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Dopravcovia:

Predplatné cestovné lístky
Predplatný cestovný lístok (PCL), hovorovo nazývaný aj 
„Električenka“, je elektronický cestovný lístok zapísaný 
na bezkontaktnej čipovej karte (BČK) alebo v mobilnej 
aplikácii IDS BK. Ak si PCL kupujete na akceptovanú BČK, 
môžete využiť internetový obchod IDS BK - eshop.idsbk.
sk, alebo internetový obchod dopravcu, ktorý vám BČK 
vydal. Osobne si PCL môžete kúpiť na predajných miestach 
dopravcov v Bratislave a vo všetkých červených automatoch.

Cestovanie bez platného cestovného lístka, je spoplatnené 
sumou vo výške základného cestovného a tzv. sankčnou 
úhradou, ktorej základná hodnota je 90 €.

PCL je najvýhodnejšou alternatívou pri pravidelnom 
cestovaní. Môžete s ním cestovať neobmedzene v rámci jeho 
zónovej a časovej platnosti. Predávajú sa za tieto základné 
ceny (zľavnené PCL sa predávajú za 50% zo základnej ceny):

Elektronické lístky
Elektronické lístky si môžete kúpiť priamo v mobilnej aplikácii 
IDS BK. V takom prípade sa pri kontrole preukazujete len 
lístkom v aplikácii, ktorý má podobu QR-kódu. Do mobilnej 
aplikácie IDS BK si, samozrejme, môžete dobiť finančný 
kredit a použiť ho na kúpu lístkov. Okrem toho je možné 
elektronické lístky kúpiť v označovačoch vo vozidlách MHD 
v Bratislave, v označovačoch na nástupištiach vlakových 
staníc, a tiež u vodičov regionálnych autobusov. Na kúpenie 
lístka uvedenými spôsobmi potrebujete bezkonaktnú čipovú 
kartu s finančným kreditom. Finančný kredit si na takúto 
kartu môžete dobiť v ktorejkoľvek predajni v Bratislave, 
cez červený predajný automat, alebo cez internet.

Mobilná aplikácia IDS BK 
V mobilnej aplikácii IDS BK je možné kúpiť jednorazové 
a denné cestovné lístky aj Električenky, vyhľadať spojenia 
z miesta na mape či výberom z najbližších zastávok, nájsť 
aj cestovný poriadok ktorejkoľvek linky všetkých dopravcov 
zapojených do IDS BK.

Bezkontaktná čipová karta (BČK)
BČK slúži ako nosič elektronického cestovného lístka. Na BČK 
si môžete kúpiť predplatný cestovný lístok, alebo môžete využiť 
funkciu elektronická peňaženka a kúpiť si cestovný lístok 
na jednu cestu z finančného kreditu nahratého na karte. BČK 
si môžete kúpiť v predajniach všetkých dopravcov zapojených 
do IDS BK. Po prvej návšteve predajne je možné ďalšie služby 
vybaviť pohodlne cez internet.

Elektronická peňaženka
Elektronická peňaženka (EP) funguje na princípe využívania 
finančného kreditu, ktorým si môžete „naplniť“ svoju BČK 
a následne si môžete kupovať elektronické cestovné lístky 
dovtedy, kým nevyčerpete svoj kredit. Kredit v EP si môžete 
dobíjať podľa svojich potrieb počas celej platnosti BČK. 
Minimálna výška dobitia/plnenia EP sú 5 €, maximálny 
zostatok kreditu v EP nesmie byť vyšší ako 150€.

Služba Kartuj
V rámci MHD v Bratislave je možné využiť službu Kartuj, čo 
je služba, ktorá umožňuje nákup cestovných lístkov v MHD 
v Bratislave prostredníctvom platobnej karty VISA, Mastercard 
a Maestro. Cestovný lístok je možné aktivovať priložením 
platobnej karty k označovaču s platobným terminálom 
vo vozidle. Nie je potrebné stlačiť nijaké tlačidlo. Platobnú 
kartu je potrebné priložiť k označovaču pri každom nástupe 
do vozidla. Aktívny cestovný lístok platí vždy len pre danú 
platobnú kartu. V prípade kontroly je potrebné preukázať sa 
touto kartou. Lístky sa evidujú v zúčtovacom centre počas 
daného kalendárneho dňa (od 0:00 do 23:59) a na konci dňa 
príde k platbe cestovného strhnutím celej precestovanej sumy 
na základe cenníka, denný limit je vo výške 4 €. Ak suma 
za všetky cesty v danom dni presiahne denný limit 4 €, aj 
tak bude cestujúcemu účtovaná len suma vo výške denného 
limitu, nikdy nie vyššia.

Tarifné zóny IDS BK

IDS BK

www.idsbk.sk

Mobilná aplikácia IDS BK

Mobilná aplikácia IDS BK ponúka 
cestujúcim všetky cestovné lístky 
na jednu cestu, Električenky, aktuálnu 
polohu vozidiel, vyhľadávač spojení, 
či funkciu elektronická peňaženka. Do 

aplikácie je teda možné 
nahrať kredit a kupovať 
si tak cestovné lístky 
kedykoľvek.

www.idsbk.sk/aplikacia/

Bratislavská mestská karta (BMK)
Zľava na Bratislavskej mestskej karte bola od júla 2021 
zrušená. Naďalej však môžete využívať už vydanú kartu ako 
bežnú bezkontaktnú čipovú kartu bez poskytnutia zľavy. 
Služba bola nahradená ročným predplatným cestovným 
lístkom so zľavou. Aj keď bola zľava na BMK zrušená, 
cestujúci nie je povinný vrátiť danú kartu pred skončením 
jej platnosti. Všetky existujúce BMK je možné využívať až 
do skončenia ich platnosti, najneskôr však do 30. 06. 2023. 
Nové karty, ktoré nemajú aktivovanú dopravnú funkcionalitu, 
už nie je možné od júla 2021 ďalej používať.

Vydala Bratislavská integrovaná doprava, a. s.,  organizátor 
IDS BK. Nepredajné. Aktualizácia k 15. 11. 2021.



IDS BK
IDS BK je Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji, 
ktorý predstavuje spojenie viacerých druhov verejnej osobnej 
dopravy v Bratislave a okolí. Znamená to, že dopravný 
systém tvoria dopravcovia, ktorí poskytujú prepravné služby 
na základe jednotných prepravných a tarifných podmienok, 
teda za jednotné ceny. Pri cestovaní električkami, trolejbusmi 
a autobusmi Dopravného podniku Bratislava, regionálnymi 
autobusmi Arriva Mobility Solution, ako aj regionálnymi 
vlakmi prevádzkovanými Železničnou spoločnosťou 
Slovensko,  je možné v rámci IDS BK využiť len jeden lístok, 
platný u všetkých dopravcov, za jednotnú cenu.

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)
tarifná skupina základné cestovné
tarifná skupina zľavnené cestovné
časová platnosť v dňoch
prestupný CL

Predaj cestovných 
lístkov IDS BK

Cestovné lístky si môžete zakúpiť:
v mobilnej aplikácii IDS BK, 
na vlakových staniciach,
na predajných miestach DPB a Slovak Lines,
v červených a žltých predajných automatoch,
v internetovom predaji a eShope IDS BK,
v označovačoch vo vozidle alebo na nástupišti,
u vodiča/sprievodcu vo vozidle na začiatku cesty,
v novinových stánkoch, trafikách a vybraných 
maloobchodných predajniach a na poštách.

Cestovné lístky na jednu cestu
Cestovné lístky na jednu cestu sú 
platné pre jednu cestu na všetkých 
linkách vrátane nočných a môžete 
s nimi ľubovoľne prestupovať. 
Platnosť lístka je stanovená počtom/
zoznamom zón a časom, vďaka čomu 
môžete využiť jeden lístok v rámci 
jeho platnosti aj na spiatočnú cestu. 
Môžete tak cestovať v stanovenom 
počte zón alebo v uvedených zónach 
a to až do doby konca časovej 
platnosti.

Cestovať v rámci Bratislavy v praxi znamená cestovať 
v tarifných zónach 100 a 101. V tomto prípade stačí sledovať 
časovú platnosť cestovného lístka vzhľadom na to, že všetky 
druhy cestovných lístkov platia v celej Bratislave bez ohľadu 
na zónovú platnosť. Môžete si vybrať lístok s platnosťou 30 
minút, no ak potrebujete lístok s dlhšou časovou platnosťou 
môžete použiť ľubovoľný z lístkov s platnosťou na väčší počet 
zón alebo niektorý z denných cestovných lístkov. 

Pri cestovaní v regióne musíte vedieť, cez koľko (resp. 
cez ktoré) tarifné zóny budete cestovať a ako dlho bude vami 
zvolená cesta trvať. Počet zón zistíte z cestovného poriadku 
alebo zo schémy zón alebo Vám ich vypočíta mobilná 
aplikácia IDS BK.  

* pre prepravu bicyklov sa v železničnej doprave uplatní 
cena podľa cenníka železničného dopravcu. ** platnosť 
elektronického lístka sa určuje podľa platnosti cestovného 
lístka pre cestujúceho.

Platenie dovozného sa vzťahuje na:
batožiny alebo predmety, ktorých čo i len jeden 
rozmer presahuje veľkosť 60 cm x 45 cm x 25 cm 
pes prepravovaný mimo ochrannej schránky, s výnimkou psa 
so špeciálnym výcvikom, ktorý musí byť označený známkou 
a vybavený príslušným postrojom.

Príklad: Ak cestujete zo zóny 710 do zóny 730, budete 
prechádzať zónou 710, 720 a 730, spolu sú to 3 zóny. 
Pre svoju cestu môžete zvoliť 3-zónový cestovný lístok 
s časovou platnosťou 60 minút.

Pri cestovaní v rámci Bratislavy a v regióne musíte vedieť, 
cez koľko (resp. cez ktoré) tarifné zóny budete cestovať 
a ako dlho bude vami zvolená cesta trvať. Počet zón zistíte 
z cestovného poriadku alebo zo schémy zón alebo Vám ich 
vypočíta mobilná aplikácia IDS BK.

Príklad: Ak cestujete zo zóny 100 do zóny 219, budete 
prechádzať cez zóny 100, 101, 215 a 219, zóna 100 sa 
však počíta za 2 tarifné zóny čo znamená, že spolu je to 
5 zón. Pre cestu zvoľte cestovný lístok na 5 zón s časovou 
platnosťou 90 minút.

Ak cestujete zo zóny 101 do zóny 610, budete prechádzať iba 
týmito dvoma zónami, počet zón je preto 2. Pre svoju cestu 
môžete zvoliť 2-zónový cestovný lístok s časovou platnosťou 
60 minút.

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

Zónová platnosť môže byť stanovená buď konkrétnymi 
číslami zón, v ktorých cestovný lístok platí, alebo stanoveným 
počtom zón, cez koľko, vrátane nástupnej, môže cestujúci 
cestovať.

Cestovné lístky z predpredaja (zakúpené pred cestou) majú 
uvedený len počet zón, ich platnosť sa počíta od miesta 

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

Dovozné lístky
Dovozné lístky slúžia na prepravu batožiny, psov alebo 
bicyklov*. V ponuke je sieťový dovozný lístok platný pre všetky 
zóny v časovej platnosti 180 minút, ktorý môžete využiť 
počas jednej cesty na všetkých linkách zaradených do IDS BK 
a počas platnosti lístka môžete neobmedzene prestupovať.

Pozor!
Bratislavská zóna 100 sa počíta ako 2 tarifné zóny. Ak teda 
cestujete s cestovným lístkom na jednu cestu a prechádzate 
cez zónu 100 musíte rátať s tým, že do počtu zón ju zarátate 
dvakrát. Pri ostatných druhoch lístkov je táto odlišnosť už 
zohľadnená v cene lístka.

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.

Denné cestovné lístky
Denné cestovné lístky sú 
platné pre všetky linky (vrátane 
nočných) pre neobmedzený 
počet ciest počas celej svojej 
časovej platnosti. Sú výhodné 
najmä vtedy, ak potrebujete 
v danom dni/dňoch cestovať 
viackrát do dňa. V ponuke 
sú denné cestovné lístky 
pre zóny 100+101 a pre celú 
sieť IDS BK.

Zľavy
V IDS BK sú poskytované komerčné aj sociálne zľavy. 
Komerčné zľavy predstavujú predplatné cestovné, okrem 
toho sa poskytuje zľava 10% pri kúpe cestovného lístka 
z kreditu na čipovej karte či v mobilnej aplikácii IDS BK.

Na zľavy vo výške 50% zo základného cestovného majú 
nárok:  

deti od dovŕšenia 6 do 15,99 roka a mladiství od 16 
do 17,99 roka,
žiaci základných a stredných škôl a študenti vysokých 
škôl v dennej forme štúdia do 25,99 roka,
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
dôchodcovia od dovŕšenia 60. roku veku, ktoré sú 
poberatelia starobného, invalidného resp. výsluhového 
dôchodku,
seniori od dovŕšenia 62. roku ich veku (platí aj pre osoby 
staršie ako 70 rokov, ak nevyužívajú osobitné cestovné 
formou SeniorPasu IDS BK).

Pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100+101 
v kombinácii s regionálnymi zónami sa 50% zľava vypočíta 
z ceny PCL za všetky zóny.

Kompletné podmienky nájdete v Prepravnom poriadku 
IDS BK.


