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Do vozidla nemá prístup
osoba s príznakmi 
nadmerného požitia alkoholu
alebo drog, alebo osoba
so znečisteným odevom.

Na kolieskových 
korčuliach je vstup 
do vozidla z dôvodu 
bezpečnosti zakázaný.

Fajčenie vo vozidlách
a na zastávkach je zakázané.

Nekonzumuje nápoje
a jedlá vo vozidle

Ak cestujete vozidlom,
ktoré je vybavené tlačidlom 
na otváranie dvetí, stlačte ho 
včas pred príchodom 
do zastávky.

Priestory vozidiel 
a zastávok 
sú monitorované

Nástup s invalidným vozíkom
alebo bicyklom hláste 
prosím vodičovi.

Nástup s detským kočíkom 
hláste prosím vodičovi. 
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platí od / valid from: 01.07.2021   

Cestovné lístky pre Bratislavu / Bratislava tickets

Papierový lístok
Paper Ticket

Cestovné lístky pre 1 osobu
Single Tickets for 1 person 

Vysvetlivky
Legend

Električenky (predplatné cestovné lístky)
Travelcards

Elektronický lístok
eTicket

SMS lístok
SMS Tickets

Bratislava CARD
City & Region

Kartuj MHD
Bank card ticket

platí len na linkách 1-212,  X1-X99 a N1-N99
valid only on the lines 1-212, X1=X99 and N1-N99

platí len na linkách 1-212,  X1-X99 a N1-N99
valid only on the lines 1-212, X1=X99 and N1-N99

základný
basic

zľavnený
reduced

základný
basic

prenosný
transferable

zľavnený
reduced

Jedna cesta
Single trip

Prvý prestup do 45'
First transfer until 45 minutes

Denný limit
Daily cap

dieťa 6 - 15,99 rokov; mladistvý 16 - 17,99 rokov / child 6 - 15,99 years or youth 16 - 17,99 years
študent 18 - 25,99 rokov s platným preukazom / student 18 - 25,99 years with a student card
osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S / senior from 62 years

Elektronický lístok si môžete zakúpiť akceptovanou čipovou kartou alebo v mobilnej aplikácii IDS BK.
Electronic tickets may be purchased using an accepted chip card or with mobile application.

Platí pre:
Valid for:

Info: www. card.visitbratislava.com

Priložte bankomatovú kartu alebo mobilné zariadenie k terminálu pri každom 
nástupedo vozidla. Denný limit sa vzťahuje na cesty v čase od 0:00 do 23:59.
Touch-in your contactless bank card or mobile device at the start of your journey. 
A daily cap is calculated for journeys that start at 00:00 and end at 23:59 the same day.

Zašlite prázdnu SMS alebo SMS s jedným znakom na uvedené číslo. 
SMS lístok je možné zakúpiť len zo slovenského telefónneho čísla.
Nastúpiť môžete len s platným SMS lístkom.

Send an empty SMS or an SMS with a single character to the specified phone number.
An SMS ticket may only be purchased using a Slovak phone number. An SMS ticket must be 
received before boarding a vehicle.

Počas sobôt, nedieľ a dní pracovného pokoja môže s držiteľom základného denného cestovného lístka 
cestovať aj ďalšia dospelá osoba a až 3 osoby do 17,99 rokov. Podmienkou takéhoto využitia je, 
že v skupine cestujúcich je 1 dospelý a 1 dieťa / mladistvý.

On Saturdays, Sundays and other non-working days, holders of basic Day Tickets may travel with an adult companion 
and up to 3 childern under the age of 18. Such a group of travellers must include at least 1 adult and 1 child.

7 dní
7 days

30 dní
30 days

90 dní
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365 dní
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dovozné: batožina, pes, bicykel 
(pre bicykle neplatí vo vlaku)
luggage, dog, bike 
(does not apply for bicycles on the train)
osoba staršia ako 18 rokov
adult from 18 years

časová platnosť (min. / hod.)
time validity (min. /h.)

časová platnosť (dni)
time validity (days)
prestupný
through-ticket

Kompletnú ponuku cestovných lístkov zakúpite vo vybraných automatoch, na autobusových a železničných staniciach.

Stiahnite si 
mobilnú aplikáciu

<18 +

Výhodné víkendové cestovanie
Convenient Family Weekend Trips

+
ZĽAVA až 72%

Cestujete s podporou Organizátor IDS BK

www.idsbk.sk
idsbk.sk0948 102 102www.idsbk.sk

denne od 08:00 do 18:00Infocentrum IDS BK Dopravcovia v IDS BK


