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

Na sociálne zľavy - zľavnenú prepravu osôb majú nárok:
 » deti od 6. roku veku do dovŕšenia 16. roku veku,
 » žiaci základných a stredných škôl, študenti vysokých škôl 

v dennej forme,
 » držitelia preukazov ŤZP vrátane invalidného vozíka a ŤZP-S 

vrátane sprievodcu,
 » osoby od dovŕšenia 60. roku veku, ktoré sú poberatelia 

starobného, invalidného alebo výsluhového dôchodku,
 » osoby staršie ako 62 rokov.

Ďalšie zľavy môžu využiť vybrané skupiny občanov s  trvalým 
pobytom v Bratislavskom kraji.

Kompletné podmienky nájdete v Prepravnom poriadku IDS BK.

Predajné miesta

Železničné a autobusové stanice
ponúkajú kompletný sortiment cestovných lístkov okrem Karnetu.

Predajné miesta Dopravného podniku Bratislava
ponúkajú kompletný sortiment denných a  predplatných lístkov, 
cestovné lístky na jednu cestu platné v dvoch až piatich zónach 
a predaj Karnetov.

Predajné automaty na žel. staniciach a v obchodných centrách
ponúkajú kompletný sortiment cestovných lístkov okrem Karnetu.

Predajné automaty na zastávkach
ponúkajú vybrané druhy cestovných lístkov na jednu cestu 
a denných cestovných lístkov.

Novinové stánky
ponúkajú vybrané druhy cestovných lístkov na jednu cestu 
a denných cestovných lístkov.

Vodiči regiobusov a vlakový personál
ponúkajú vybrané druhy cestovných lístkov na jednu cestu 
a predĺženie platnosti predplatných lístkov.

Internetový predaj
ponúka kompletný sortiment predplatných lístkov.

Zľavy a predajné miesta

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

Električenka je v  Bratislave dlhodobo zaužívaný pojem pre 
predplatný cestovný lístok. S  predplatným cestovným lístkom 
môžete v  rámci jeho zónovej a  časovej platnosti vykonať 
neobmedzený počet ciest. Predplatné lístky sú neprenosné, 
ich predaj je zabezpečený len elektronicky, na akceptovanú 
bezkontaktnú čipovú kartu.

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 €

Električenky / Predplatné cestovné lístky

Za správnosť cestovného lístka si cestujúci zodpovedá sám. Preto, 
najmä zo začiatku, venujte prosím väčšiu pozornosť voľbe zón príp. 
dĺžke cesty. V prípade potreby sa môžete informovať na všetkých 
predajných miestach, v  infocentrách ZSSK alebo na telefónnych 
číslach či internetových kontaktoch BID.

Pri cestovaní v rámci MHD v Bratislave sa nič nemení, pribudnú 
len nové časové platnosti cestovných lístkov.

Ak si cestovný lístok zakupujete pri nástupe do vozidla u vodiča 
regiobusu, oznámte mu zastávku, v ktorej budete vystupovať. Ak 
po vystúpení budete prestupovať, oznámte aj číslo zóny do ktorej 
cestujete príp. cieľovú zastávku. Ak nastupujete do autobusu 
s  už zakúpeným cestovným lístkom, preukážte sa ním vodičovi 
a oznámte mu zastávku, kde budete vystupovať. Ak lístok treba aj 
označiť, nezabudnite tak urobiť. Vodič si zaeviduje Vašu výstupnú 
zastávku a  vydá Vám informačnú potvrdenku o  Vašej trase. Pri 
kontrole sa však vždy preukazujete cestovným lístkom.

Pri cestovaní vlakom si zakúpte cestovný lístok už v  pokladnici 
resp. v predpredaji. V prípade nákupu cestovného lístka vo vlaku 
u  sprevádzajúceho personálu bude k  cene cestovného lístka 
prirátaná aj prirážka obdobne ako je tomu dnes. Odlišne sa 
postupuje v  prípade neobsadených tarifných bodov (v  zmysle 
dnes platných PP IDS BK a PP ZSSK). Pri nákupe v pokladnici, tak aj 
u sprevádzajúceho personálu stačí poznať cieľovú zastávku alebo 
cieľovú zónu cesty.

Kombinácia cestovných lístkov IDS BK s lístkami ZSSK

Cestovné lístky IDS BK môžete kombinovať aj s cestovnými lístkami 
ZSSK. Táto kombinácia sa nazýva lomenie taríf. Cestovné lístky IDS 
BK platia len vo vlakoch kategórie Os a REX. Lístok ZSSK musíte 
mať platný z  tej stanice, v  ktorej vlak v  ktorom cestujete, podľa 
cestovného poriadku zastavuje. Nie je teda možné kombinovať 
cestovné lístky v stanici, v ktorej Váš vlak nezastavuje.

Príklad:
Cestujete vlakom z Bratislavy do Malaciek, chcete využiť Váš lístok pre 
zóny 100+101 a na zvyšok cesty si zakúpiť lístok podľa tarify ZSSK. Ak 
je Vaša cesta vlakom kategórie Os, môžete si zakúpiť cestovný lístok 
ZSSK až zo stanice Devínskej Jazero, ktorá je na danej trati posledná 
v zóne 101. Ak však cestujete vlakom kategórie REX, musíte si zakúpiť 
cestovný lístok ZSSK už zo stanice Devínska Nová Ves, nakoľko REX 
v Devínskom Jazere nestojí.
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Označiť či neoznačiť?

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, 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.

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 zistíte 
počet políčok potrebných pre Vašu cestu, 
ktorý odrátate od políčka číslo 1, alebo 
od posledného označeného lístka. Lístok 
na tomto mieste zohnete a  vložíte do 
označovača. Nie je teda potrebné označovať 
každé jedno pole, ale stačí len posledné.

Ak cestujete viacerí, zopakujte tento postup 
pre každú jednu osobu. Ak Vám počet 
políčok nestačí, môžete skombinovať dva 
Karnety súčasne.

platnosť cena

Karnet - univerzálna platnosť 6,60 €

Všetky ponúkané cestovné lístky je 
možné zakúpiť v  základnej aj zľavnenej 
variante.

Karnet

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 €

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.

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

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, Denné cestovné lístky

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?

alebo zo schémy zón.

Príklad:
Ak cestujete zo zóny 520 do zóny 525, počet zón sa vypočíta ako 
520+525 = spolu 2 zóny. Pre svoju cestu môžete zvoliť 2-zónový 
cestovný lístok s časovou platnosťou 15 alebo 30 minút v závislosti od 
časovej dĺžky Vašej cesty.

Cestujeme z Bratislavy do regiónu

Pri ceste medzi Bratislavou a  regiónom musíte vedieť, cez 
koľko alebo cez ktoré zóny budete cestovať. Počet zón zistíte 
z cestovného poriadku alebo zo schémy zón.
Pozor, bratislavská zóna 100 má dvojnásobnú cenovú váhu. 
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 zóny 101 a 215 do zóny 219, počet zón 
sa vypočíta ako dva krát zóna 100+101+215+219 = spolu 5 zón. Pre 
cestu zvoľte cestovný lístok na 5 zón s časovou platnosťou 90 minút.

Ak cestujete zo zóny 101 do zóny 610, počet zón sa vypočíta ako 
101+610 = spolu 2 zóny. Pre svoju cestu môžete zvoliť 2-zónový 
cestovný lístok s časovou platnosťou 15 alebo 30 minút v závislosti od 
časovej dĺžky Vašej cesty.

 

Príklady ciest

Cestujeme po Bratislave

Pokiaľ budete cestovať len v rámci Bratislavy (zóny 100 a 101), stačí 
Vám sledovať údaj o časovej platnosti cestovného lístka, keďže 
všetky druhy cestovných lístkov platia v celej Bratislave bez ohľadu 
na zónovú platnosť.
Na výber máte lístky s platnosťou 15, 30 alebo 60 minút. Ak Vám 
čas nestačí, môžete tiež použiť ľubovoľný z  lístkov s  platnosťou 
na väčší počet zón, alebo si zvoliť niektorý z denných cestovných 
lístkov. 

Cestujeme po regióne

Pri ceste po regióne musíte vedieť, cez koľko alebo cez ktoré 
zóny budete cestovať. Počet zón zistíte z  cestovného poriadku 

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

Tarifný systém v IDS BK

Verejná osobná doprava v  Bratislave a  okolí sa spojila do 
Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS 
BK). Znamená to, že dopravný systém tvorí vzájomná koordinácia 
všetkých zapojených dopravcov na základe jednotných 
prepravných a tarifných podmienok.
Pri svojich cestách električkami, trolejbusmi a autobusmi 
Dopravného podniku Bratislava, regionálnymi autobusmi 
Slovak Lines, ako aj vlakmi kategórií Osobný vlak (Os) a Regionálny 
expres (REX) prevádzkovanými Železničnou spoločnosťou 
Slovensko môžete využiť cestovné lístky, ktoré platia za rovnakých 
podmienok.

Druhy dopravy

S
Regionálne vlaky S20, S25, S50 a S60
premávajú denne od 5:00 do 23:00.
Intervaly sú od 15 minút v  špičkách po 120 minút cez 
víkendy, linka S25 má obmedzený rozsah premávky.

Tram

Električkové linky 1 - 9
premávajú denne od 5:00 do 23:00.
Intervaly sú v  pracovných dňoch medzi 06:00 a 18:00 
8 minút, v ostatnom čase 15 minút.

BUS
Mestské autobusy a trolejbusy 20 - 212
premávajú denne od 5:00 do 23:00.
Rozsah dopravy aj intervaly sú rozdielne, v  závislosti od 
obsluhovanej lokality.

BUS
Regionálne autobusy 215 - 799
premávajú denne od 5:00 do 23:00,
Rozsah dopravy aj intervaly sú rozdielne, v  závislosti od 
obsluhovanej lokality.

Nočná doprava v Bratislave N21 až N99
premávajú denne. Spoločné odchody z Hlavnej stanice sú 
o 23.30, 0.00*, 0.30, 1.30, 2.30 a 3.30. Všetky zastávky sú na 
znamenie.
* len vybrané linky

                   Zastávky na znamenie

V IDS BK sú mnohé zastávky charakteru na znamenie, vozidlo na 
nich zastaví, len ak na nej niekto nastupuje alebo vystupuje.
Pred vystúpením je potrebné dať vo vozidle včas znamenie 
vodičovi tlačidlom STOP. Pri nastupovaní na takejto zastávke je 
potrebné stáť na zastávke tak, aby Vás vodič prichádzajúceho 
vozidla mohol včas vidieť. Aj keď to nie je povinné, odporúčame 
tiež signalizovať vodičovi úmysel nastúpiť zdvihnutím ruky.

Čo znamená IDS BK


