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Príloha č. 5 Zmluvy o výkone vo verejnom záujme                   
vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – 

prímestskej autobusovej doprave na území TSK   

 

Tarifa (sadzby cestovného a batožiny) prímestskej autobusovej dopravy         

na území  Trenčianskeho samosprávneho kraja 

_______________________________________________________________ 
Tarifa (sadzby cestovného a batožiny) prímestskej autobusovej dopravy (vnútroštátnej dopravy osôb,                

ak vzdialenosť z východiskovej zastávky po cieľovú zastávku nepresahuje 100 km)                                                 

na území Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

Platná od 13.12.2020 

Článok I. 

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s článkom 3 ods. 2 Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady(ES) č. 1370/2007 a § 21 ods. 6 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z.             

o cestnej doprave určuje v územnom obvode Trenčianskeho samosprávneho kraja 

maximálne sadzby základného jednosmerného obyčajného a zľavneného cestovného 

a sadzby časového predplatného cestovného.  

 
 

Tarifné 
pásmo 

Jednosmerné cestovné Časový predplatný lístok 
obyčajný  

 
Dopravná karta  

 

Jednosmerné cestovné Časový predplatný lístok 
zľavnený 

 
Dopravná karta  

Obyčajné  Zľavnené 

Hotovosť 
Dopravná  

karta1) 
7-dňový  30-dňový  Hotovosť 

Dopravná 
karta1) 

7-dňový 30-dňový 
 

 

 km Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur  Eur  
 

  0-2 0,50 0,30 - - 0,40 0,25 - - 
 

3-4 0,70 0,59 5,30 21,20 0,60 0,52 4,30 17,20 
 

  5-7  0,80 0,69 6,20 24,80 0,65 0,57 4,70 18,80 
 

  8-10  0,90 0,79 7,10 28,40 0,75 0,68 5,60 22,40 
 

 11-13 1,00 0,89 8,00 32,00 0,80 0,73 6,00 24,00 
 

 14-17  1,20 1,05 9,40 37,60 0,95 0,89 7,40 29,60 
 

 18-20  1,30 1,14 10,20 40,80 1,00 0,95 7,90 31,60 
 

 21-25  1,50 1,34 12,00 48,00 1,20 1,16 9,60 38,40 
 

 26-30  1,80 1,64 14,70 58,80 1,40 1,35 11,20 44,80 
 

 31-35  2,00 1,88 16,90 67,60 1,60 1,56 13,00 52,00 
 

 36-40  2,20 1,98 17,80 71,20 1,70 1,67 13,90 55,60 
 

 41-45  2,40 2,28 20,50 82,00 2,00 1,94 16,10 64,40 
 

 46-50  2,70 2,53 22,70 90,80 2,20 2,15 17,90 71,60 
 

 51-55  2,90 2,77 24,90 99,60 2,40 2,35 19,50 78,00 
 

 56-60  3,20 2,97 26,70 106,80 2,60 2,51 20,90 83,60 
 

 61-70  3,50 3,37 30,30 121,20 2,90 2,87 23,90 95,60 
 

71-80 4,00 3,86 34,70 138,80 3,30 3,29 27,40 109,60 
 

81-90 4,50 4,26 38,30 153,20 3,70 3,61 30,00 120,00 
 

91-100 4,90 4,71 42,40 169,60 4,00 3,97 33,00 132,00 
 

1)
  Po zavedení funkcionality dopravca akceptuje aj virtuálnu dopravnú kartu v mobile 
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Tarifné pásmo do 2 km neplatí v mestách – Prievidza, Bojnice, Handlová, Trenčín, Považská 
Bystrica, Púchov, Nové Mesto nad Váhom. Uplatní sa cena z tarifného pásma od 3 do 4 km.  
Tarifné pásmo do 2 km platí v meste Bánovce nad Bebravou na zastávkach, kde nepremáva 
MHD. 
 
Jednosmerné zľavnené cestovné: 
a) deti od 6 do 16 roku veku,  
b) žiaci a študenti podľa osobitného predpisu2) v dennej forme štúdia do 26 rokov veku, 
c) rodičia alebo iní zákonní zástupcovia, ak sprevádzajú deti telesne, mentálne alebo  

zmyslovo  postihnuté  alebo  chronicky  choré  do  školských,  sociálnych  alebo 
zdravotníckych zariadení na území SR, v ktorých sú umiestnené, príp. ak cestujú            
na návštevu týchto detí do uvedených zariadení,    

d) osoby s ťažkým zdravotným postihnutím – držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S,  
e) sprievodcovia osôb s ťažkým zdravotným postihnutím – držiteľov preukazu ŤZP-S,   
f)  seniori od dovŕšenia dôchodkového veku – držitelia dopravnej karty dopravcu, 
g) deti do 6 roku veku   
h) občania nad 70 rokov veku.  
 
Jednosmerné osobitné cestovné: 
a)  za 0,10 € sa prepravujú deti do 6 rokov veku 
b)  za 0,40 € sa prepravujú občania nad 70  rokov veku mimo pásma do 2 km. V pásme do 2 

km sa občania nad 70 rokov veku prepravujú za jednosmerné zľavnené cestovné. 
 
Dovozné: 
a)  za 0,50 € sa prepravuje nadrozmerná batožina 
b)  za 0,50 € sa prepravuje pes a spoločenské zviera 
c)  za 1,00 € sa prepravuje bicykel 
 

Cenník manipulačných poplatkov tarifného tovaru  a služieb
             

Názov tovaru/služby  Cena s DPH  

Dopravná karta - prímestská  4,00 € 

Dopravná karta - mestská
 

4,00 € 

Puzdro na dopravnú kartu 0,50 €    

Predĺženie platnosti zľavy na dopravnej karte na žiadosť klienta 0,50 € 

Dopravná karta - typ ŤZP  a ŤZP-S s invalidným vozíkom, resp. nevidiaci  0,00 € 

Personifikácia a aktivovanie duplikátu dopravnej karty na žiadosť klienta 1,60 € 

Vykonanie zmeny v dopravnej karte na žiadosť klienta  1,60 € 

Vrátenie vkladu z dopravnej karty na žiadosť klienta 1,60 € 

Blokácia dopravnej karty na žiadosť klienta  0,50 € 

Zrušenie blokácie dopravnej karty  0,50 € 

Správa vkladu na dopravnej karte 
3,00 € ročne, resp. do 
výšky vkladu  

Doručenie dopravnej karty poštou 2,50 € 

Vystavenie preukazu veku dieťaťa  0,50 €                   

Potvrdenie o výške cestovného na žiadosť klienta  1,00 €        

Cestovný poriadok - regionálny SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza, a.s.     4,50 €     

Cestovný poriadok - mestská hromadná doprava Trenčín (tlač A4)  0,20 € 

Cestovný poriadok - prímestská autobusová doprava (tlač A4)  0,20 € 
 

2)  
Zákon č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

   a Zákon č. 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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Článok II.  
Bezplatná preprava 

 

1. Rozsah bezplatnej prepravy  

a) detský kočík, ak je v ňom prepravované dieťa,  

b) pes so špeciálnym výcvikom (asistenčný, signálny, vodiaci pes) cestujúceho, ktorý je 

držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,  

c) invalidný vozík,   

d) príručná batožina, ktorá má rozmery menšie ako 20x30x50 cm, batožina tvaru valca, 

ktorej dĺžka nepresahuje 150 cm a priemer 10 cm alebo tvaru dosky, ktorej rozmery 

nepresahujú 5x80x100 cm a ktorých hmotnosť súčasne nepresahuje 25 kg (pokiaľ sa 

prepravujú v priestore pre cestujúcich)  

 

Článok III. 

Zľavy a  spôsob preukazovania ich nároku 

 

1. Druhy zliav   

a) Jednosmerný cestovný lístok (ďalej len „JCL“) platený v hotovosti u vodiča alebo 

bezhotovostne prostredníctvom bankovej karty. Cena cestovného je totožná.  

b) JCL platený bezhotovostne u vodiča prostredníctvom dopravnej karty (ďalej len „DK“), 

c) osobitné cestovné.   

 

2. Rozsah držiteľov zliav   

a) deti od 6 do 16 roku veku, 
b) žiaci a študenti podľa osobitného predpisu v dennej forme štúdia do 26 rokov veku, 
c) rodičia alebo iní zákonní zástupcovia, ak sprevádzajú deti telesne, mentálne alebo  

zmyslovo  postihnuté  alebo  chronicky  choré  do  školských,  sociálnych  alebo 
zdravotníckych zariadení na území SR, v ktorých sú umiestnené, príp. ak cestujú na 
návštevu týchto detí do uvedených zariadení, 

d) osoby s ťažkým zdravotným postihnutím – držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S, 
e) sprievodcovia osôb s ťažkým zdravotným postihnutím – držiteľov preukazu ŤZP-S, 
f) seniori od dovŕšenia dôchodkového veku – držitelia dopravnej karty dopravcu, 
g) deti do 6 roku veku, 
h) občania nad 70 rokov veku.  

 

3.   Spôsob preukazovania nároku pri uplatňovaní zľavy   

 

3.1 Nárok na zľavu u dopravcu sa uplatňuje v klientskych centrách za nasledovných 

podmienok:   

 

a)  deti od 6 do 16 rokov veku  

Na  základe  Žiadosti  o  vydanie  dopravnej karty dopravcu (ďalej len „Žiadosť“) vyplnenej a 

podpísanej zákonným zástupcom. Súčasne zákonný zástupca predloží svoj občiansky 

preukaz na overenie údajov v Žiadosti. Fotografia sa vyhotovuje priamo v klientskom 

centre. Žiadosť nemusí byť potvrdená školou. Osoba, ktorá Žiadosť podpísala zodpovedá 

za prípadné škody, ktoré vzniknú dopravcovi uvedením nepravdivých údajov. V prípade 

pochybností je dopravca oprávnený vyžiadať si potvrdenie o návšteve II. stupňa ZŠ. 

Poskytnutie zľavy nie je podmienené občianstvom EÚ.  

Pokiaľ  chce  zákonný  zástupca dieťaťa požiadať o vydanie preukazu  veku  dieťaťa,  

predloží v klientskom centre rodný list dieťaťa a fotografiu dieťaťa o rozmeroch 3x2,5 cm.  
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b) žiaci a študenti do 26 rokov veku       

Na základe vyplnenej a podpísanej Žiadosti potvrdenej školou, že žiadateľ je žiakom 

základnej/strednej školy alebo študentom vysokej školy denného štúdia, do dosiahnutia 

vysokoškolského vzdelania 2. stupňa. V prípade predĺženia platnosti nároku na zľavu v 

nasledujúcom školskom roku sa predkladá len potvrdenie o návšteve školy, nie staršie ako 

30 dní. Súčasne predložia svoj občiansky preukaz na overenie údajov v Žiadosti. Fotografia 

sa vyhotovuje priamo v klientskom centre. Osoba, ktorá Žiadosť podpísala a škola, ktorá 

Žiadosť potvrdila v plnej miere zodpovedá za správnosť údajov uvedených v Žiadosti a 

zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú dopravcovi uvedením nesprávnych údajov. 

Poskytnutie zľavy pre študujúcich zo zahraničia v SR nie je podmienené občianstvom EÚ. 

  O  kartu  môže  požiadať  aj  žiak, študent – občan EÚ študujúci v zahraničí na základe        
úradne preloženého  potvrdenia  o návšteve školy a rozhodnutia Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) o rovnocennosti  štúdia  so  štúdiom  
v SR.   

  Rozhodnutie  sa  nevyžaduje  u študentov  škôl  uvedených  v  zozname uznaných 
vysokých škôl v EÚ, EHS a Švajčiarsku,  ktorý  pre  účely  posúdenia  štúdia v zahraničí 
zverejňuje MŠVVaŠ SR.  

 
Dopravca poskytuje zľavu žiakom stredných škôl  do 31.8. a študentom vysokých škôl  do 

30.9. príslušného školského  roka.  
  

c)  seniori od dovŕšenia dôchodkového veku3) 

Na  základe  vyplnenej  a  podpísanej  Žiadosti  a  výmeru  o  starobnom  dôchodku 

vydaného Sociálnou poisťovňou. 

Súčasne predložia svoj občiansky preukaz na overenie údajov v Žiadosti. Fotografia sa 

vyhotovuje priamo v klientskom centre.    
 

d)  občania nad 70 rokov veku   

Na základe vyplnenej a podpísanej Žiadosti. Súčasne predložia svoj občiansky preukaz na 

overenie údajov v Žiadosti. Fotografia sa vyhotovuje priamo v klientskom centre.   

 

e)  osoby s ťažkým zdravotným postihnutím  

Na základe vyplnenej a podpísanej Žiadosti a platného preukazu ŤZP, resp. ŤZP – S.  

Súčasne predložia svoj občiansky preukaz na overenie údajov na Žiadosti. Fotografia sa 

vyhotovuje priamo v klientskom centre.  

  

f)  deti do 6 rokov veku   

Na základe  Žiadosti  vyplnenej  a  podpísanej  zákonným  zástupcom.  Súčasne 

zákonný zástupca predloží rodný list dieťaťa na overenie údajov v Žiadosti. Fotografia 

sa vyhotovuje priamo v klientskom centre. Poskytnutie zľavy nie je podmienené 

občianstvom EÚ.  

 

3.2  Obdobné podmienky platia pri elektronickej objednávke.  

 

4. Forma preukazovania poskytnutej zľavy vo vozidle PAD  
 

4.1 V linkách prímestskej autobusovej dopravy preukazujú cestujúci nárok na zľavu 

vodičovi autobusu,  resp. revízorovi nasledovne:  

 
3) 

v zmysle § 10 ods. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 5/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré  

   ustanovenia týkajúce sa objednávania
 
verejnej osobnej dopravy  
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a) deti od 6 do 16 rokov veku  
- platnou dopravnou kartou dopravcu s fotografiou, 
- platným elektronickým preukazom žiaka s fotografiou vydaným školou, 
- platným preukazom pre deti od 6 do 16 rokov s fotografiou vydaným dopravcom, 
- platným preukazom pre dieťa do 16 rokov veku vydaným Železničnou spoločnosťou    

Slovensko (ďalej len „ŽSSK“), 
- platnou dopravnou kartou s fotografiou a dátumom narodenia vydanou iným 

dopravcom v rámci SR, 
-      platným cestovným pasom.  

Pre poskytnutie zľavy môže oprávnená osoba dopravcu posúdiť vek dieťaťa z jeho výšky 
nepresahujúcej 140 cm. Meranie má len orientačný charakter. Pri výške nad 140 cm môže 
oprávnená osoba dopravcu trvať na predložení dokladu oprávňujúceho poskytnutie zľavy. 

 
b) žiaci a študenti do 26 rokov veku  

  -  platnou dopravnou kartou dopravcu s fotografiou  
  -  platným preukazom pre žiaka/študenta s fotografiou vydaným ŽSSK  
  -  platným elektronickým preukazom žiaka s fotografiou vydaným školou  
  -  platným elektronickým preukazom študenta s fotografiou vydaným školou  
  -  platnou International Student Identity Card s fotografiou vydanou školou      
  -  platnou dopravnou kartou s fotografiou a dátumom narodenia vydanou iným dopravcom  
     v rámci SR. 
 
Pre uplatnenie nároku na zľavnené cestovné sa kontroluje vizuálna platnosť karty (validačná 
známka), predtlačená platnosť karty alebo elektronická platnosť karty. Podmienkou 
bezhotovostnej platby cestovného z preukazu žiaka/preukazu študenta je aktivácia 
dopravnej časti karty.  
Dopravné karty dopravcu sú prolongované vizuálne (validačná známka) i elektronicky.  
                        
    c) osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
 -  platnou dopravnou kartou dopravcu s fotografiou  
 -  platnou dopravnou kartou s fotografiou vydanou iným dopravcom zapojeným  
    v zúčtovacom systéme TransCard na základe platného preukazu ŤZP, resp. ŤZP-S   
 -  platným preukazom ŤZP, resp. ŤZP-S.   
 

d) sprievodca osoby s ťažkým zdravotným postihnutím  

 -  splnenie podmienky preukazuje sprevádzaný držiteľ preukazu ŤZP-S týmto preukazom 

alebo platným dokladom totožnosti s údajom o ťažkom zdravotnom postihnutí, prípadne 

odkázanosti na sprievodcu.  
 

e) rodičia  alebo  zákonní  zástupcovia  sprevádzajúci  dieťa  telesne,  mentálne  alebo               
    zmyslovo postihnuté  alebo  chronicky  choré,  umiestnené  v  školských,  sociálnych     
    alebo zdravotníckych zariadeniach na území SR alebo ich navštevujúci  

- platným preukazom ŤZP-S dieťaťa (pri jeho sprevádzaní),   
- platným občianskym preukazom, resp. iným dokladom totožnosti, ktorý obsahuje: 
      meno, priezvisko, dátum narodenia, fotografiu spolu s potvrdením vystaveným  
      zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené,         
- preukazom vydaným takýmto zariadením a potvrdeným termínom návratu  bez 

dieťaťa, resp. návštevy dieťaťa (pri ceste bez dieťaťa).  
 

f) seniori od dovŕšenia dôchodkového veku 
    -  platnou dopravnou kartou dopravcu s fotografiou4)

  
 
 
 
 
4)
 dopravca akceptuje vizuál SENIOR62 do ukončenia platnosti dopravnej karty 
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g) deti do 6 rokov veku   

- splnenie podmienky veku prepravovaného dieťaťa preukazuje osoba, ktorá príslušný           

nárok ako sprevádzajúca osoba uplatňuje,  

- ak vodič autobusu PAD usúdi, že vek prepravovaného dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje                            

nárok  na  osobitné  cestovné,  nie  je  možné  určiť  z  jeho  fyzického  vzhľadu,            

prepravovanému dieťaťu nárok na osobitné cestovné vznikne iba vtedy, ak sa jeho 

vek nepochybne preukáže dokladom ktorý obsahuje: meno a priezvisko dieťaťa, 

fotografiu a dátum narodenia (DK, preukaz veku dieťaťa).  

 

h)  občania nad 70 rokov veku   

- platným občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti, 

- platnou dopravnou kartou dopravcu s fotografiou, 

- platným preukazom s fotografiou vydaným ŽSSK, 

- platným preukazom s fotografiou a dátumom narodenia vydaným iným dopravcom      

      v rámci SR.  

 

4.2 Nárok na zľavu má cestujúci len za predpokladu, že splnil všetky podmienky stanovené 

v Článku III. Tarify. V opačnom prípade bude cestujúcemu vydaný cestovný lístok                  

v základnej hodnote. Ak je možné uplatniť zľavnené cestovné z viacerých dôvodov, 

zľava sa poskytuje len raz.  

 

4.3 Dopravné karty opatrené fotografiou sú neprenosné a oprávňujú výlučne držiteľa 

využívať zľavu. 

 

  4.4   Dopravca  akceptuje  platnú  dopravnú  kartu  dopravcu  s  vizuálom  Krajskej  karty  
        multiCARD5 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5) v termíne do 01.08.2024 


