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Zoznam skratiek a pojmov: 

 
BČK  Bezkontaktná čipová karta 

DCL  Denný cestovný lístok 
DPB  Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

IDS BK  Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji 
JCL  Jednorazový cestovný lístok 
PCL  Predplatný cestovný lístok 

SMS-CL  SMS cestovný lístok 
VIK  Virtuálna karta 
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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Bratislave historických liniek a výkon prepravnej kontroly 
(ďalej len „Tarifa MHD“) upravuje cenové vzťahy medzi Dopravným podnikom  Bratislava, akciová 
spoločnosť (ďalej len „DPB“) a cestujúcim. 

2. Na cestovanie historickými linkami Dopravného podniku Bratislava, a. s. sa nevzťahuje Tarifa 

Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (ďalej len „IDS BK“). 

 
 

Článok 2 

 Cestovné lístky 

 

1. Druhy cestovných lístkov: 

A) Jednorazový cestovný lístok (JCL) 4,00 € 

B) Denné cestovné lístky (DCL) v zmysle Tarify IDS BK (základný) Doplatok 0,00 € 

C) SMS cestovný lístok (SMS-CL) 24 hodín Doplatok 0,00 € 

D) Predplatné cestovné lístky (PCL) so zónami 100+101 Doplatok 0,00 € 

 

2. Bezplatne sa prepravujú deti do dovŕšenia šiesteho roku veku. 

3. Ak je podľa nasledujúcich ustanovení možné prepravovať na jeden cestovný doklad viac 

cestujúcich, DPB si vyhradzuje právo umožniť cestu iba takému počtu cestujúcich, ktorým sa 

neprekročí maximálna kapacita vozidla určená počtom cestujúcich na sedenie. 

 

Článok 3 

Podmienky zakúpenia a použitia cestovného lístka 
 

A 
Jednorazové cestovné lístky 

 
1. Jednorazovým cestovným lístkom (ďalej len „JCL“) sa pre účely tejto tarify rozumie JCL zakúpený 

platobnou kartou v termináli u sprievodcu vozidla historickej linky. 

2. Cena JCL na jednu cestu je vrátane DPH. Zľavnený JCL sa neposkytuje. 

3. JCL je platný len v deň vydania a je ho možné použiť na neobmedzený počet ciest historickými 

linkami. 

 
4. S držiteľom JCL môže cestovať aj ďalšia dospelá osoba a až tri deti alebo traja mladiství. 

Podmienkou takéhoto využitia je, že v skupine cestujúcich je jeden dospelý a jedno dieťa alebo 
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mladistvý1.  

5. JCL  platí len v historických vozidlách na linkách v zónach 100+101. 

6. Daňový doklad k CL zakúpenému vo vozidle obdrží cestujúci priamo pri zakúpení. 

 

B 
Denné cestovné lístky IDS BK 

1. Denným cestovným lístkom (ďalej len „DCL“) sa pre účely tejto tarify rozumie akýkoľvek platný (už 
označený) základný DCL (bez zľavy) s časovou platnosťou 24 hodín, 72 hodín alebo 168 hodín, 
v papierovej alebo elektronickej podobe a emitovaným v rámci IDS BK. 

Platnosť 
(zónová a časová) 

Základný 

Papierový lístok Elektronický lístok 

100+101 / 24 hodín 4,00 € 3,70 € 

100+101 / 72 hodín 9,00 € 8,20 € 

100+101 / 168 hodín - 12,00 € 

Sieťový / 24 hodín 6,90 € 6,30 € 

 

2. V prípade ak cestujúci pri nástupe do vozidla ešte nemá vyznačený začiatok platnosti papierového DCL 
na označovači cestovných lístkov v rámci liniek IDS BK, takýto lístok označí sprievodca v historickej 
linke, pričom na rube DCL vyznačí perom dátum a čas nástupu do vozidla.  

3. Označený DCL podľa bodu 1 alebo bodu 2 tohto článku je možné použiť na historických linkách počas 
celej doby platnosti zakúpeného DCL na neobmedzený počet ciest. 

4. Pre ďalšie použitie DCL na linkách IDS BK je cestujúci povinný riadiť sa Tarifou IDS BK. Ak DCL nebol 
pred použitím na historických linkách označený v označovači cestovných lístkov v rámci liniek IDS BK, 
cestujúci je povinný označiť začiatok platnosti DCL pri prvom nástupe do vozidla linky zahrnutej do 
IDS BK2. 

5. Platný DCL môže mať tiež formu zápisu do čipu bezkontaktnej čipovej karty (ďalej len 
„BČK“)/pamäte virtuálnej karty (ďalej len „VIK“) alebo vo forme QR kódu v mobilnej aplikácii 
IDS BK. Pri kontrole cestovných dokladov cestujúci predkladá BČK/VIK na terminál sprievodcu 
vozidla. 

6. S držiteľom DCL môže cestovať aj ďalšia dospelá osoba a až tri deti alebo traja mladiství. 
Podmienkou takéhoto využitia je, že v skupine cestujúcich je jeden dospelý a jedno dieťa alebo 
mladistvý3.  

 

C 

 
1 Mladistvým sa rozumie cestujúci od dovŕšenia 16. (šestnásteho) roku veku do dňa predchádzajúcemu dovŕšeniu 18. 
(osemnásteho) roku veku. 
2 Bod B.3.6 Tarify IDS BK 
3 Mladistvým sa rozumie cestujúci od dovŕšenia 16. (šestnásteho) roku veku do dňa predchádzajúcemu dovŕšeniu 18. 
(osemnásteho) roku veku. 
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SMS cestovný lístok 

1. SMS cestovným lístkom (ďalej len „SMS-CL“) sa pre účely tejto tarify rozumie platný SMS-CL (zakúpený 
a prijatý pred nástupom do vozidla) s časovou platnosťou 24 hodín. 

2. Pre odoslanie objednávky SMS-CL je potrebné zaslať prázdnu SMS správu alebo SMS správu 
s maximálne jedným znakom na telefónne číslo 1124. 

3. Zakúpený a prijatý SMS-CL je možné použiť na historických linkách a na linkách MHD prevádzkovaných 
DPB počas celej doby jeho platnosti na neobmedzený počet ciest. 

4. S držiteľom SMS-CL môže cestovať aj ďalšia dospelá osoba a až tri deti alebo traja mladiství. 
Podmienkou takéhoto využitia je, že v skupine cestujúcich je jeden dospelý a jedno dieťa alebo 
mladistvý4.  

5. Daňový doklad je možné vystaviť v elektronickej podobe na stránke smslistky.sk. 

 

D 
Predplatné cestovné lístky (zóna 100+101) 

1. Predplatným cestovným lístkom (ďalej len PCL) sa pre účely tejto tarify rozumie akýkoľvek platný PCL 
(7, 30, 90 a 365 dňový) v čase cesty historickou linkou zapísaný na bezkontaktnej platobnej karte, na 
BČK alebo VIK alebo v mobilnej aplikácii IDS BK, ktorý zahŕňa zóny 100+101. 

2. PCL majú len elektronickú podobu vo forme: 

a) zápisu do čipu BČK, 
b) zápisu do pamäte VIK, 
c) zápisu v databáze internetového predaja do doby zápisu do BČK/VIK, 
d) platobnej karty ako nosiča PCL, 
e) QR kódu v mobilnej aplikácii IDS BK.  

3. Predaj PCL je umožnený na všetky akceptované BČK/VIK. Pri kontrole cestovných dokladov 

cestujúci predkladá BČK/VIK na terminál sprievodcu vozidla. Cestujúci je oprávnený nastúpiť do 

vozidla s platným PCL, ktorý zahŕňa zóny 100+101.  

 

Článok 4 
Reklamácie a odvolania 

 

1. Reklamáciu voči nesprávne uplatnenej sadzbe alebo odvolanie voči uloženej sankčnej úhrade môže 
cestujúci podať do 14 dní od zistenia porušenia prepravných a tarifných podmienok. Reklamáciu 
alebo odvolanie musí cestujúci podať v písomnej forme: 

a) listom na adresu dopravcu: Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 

b) prostredníctvom elektronickej pošty na adresu pk@dpb.sk 

 
4 Mladistvým sa rozumie cestujúci od dovŕšenia 16. (šestnásteho) roku veku do dňa predchádzajúcemu dovŕšeniu 18. 
(osemnásteho) roku veku. 
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2. Prípadne podané odvolanie voči uloženej sankčnej úhrade má odkladný účinok, ak sankčná úhrada 
nebola zaplatená. Zaplatenie sankčnej úhrady alebo podanie odvolania po stanovenej lehote podľa 
bodu 1 tohto článku sa považuje za uznanie zisteného porušenia prepravných a tarifných podmienok 
a výšky uloženej sankčnej úhrady, v dôsledku čoho sa prípadne následne podané odvolanie považuje 
za bezpredmetné. 

 
Článok 5 

Kontrola cestovných dokladov 

1. Kontrolu cestovných dokladov vykonáva oprávnená osoba dopravcu. Pri kontrole tarifného 
vybavenia je cestujúci povinný predložiť na výzvu revízora alebo inej oprávnenej osobe dopravcu 
cestovný lístok a reálnym spôsobom umožniť overenie jeho platnosti. 

2. Kontrola cestovných dokladov sa vykonáva priamo vo vozidle. 

3. Cestujúci  je povinný na vyzvanie oprávnenej osoby dopravcu kedykoľvek počas prepravy, a to aj 

v okamihu vystúpenia predložiť cestovný lístok ku kontrole. 

4. Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie podľa bodu 3 tohto článku nemôže preukázať platným cestovným 

lístkom,  je povinný zaplatiť dopravcovi okrem cestovného aj sankčnú úhradu/prirážku: 

základná sadzba bez platného cestovného lístka  89,00 EUR                    
znížená sadzba v prípade platby priamo na mieste kontroly  49,00 EUR 
znížená sadzba v prípade platby v lehote do 20 pracovných dní  69,00 EUR 

K sadzbe sa pripočítava sadzba cestovného v hodnote 4,00 EUR. 

5. Z výkonu prepravnej kontroly cestujúceho bez platného tarifného vybavenia, môže dopravca                             

vyhotoviť audiozáznam. 

6. Ak cestujúci nezaplatí požadované cestovné a sankčnú úhradu/prirážku oprávnenej osobe 
dopravcu priamo vo vozidle, je povinný v zmysle zákona5 poskytnúť oprávnenej osobe dopravcu 
svoje osobné údaje (napríklad predložením občianskeho preukazu, cestovného pasu, vodičského 
preukazu, povolenia k pobytu cudzincov, potvrdenie o strate občianskeho preukazu) potrebné na 
vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady. Pokiaľ cestujúci nemôže alebo nechce preukázať svoje 
osobné údaje (nemá doklad alebo sa odmieta preukázať), je povinný strpieť potrebné úkony 
spojené s privolaním príslušníkov PZ SR a zistením jeho totožnosti. Pokiaľ cestujúci a revízor 
vykonávajú všetky úkony vo vozidle, ktoré sú spojené s tarifným zistením a cestujúci cestuje bez 
platného cestovného lístka, cestujúci stráca právo na prepravu a môže byť z prepravy vylúčený. 
Vylúčením z prepravy pre nezaplatenie cestovného a sankčnej úhrady/prirážky nezaniká 
povinnosť cestujúceho príslušné čiastky dopravcovi uhradiť. Dodatočné preukázanie 
jednorazovým cestovným lístkom sa neakceptuje. 

7. DPB ako prevádzkovateľ informačného systému „IS audiozáznam z prepravnej kontroly“ spracúva 
osobné údaje v súlade s čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov na účel oprávneného záujmu, ktorým DPB ako prevádzkovateľ 

 
5 Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, ustanovenia: § 14 ods. 1, písm. d) a ods. 2; 

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, ustanovenia: § 8 ods. 6 
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sleduje ochranu majetku, zdravia, verejného poriadku, bezpečnosti a odhaľovanie kriminality. 
Tento informačný systém spracúva osobné údaje v rozsahu zvukového záznamu tých dotknutých 
osôb, ktoré sa nachádzajú vo vozidlách MHD, alebo v ich blízkosti. Monitorovaný priestor je 
označený v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, pričom doba uchovávania audiozáznamu je max. 15 dní, ak nie je 
využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch. Označenie monitorovaného 
priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Rozsah osobných údajov potrebných 
na vymáhanie cestovného a úhrady/prirážky je: 

a) meno a priezvisko, 
b) dátum narodenia, 
c) adresa trvalého bydliska, 
d) číslo občianskeho preukazu, cestovného pasu, prípadne iného dokladu totožnosti, 
e) v prípade neplnoletého cestujúceho meno a priezvisko zákonného zástupcu. 

 
 

 

V Bratislave, dňa 21.06.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Martin Rybanský v. r. 
 Predseda predstavenstva CEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Andrej Zigmund v. r. 
 Člen predstavenstva CFO 
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