
TARIFNÉ PODMIENKY 
platné od 1. januára 2014 

 
 
 
 

Čl. I. 
 
 
 

Základné  cestovné a  osobitné cestovné I. 
 

Tarifná 

vzdialenosť 

Základné 

cestovné 

  Základné 

cestovné z DK 

Osobitné 

cestovné I. 

Osobitné 

cestovné I. z DK 

km € € € € 

do 4 0,50 0,44 0,30 0,26 

5-7 0,60 0,52 0,35 0,31 

8-10 0,75 0,66 0,45 0,40 

11-13 0,90 0,82 0,55 0,50 

14-17 1,10 0,99 0,65 0,60 

18-20 1,30 1,19 0,75 0,71 

21-25 1,50 1,40 0,85 0,82 

26-30 1,70 1,61 0,95 0,93 

31-35 1,90 1,82 1,10 1,07 

36-40 2,10 2,03 1,25 1,21 

41-45 2,35 2,26 1,40 1,35 

46-50 2,60 2,50 1,55 1,50 

51-55 2,85 2,75 1,70 1,65 

56-60 3,10 3,00 1,85 1,80 

61-70 3,40 3,30 2,05 1,98 

71-80 3,80 3,69 2,30 2,22 

81-90 4,30 4,20 2,60 2,52 

91-100 4,85 4,73 2,90 2,82 

DK – dopravná karta 

 
Osobitné cestovné II.       0,20 € 
(podľa bodu II. 5 – osoby po dovŕšení 70. roku veku) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Čl. II. 
 
 

Podmienky regulácie cien vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave osôb, ak 
vzdialenosť od východiskovej zastávky po cieľovú zastávku nepresiahne 100 km 
 
 
 
I.  Všeobecné podmienky 
 
1.  Maximálne ceny vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy osôb, ak vzdialenosť od 

východiskovej zastávky po cieľovú zastávku nepresiahne 100 km (ďalej len „cestovné“) 
a určené podmienky platia pre zmluvných dopravcov prevádzkujúcich vnútroštátnu 
pravidelnú autobusovú prepravu osôb na území Prešovského kraja.  

 
2. Maximálne cestovné neplatí pri preprave osôb pravidelnou mestskou autobusovou 
       dopravou a pravidelnou diaľkovou autobusovou dopravou. 
 
3. Informácia o cestovnom a tarifných podmienkach formou cenníka, vývesky alebo iným 

 primeraným spôsobom sa umiestňuje na viditeľnom verejne prístupnom mieste dopravcu. 
 
 
 
II.  Druhy cestovného 
 
 
1. Základné cestovné – je cena za prepravu osôb, ktoré si neuplatňujú nárok na cestovné 

 podľa bodov 3. až 5.  
 
2. Základné cestovné z dopravnej karty (ďalej Základné cestovné z DK) – je cena za 

prepravu osôb, ktoré si neuplatňujú nárok na cestovné podľa bodov 3. až 5., pričom 
úhrada cestovného sa vykonáva dopravnou kartou. 

 
3. Osobitné cestovné I.  – je cena za prepravu : 

 
3.1. detí do dovŕšenia 15. roku veku, 
3.2. sprievodcu dieťaťa do dovŕšenia 6. roku veku, 
3.3. žiakov a študentov do dovŕšenia 26. roku veku študujúcich : 

- na základných a stredných školách podľa osobitného predpisu v dennej forme 
štúdia, 

- na vysokých školách a fakultách podľa osobitného predpisu v dennej forme štúdia 
do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, 

- v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách 
zriadených v Slovenskej republike, 

3.4. ťažko zdravotne postihnutých osôb, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S, 
3.5. sprievodcu ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S, 
3.6. rodičov na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené v školských, 

sociálnych alebo zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky. 
 
 



 
 
4. Osobitné cestovné I. z dopravnej karty (ďalej Osobitné cestovné I. z DK) – je cena za  

  prepravu  žiakov a študentov do dovŕšenia 26. roku veku študujúcich : 
- na základných a stredných školách podľa osobitného predpisu1) v dennej forme 

štúdia, 
- na vysokých školách a fakultách podľa osobitného predpisu2) v dennej forme 

štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, 
- v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách 

zriadených v Slovenskej republike, pričom úhrada cestovného sa vykonáva 
dopravnou kartou. 

 
 

5.   Osobitné cestovné II. – je cena za prepravu občanov nad 70. rokov veku za každých aj 
   začatých 50 km. 

 
 
 
III. Podmienky pre poskytovanie osobitného cestovného : 
 
Nárok na poskytovanie Osobitného cestovného preukazujú oprávnené osoby týmito dokladmi: 

- preukazom na dokázanie veku dieťaťa opatreným fotografiou dieťaťa u osôb  
podľa bodu 3.1. a 3.2. a to od dovŕšenia 5. roku veku dieťaťa, 

- preukazom alebo dopravnou kartou vystavenými dopravcom na základe 
potvrdenia školy, medzinárodným študentským preukazom. International Student 
Identity Card (ISIC karta) u osôb podľa bodu 3.3, 

- preukazom ŤZP a ŤZP-S u osôb podľa bodu 3.4. a 3.5., 
- preukazom totožnosti spolu s potvrdením vystaveným zariadením, v ktorom je 

dieťa umiestnené u osôb podľa bodu 3.6., 
- dopravnou kartou vystavenou dopravcom na základe potvrdenia školy, alebo 

medzinárodným študentským preukazom – International Student Identity Card 
(ISIC karta) u osôb podľa bodu 4. 

- preukazom totožnosti u osôb podľa bodu 5., resp. preukazom, alebo Dopravnou 
kartou vystavenou Dopravcom. 

 
Ak je možné uplatniť súčasne Osobitné cestovné z viacerých dôvodov, Osobitné cestovné  sa 
poskytuje len raz. Združovanie a kombinovanie tohto druhu cestovného nie je povolené. 

 

 

IV. Bezplatne sa prepravujú : 
 
       1.  poslanci NR SR a sudcovia Ústavného súdu SR (§ 5 odst. 1 a § 16 odst. 2  zákona  
            č. 120/1993 Z.z.), 

2. vodiaci pes zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP –S, 
3. invalidný vozík pre invalida, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP a ŤZP-S, detský kočík 

pre deti, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S. 
 

 

 

 


