
 

Tarifa prímestskej autobusovej dopravy  
(vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy osôb, ak vzdialenosť od východiskovej 
zastávky po cieľovú zastávku nepresahuje 100 km) na území Trenčianskeho 
samosprávneho kraja) 
 
 
 

I. Výška cestovného 
 
 

Jednosmerné cestovné 

  

Obyčajné  Zľavnené 

Hotovos ť 
Dopravná Krajská 

karta Hotovos ť 
Dopravná Krajská 

karta 
karta multiCARD  karta multiCARD 

Eur Eur Eur Eur Eur Eur 
 do 4  0,60 0,54 0,48 0,50 0,47 0,37 
  5-7  0,70 0,63 0,56 0,55 0,52 0,43 
  8-10  0,80 0,72 0,64 0,65 0,62 0,50 
 11-13 0,90 0,81 0,72 0,70 0,66 0,56 
 14-17  1,05 0,95 0,84 0,85 0,81 0,65 
 18-20  1,15 1,04 0,92 0,90 0,86 0,71 
 21-25  1,35 1,22 1,08 1,10 1,05 0,84 
 26-30  1,65 1,49 1,32 1,30 1,23 1,02 
 31-35  1,90 1,71 1,52 1,50 1,42 1,18 
 36-40  2,00 1,80 1,60 1,60 1,52 1,24 
 41-45  2,30 2,07 1,84 1,85 1,76 1,43 
 46-50  2,55 2,30 2,04 2,05 1,95 1,58 
 51-55  2,80 2,52 2,24 2,25 2,14 1,74 
 56-60  3,00 2,70 2,40 2,40 2,28 1,86 
 61-70  3,40 3,06 2,72 2,75 2,61 2,11 
71-80 3,90 3,51 3,12 3,15 2,99 2,42 
81-90 4,30 3,87 3,44 3,45 3,28 2,67 
91-100 4,75 4,28 3,80 3,80 3,61 2,95 
 
jednosmerné osobitné  cestovné :  
   

a)  0,10 Eur sa prepravujú deti do dovŕšenia 6 rokov veku; 

b)  0,50 Eur sa prepravujú občania nad 70 rokov veku. 
 

1*) V období implementácie Krajskej karty multiCARD t.j. od 01.07.2011 do 31.08.2011 bude cena 
cestovného lístka na Dopravnú kartu na rovnakej úrovni, ako cena cestovného lístka z Krajskej karty 
multiCARD.  
 

II. Podmienky uplat ňovania zliav 
 
 

Podmienky uplatňovania  prepravy za  jednosmerné  zľavnené cestovné  a jednosmerné osobitné 
cestovné prímestskej autobusovej dopravy (vnútroštátna pravidelná autobusová doprava osôb, ak 
vzdialenosť od východiskovej zastávky po cieľovú zastávku nepresahuje 100 km) na území 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 



 
1. Všeobecné podmienky: 

 
1.1. Tarifa  vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy osôb (ak vzdialenosť od východiskovej 

zastávky po cieľovú zastávku nepresahuje 100 km) na území Trenčianskeho samosprávneho 
kraja) a určené podmienky platia pre dopravcov (SAD Trenčín, a. s.; SAD Prievidza a. s.), ktorí 
prevádzkujú vnútroštátnu pravidelnú autobusovú prepravu osôb dopravu (prímestskú 
autobusovú dopravu) na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej 
pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho 
samosprávneho kraja v znení jej dodatkov. 

 
1.2. Tarifa (ďalej len cestovné)  sa nevzťahuje k  preprave osôb mestskou autobusovou dopravou 

a diaľkovou autobusovou dopravou. 
 

1.3. Informácia o cestovnom a prepravných podmienkach  je zverejnená formou cenníka, vývesky 
alebo iným primeraným spôsobom a je umiestnená na viditeľnom verejne prístupnom mieste 
dopravcu. 

 
 

2. Preprava za jednosmerné z ľavnené cestovné :  
 
2.1. Za jednosmerné z ľavnené cestovné sa prepravujú:  

 
a) Žiaci a študenti podľa osobitného prepisu*2) v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku 

veku; 
b) Ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S;  
c) Sprievodca ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S; 
d) Rodičia alebo iní zákonní zástupcovia, ak sprevádzajú deti telesne, mentálne alebo 

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

e) Seniori nad 62 rokov veku, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku  v čase mimo 
dopravnej špičky, t. j. v sobotu, nedeľu, vo sviatok celý deň, tiež v pondelok až piatok v 
čase od 10:00 h  do 12:00 h.,  a od 17:00 h do 23:00 h len pri platbe Dopravnou kartou 
alebo Krajskou kartou „multiCARD“.   
 

2.2. Nárok na jednosmerné z ľavnené cestovné preukazujú oprávnené osoby týmito d okladmi:  
 
 

a) u osôb podľa bodu 2.1. a) 
 

- Krajskou kartou „multiCARD“ *3)  vystavenou dopravcom na základe potvrdenia školy, 
- Dopravnou  kartou vystavenou dopravcom na základe potvrdenia školy,  
- žiackym, alebo študentským preukazom vydaný dopravcom, vystaveným na základe 

potvrdenia školy, ktorý musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia,  fotografiu 
a platnosť zľavy, 

- medzinárodným študentským preukazom International student indentity card (ISIC), príp. 
iným obdobným preukazom, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, fotografiu 
a platnosť zľavy; 

 
b) u osôb podľa bodu 2.1. b) 

 
- preukazom ŤZP, ŤZP-S, 
- Krajskou kartou „multiCARD“*3), vydanou dopravcom na základe platného preukazu 

ŤZP, ŤZP-S  
- dopravnou kartou, vydanou dopravcom na základe platného preukazu ŤZP, ŤZP-S; 

 
 

c) u osôb podľa bodu 2.1. c)  
 



- preukazom ŤZP-S sprevádzanej osoby;   
 
d) u osôb podľa bodu 2.1. d) 

 
- občianskym preukazom, príp. iným preukazom totožnosti, ktorý obsahuje meno, 

priezvisko, dátum narodenia a fotografiu, spolu s potvrdením vystaveného 
zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené;  

 
e) u osôb podľa bodu 2.1. e)  

 
- Krajskou kartou „multiCARD“ *3) vydanou dopravcom na základe výmeru o starobnom 

dôchodku, 
- dopravnou kartou vydanou dopravcom na základe výmeru starobného dôchodku;  

 
 
3. Preprava za jednosmerné osobitné cestovné : 

 
3.1. Za jednosmerné osobitné cestovné  – 0,10 Eur 
 

- sa prepravujú deti do dovŕšenia 6 rokov veku. 
 

3.2. Za jednosmerné osobitné cestovné  – 0,50 Eur 
            

- sa prepravujú občania nad 70 rokov veku. 
 

3.3 Nárok na jednosmerné osobitné cestovné  preukazujú oprávnené osoby týmito dokladmi: 
 

- podľa bodu 3.1., pokiaľ vek prepravovaného dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na 
zľavnené cestovné, nie je možné určiť z jeho fyzického vzhľadu, nárok na zľavu 
vznikne iba vtedy, ak sa jeho vek nepochybne preukáže dokladom opatreným 
fotografiou, 

- podľa bodu 3.2. občianskym preukazom alebo iným preukazom totožnosti 
s fotografiou a dátumom narodenia. 

 
 
4. Bezplatne sa prepravujú: 

 
- detský kočík s dieťaťom, invalidný vozík, vodiaci pes – držiteľa preukazu  ŤZP-S, 

batožina, ktorá má rozmery menšie ako 20 x 30 x 50 cm, batožina tvaru valca, ktorej 
dĺžka nepresahuje 150 cm a priemer 10 cm, batožina tvaru dosky, ktorej rozmery 
nepresahujú 5 x 80 x 100 cm; hmotnosť batožín súčasne nesmie presahovať 25 kg, 

- dočasne – cestujúci na úseku a v smere Púchov, Matador –  Púchov, železničná 
stanica prestupujúci na ďalšie spoje. 
 

 
5. Riešenie súbehu nárokov na uplatnenie jednosmern ého z ľavneného cestovného: 
 

- Ak je možné uplatniť jednosmerné zľavnené cestovné z viacerých dôvodov, zľava sa 
poskytuje len raz.   
 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
*2) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
*3) Emitentom Krajskej  karty „multiCARD“ je Multicard a.s.. Všeobecné  pravidlá používania a poplatok 
za vydanie karty sa riadia obchodnými podmienkami, ktoré je emitent aj dopravca povinný zverejniť.  
 


