to aj tie, cez ktoré prechádzate, bez ohľadu na to, či 
v nich spoj zastavuje. Každá zóna sa však zohľadňuje len raz, aj keď 
cez ňu prechádzate pri jednej ceste viac krát.

Schému zón nájdete na zastávkach, na internetových stránkach, 
ako aj v každej jednej predajni dopravcu.

Počas cesty môžete ľubovoľný počet krát prestúpiť, Vaša cesta 
však nesmie trvať dlhšie, ako je časová platnosť lístka. Po skončení 
časovej platnosti cestovného lístka sa lístok stáva neplatným.

Predaj cestovných lístkov IDS BK

Predaj zabezpečuje celá predajná sieť, ktorú tvorí:
 » predpredaj (predaj pred cestou):
 » železničné stanice
 » autobusová stanica
 » predajne DPB
 » multifunkčné predajné automaty
 » predajné automaty DPB
 » provízny predaj, tzn. novinové stánky a pod
 » eShop
 » predaj vo vozidlách (predaj na začiatku cesty):
 » predaj vo vozidlách REGIOBUS
 » doplnkový predaj vo vlakoch

Platnosť cestovného lístka

Je vyznačená na lístku, ale aj v iných informačných materiáloch 
piktogramami:

časová platnosť (v minútach alebo v hodinách)

zónová platnosť (počet zón alebo ich vymenovanie)

platnosť počas dňa

platnosť počas noci

tarifná skupina základné cestovné

tarifná skupina zľavnené cestovné

prestupný CL

časová platnosť v dňoch

VL

BU

PP
eS

MA
PA

DP
AS

ŽS

Krátky úvod

Príklad:
Cestujete po Bratislave a používate lístky s platnosťou 30 minút. 
Jeden Vás vyjde na 0,90 €. Na 30-minútovú cestu si na Karnete musíte 
označiť 3 políčka, Karnet teda môžete použiť ako 8 30-minútových 
lístkov. Za osem 30-min. lístkov by ste zaplatili 7,20 €, s Karnetom teda 
ušetríte 60 centov.


