
T A R I F A 
pravidelnej autobusovej prepravy cestujúcich a batožín 

 
 Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť, (ďalej len "dopravca") vydáva túto tarifu na vykonanie príslušných ustanovení 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, Prepravného poriadku autobusovej  dopravy dopravcu  platného od  
01. 09. 2012 a Výmeru č. 1/2011 Trnavského samosprávneho kraja platného od 10. 1. 2011. 
 

PRVÁ ČASŤ 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
1. Táto tarifa upravuje najmä sadzby základného cestovného dopravcu, príplatkov a zliav z neho a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, 
ich batožín a drobných domácich zvierat, ako aj podmienky dopravcu, za ktorých sa sadzby uplatňujú (ďalej len "tarifné podmienky"). 
2. Tarifa neplatí pre pravidelnú autobusovú dopravu na mestských linkách MHD a na pravidelných medzinárodných linkách dopravcu. 
3. Tarifa platí spolu s Prepravným poriadkom dopravcu, ktorý upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, batožinu a  drobné 
domáce zvieratá. 
4. Dopravcom podľa tejto tarify je Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť. Dopravca je právnická osoba zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddieli Sa, vo vložke číslo 10215/T. 
 

DRUHÁ ČASŤ 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 1 

Cestovné a jeho druhy 
 

1. Cestovné je cena za prepravu cestujúceho stanovená dopravcom v závislosti od tarifnej vzdialenosti a druhu cestovného. 
2. Maximálne cestovné je stanovené Výmerom č. 1/2011 Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len výmer cestovného). 
3. Druhy cestovného sú: 

- jednosmerné obyčajné cestovné, 
- jednosmerné obyčajné cestovné z dopravnej karty (ďalej „dopravná karta“ len DK), 
- jednosmerné osobitné cestovné, 
- jednosmerné osobitné cestovné z dopravnej karty, 
- jednosmerné osobitné cestovné občanov po dovŕšení 70 rokov veku, 

 - bezplatné cestovné. 
4. Jednosmerné obyčajné cestovné je cena za prepravu cestujúceho bez zľavy, ktorá je platená v hotovosti.  
5. Jednosmerné obyčajné cestovné z DK je cena za prepravu osôb, ktoré vykonávajú úhradu jednosmerného obyčajného cestovného z DK. 
6. Jednosmerné osobitné cestovné je cena so zľavou z obyčajného cestovného za prepravu:  
- detí podľa článku 3 a 5, 
- žiakov a študentov s použitím žiackeho cestovného preukazu a cestovného lístka na jednotlivú cestu, 
- držiteľov preukazu ŤZP alebo ŤZP-S a ich sprievodcu podľa článku 11 a 12, 
- rodičov na návštevu detí umiestnených v ústavoch podľa článku  13 a 14. 
7. Jednosmerné osobitné cestovné z DK je cena za prepravu osôb, ktoré vykonávajú úhradu jednosmerného osobitného cestovného z DK. 
8. Jednosmerné osobitné cestovné občanov po dovŕšení 70 rokov veku je cena za prepravu týchto občanov za každých aj začatých 25 km. 
9. Všetky sadzby cestovného sú stanovené výmerom cestovného na určitú tarifnú vzdialenosť. 
 

Článok 2 
Dovozné 

 
1. Dovozné je úhrada, za ktorú dopravca prepravuje batožiny, psy a drobné domáce zvieratá. 
2. Dovozné určuje výmer dopravca podľa hmotnosti, rozmerov a tarifnej vzdialenosti za každý jeden kus (zväzok), pri preprave lyží za každý 
jednotlivý pár vrátane palíc. 
3. Sadzby dovozného sú stanovené výmerom cestovného. 
 

Článok 3 
Spôsob platby cestovného a dovozného 

 
1. Cestovné a dovozné je možné uhradiť v hotovosti, resp. pomocou elektronickej peňaženky z DK vydanej dopravcom. 
2. DK sa vydáva na 5 rokov, toto neplatí v prípade žiackych preukazov. Podmienky platnosti žiackych preukazov na DK určuje Tretia časť tejto 
Tarify.   
 

TRETIA ČASŤ 
TARIFNÉ PODMIENKY 

 
HLAVA I 

POSKYTNUTIE ZĽAVY Z JEDNOSMERNÉHO OBYČAJNÉHO CESTOVNÉHO A BEZPLATNÁ PREPRAVA 
PRVÝ DIEL 

Všeobecné podmienky 
 

Článok 4 
Okruh cestujúcich, ktorí majú nárok na zľavu cestovného 

 
1. Zľavu z jednosmerného obyčajného cestovného alebo bezplatnú prepravu poskytuje dopravca cestujúcim: 
a) deťom do 15 rokov a sprievodcom dieťaťa do 6 rokov, 
b) žiakom a študentom do dovŕšenia 26. roku veku študujúcich v dennej forme štúdia, 



c) osobám ťažko postihnutým na zdraví a ich sprievodcom,  
d) rodičom (súdom stanoveným opatrovníkom) cestujúcim na návštevu zdravotne postihnutých detí umiestnených v ústavoch alebo školách  na území 
Slovenskej republiky, 
e) dôchodcom nad 70 rokov, 
f) poslancom NR SR, 
g) sudcom Ústavného súdu SR, 
ak spĺňajú podmienky stanovené touto tarifou a nárok na zľavu alebo bezplatnú prepravu preukážu ďalej určeným spôsobom. 
 

Článok 5 
Združovanie zliav 

 
1. Ak cestujúci preukáže podľa tejto tarify nárok na zľavu z jednosmerného obyčajného cestovného alebo na bezplatnú prepravu z viacerých dôvodov, 
uzná sa mu iba jeden z nich, a to podľa požiadavky cestujúceho. 
2. Zľavnená preprava jedného sprievodcu držiteľa preukazu ŤZP-S sa poskytuje i vtedy, ak držiteľ preukazu ŤZP-S uplatní iný nárok (napr. občan 
nad 70 rokov) ako mu prináleží z dôvodu, že je držiteľom tohto preukazu. 
 

DRUHÝ DIEL 
Preprava detí 

 
Článok 6 

Preukázanie nároku na zľavu 
 
1. Splnenie podmienky veku prepravovaného dieťaťa preukazuje osoba, ktorá príslušný nárok u dopravcu uplatňuje. 
2. Ak vodič autobusu usúdi, že vek prepravovaného dieťaťa, ktorého sprievodca si uplatňuje nárok na zľavnenú prepravu, nie je možné určiť z jeho 
fyzického vzhľadu, nárok na zľavu vzniká jeho sprievodcovi iba vtedy, ak sa vek dieťaťa nepochybne preukáže dokladom.  
3. Nepochybné preukázanie veku dieťaťa dokladom sa v plnej miere uplatňuje aj pre deti vo veku od 6 a do 15 rokov, ak vodič autobusu  usúdi, že nie 
je možné určiť jeho vek z jeho fyzického vzhľadu. 
 

TRETÍ DIEL 
Žiacke cestovné 

 
Článok 7 

Nárok na prepravu za žiacke a študentské cestovné (jednosmerné osobitné cestovné) 
 

1. Nárok na prepravu za žiacke cestovné majú: 
a) žiaci a študenti všetkých štátnych, súkromných alebo cirkevných škôl, registrovaných rozhodnutím MŠ SR podľa zákona  č. 29/1984 Zb. o sústave 
základných a stredných škôl v platnom  znení a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom  znení, do dovŕšenia veku 26 rokov 
študujúcich v dennej forme štúdia, 
b) žiaci a študenti s trvalým bydliskom v Slovenskej republike  študujúci v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za  ekvivalent štúdia na školách 
zriadených podľa zákonov č.  29/1984 Zb. a č. 131/2002 Z. z., do dovŕšenia veku 26 rokov študujúcich v dennej forme štúdia, 
2. Nárok na prepravu za žiacke cestovné majú žiaci a študenti počas celého roka, resp. do doby platnosti preukazu, ktorý dokladuje oprávnenosť 
zľavneného cestovného. 
3. Zľavnené cestovné pre žiakov študujúcich v zahraničí sa poskytuje na území Slovenskej republiky. 
4. Na prepravu za žiacke cestovné má nárok žiak podľa odseku 1 iba vtedy, ak pri nastúpení do autobusu alebo na požiadanie oprávnenej osoby 
hocikedy počas prepravy a pri vystupovaní z autobusu preukáže, že je držiteľom platného žiackeho preukazu a že je majiteľom k nemu zakúpeného 
cestovného lístka. 
5. Dopravca je oprávnený z prevádzkových dôvodov vylúčiť alebo obmedziť prepravu za žiacke cestovné. 
 

Článok 8 
Druhy, ceny a platnosť žiackych cestovných lístkov 

 
1. Dopravca vydáva žiacke cestovné lístky za jednosmerné zľavnené cestovné uvedené vo výmere. 
2. Žiacky cestovný lístok je možné kúpiť iba po predložení platného príslušného žiackeho preukazu. 
3. Žiacky cestovný lístok je platný iba spolu s platným príslušným žiackym preukazom. 
4. Ak majiteľ žiackeho cestovného lístka prepravu preruší, stáva sa jeho cestovný lístok neplatným. 
  

Článok 9 
Žiacke preukazy na zľavu cestovného 

 
1. Na uplatnenie nároku na žiacke cestovné sa používajú žiacke preukazy na zľavu cestovného – čipové karty vydané dopravcom alebo príslušnou 
strednou a vysokou školou v dohodnutej forme (najčastejšie medzinárodný študentský preukaz - International student identity card, v skratke   ISIC, 
resp. obdobným preukazom akceptovaným v systéme EMBASE). 
2. Žiacke preukazy sa vydávajú vo výdajni za poplatok vo výške 3,30 €. 
3. Žiacky preukaz platí na čas, ktorý je na ňom vyznačený. 
4. Žiadosť o vydanie žiackeho preukazu sa vypĺňa podľa predtlače čitateľne, modrým alebo čiernym perom alebo písacím strojom. 
5. Na školou potvrdenej žiadosti o vydanie žiackeho preukazu výdajňa overí údaje porovnaním s údajmi v občianskom preukaze, na identifikačnej 
karte žiadateľa, alebo jeho zákonného zástupcu, alebo v inom hodnovernom doklade, a do 5 pracovných dní od jej prevzatia vydá žiacky preukaz. 
6. Ak má dopravca pochybnosti o tom, či sú splnené všetky podmienky na uplatnenie nároku na žiacke cestovné, môže dopravca, a to aj po vydaní 
žiackeho preukazu požadovať, aby jeho držiteľ preukázal svoj nárok na prepravu za žiacke cestovné hodnovernými dokladmi. Ak cestujúci svoj nárok 
nepreukáže, dopravca mu ho neuzná a žiacky preukaz mu odoberie. 
7. Stratu žiackeho preukazu je jeho držiteľ povinný nahlásiť osobne alebo doporučeným listom výdajni, ktorá preukaz vydala, inak zodpovedá za jeho 
zneužitie. 

 



Článok 10 
Neplatnosť žiackeho preukazu 

 
1. Ak zaniknú podmienky, na základe ktorých bol žiacky preukaz jeho držiteľovi vydaný, stáva sa žiacky preukaz neplatným. Držiteľ takéhoto 
preukazu môže požiadať o zmenu kategorizácie čipovej karty. 
2. Neplatný je tiež žiacky preukaz: 
a) ktorého platnosť skončila uplynutím času, na ktorý bol vydaný alebo školou potvrdený, 
b) ktorý je poškodený, znečistený alebo inak znehodnotený tak, že niektoré údaje na ňom vyznačené nie je možné spoľahlivo zistiť, 
c) na ktorom bola fotografia držiteľa neoprávnene vymenená, 
d) v ktorom sú údaje škrtané, prepisované alebo menené iným  spôsobom, 
e) ktorý bol vydaný na základe nepravdivých údajov, 
f) ktorý obsahuje údaje, nezodpovedajúce skutočnosti, 
g) ktorý nie je riadne vyplnený. 
3. Žiacky preukaz, ktorý je neplatný z dôvodov podľa odseku 2 písm. a) až g) dopravca odoberie. 
4. Cestujúci, ktorý sa preukáže neplatným žiackym preukazom je cestujúcim bez platného cestovného lístka. Dopravca voči nemu postupuje podľa 
príslušných ustanovení prepravného poriadku. 
 
 

ŠTVRTÝ DIEL 
Zľava z jednosmerného obyčajného cestovného pre osoby ťažko postihnuté na zdraví ich sprievodcov 

 
Článok 11 

Rozsah nároku na zľavu 
 

1. Držitelia preukazu ŤZP, ŤZP-S a ich sprievodcovia sa prepravujú za jednosmerné zľavnené cestovné uvedené vo výmere. 
2. Ak zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S nesprevádza iná osoba, ktorá si uplatnila nárok na zľavnenú prepravu, ale vodiaci pes, tento sa 
prepravuje bezplatne. 
 

Článok 12 
Preukazovanie nároku na zľavu a bezplatnú prepravu vodiaceho psa 

 
1. Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S preukazujú nárok na zľavu ako aj zľavu svojho sprievodcu (osobu alebo vodiaceho psa) preukazom ŤZP 
alebo ŤZP-S spolu s preukazom svojej totožnosti. 
 

PIATY DIEL 
Zľava pre rodičov (súdom stanovených opatrovníkov) cestujúcich na návštevu zdravotne postihnutých detí 

 umiestnených v ústavoch alebo školách na území Slovenskej republiky 
 

Článok 13 
Rozsah nároku na zľavu 

 
1. Zľava sa poskytuje rodičom, alebo súdom stanoveným opatrovníkom (ďalej len "rodičom") cestujúcim na návštevu svojho dieťaťa telesne, 
mentálne alebo zmyslovo postihnutého alebo chronicky chorého, umiestneného v zariadeniach alebo školách v pôsobnosti ministerstva školstva, 
ministerstva zdravotníctva alebo ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "ústav") na území Slovenskej republiky. 
2. Zľava sa poskytuje aj vtedy, ak s rodičmi cestuje dieťa, na návštevu ktorého sa zľava poskytuje. 
3. Zľava pre rodičov sa poskytuje podľa výmeru cestovného. 
 

Článok 14 
Preukazovanie nároku na zľavu a platnosť preukazu 

 
1. Nárok na zľavu rodič preukazuje preukazom vystaveným ústavom, na ktorom je potvrdený nárok na zľavu, spolu s preukazom svojej totožnosti 
(občiansky preukaz, identifikačná karta, pas).  
2. Ak dieťa navštevujú obidvaja rodičia, musí nárok na zľavu preukázať každý z rodičov svojim preukazom. 
3. Preukaz je platný iba ak je vyplnený perom alebo strojom, a opatrený pečiatkou ústavu, v ktorom je dieťa umiestnené, ako aj podpisom osoby 
oprávnenej za ústav podpisovať. 
4. Pri spiatočnej ceste z ústavu, v ktorom rodič navštívil dieťa má nárok na zľavu najneskôr v deň nasledujúci po uskutočnení návštevy a za 
podmienky, že jeho návšteva je v preukaze potvrdená dátumom, podpisom a pečiatkou ústavu. 
 
 

ŠIESTY DIEL 
Preprava dôchodcov, poslancov Národnej rady SR a sudcov Ústavného súdu SR 

 
Článok 15 

Rozsah nároku na bezplatnú prepravu 
 
1. Bezplatne sa prepravujú: 

a) poslanci NR SR, 
b) sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky, 

2. Za jednosmerné osobitné cestovné občanov po dovŕšení 70 rokov veku sa prepravujú osoby, ak majú trvalé bydlisko v Slovenskej  republike. 
3. Podmienkou prepravy za jednosmerné osobitné cestovné osôb uvedených v odseku 2 tohto článku je zakúpenie evidenčného lístka v hodnote 0,20 € 
za každých, i začatých 25 km. 
4. Nárok na prepravu za jednosmerné osobitné cestovné nemajú osoby uvedené v odseku 2 na cestu do práce a späť. 
 



Článok 16 
Preukazovanie nároku na bezplatnú prepravu a zľavu 

 
1. Dôchodcovia nad 70 rokov preukazujú nárok na jednosmerné osobitné cestovné osobným dokladom (občiansky preukaz, identifikačná karta, 
prípadne cestovný pas). 
2. Poslanci NR SR preukazujú nárok na bezplatnú prepravu preukazom poslanca NR SR. 
3. Sudcovia Ústavného súdu SR preukazujú nárok na bezplatnú prepravu preukazom sudcu Ústavného súdu SR. 

 
HLAVA II 
DOVOZNÉ 

 
1. Dovozné sa platí za prepravu batožiny, psa  a drobných domácich zvierat prepravovaných podľa podmienok určených prepravným poriadkom 
dopravcu a touto tarifou. 
2. Bezplatne sa prepravujú: 
a) batožiny prepravované v priestore pre cestujúcich, ktoré majú  rozmery menšie ako 20x30x50 cm, alebo batožiny tvaru valca,  ktorého dĺžka 
nepresahuje 150 cm a priemer 10 cm, alebo tvaru dosky, ktorej dĺžka nepresahuje 100 cm a šírka 80 cm, a ktorých  hmotnosť súčasne nepresahuje 25 
kg, 
b) vodiace psy, detské kočíky cestujúcich detí, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, invalidné vozíky cestujúcich invalidov, ktorí sú 
držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP-S. 

 
HLAVA III 

NIEKTORÉ ĎALŠIE ÚHRADY 
 

1. Cestujúci, ktorý znečistí autobus, zaplatí dopravcovi úhradu vo výške 40 €. 
2. Cestujúci, ktorý poškodí autobus, uhradí dopravcovi takto spôsobenú škodu v plnej výške. 
3. Poplatok za správu vkladu (finančnej čiastky) na DK po uplynutí lehoty 12 mesiacov od dátumu ukončenia platnosti DK je 3 € ročne, resp. do 
výšky vkladu.  
 

HLAVA IV 
VRÁTENIE CESTOVNÉHO 

 
1. Ak cestujúci žiada podľa príslušných ustanovení prepravného poriadku vrátenie zaplatenej sumy alebo jej časti pri nepoužití alebo len čiastočnom 
použití cestovného lístka a predloží o splnení podmienok stanovených prepravným poriadkom dopravcu potvrdenie výdajne alebo vodiča, prípadne 
ich splnenie osvedčí iným spôsobom, dopravca mu vráti celú zaplatenú sumu. 
2. V prípade, ak sa vracia cestovné alebo jeho časť poštou, dopravca vracanú sumu zníži o výšku poštovného. 
 
Táto tarifa platí od 10. 1. 2011 
 
Vypracoval: Ing. Anton Ladziansky 
Aktualizácia: 1. 1. 2017 
 
 
 
 

 
                             Ing. Michal Humeník, v. r. 
                               predseda predstavenstva 
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