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Trnavský samosprávny  kraj 

P.O.BOX  128, Starohájska č. 10,  917 01  TRNAVA 
Číslo spisu: 2327 /2011/SHS        V Trnave: 07.01.2011     
 

Výmer cestovného TTSK č. 1 /2011      
 

Trnavský samosprávny kraj a Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s. (ďalej len 
„dopravca“) v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1370/2007 a s § 14a ods. 6, § 15 ods. 2 
písm. d) zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov určujú  týmto 

výmerom maximálnu výšku cestovného stanovením nasledovných taríf  v územnom obvode 
Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „TTSK“) vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej 
doprave osôb, ak vzdialenosť od východiskovej zastávky po konečnú zastávku nepresahuje 100 km 
(neplatí pre mestskú pravidelnú dopravu a pre pravidelnú dopravu na diaľkových linkách) 
 

Tarifa cestovného vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave  

 

Tarifná 

vzdialenosť 

Jednosmerné 

obyčajné 

cestovné 

Jednosmerné 

obyčajné 

cestovné 

z dopravnej 

(čipovej) karty 

Jednosmerné 

osobitné cestovné        
(nevzťahuje sa na 
občanov nad 70 

rokov veku) 

Jednosmerné 

osobitné cestovné z 

dopravnej (čipovej) 
karty (nevzťahuje sa 
na občanov nad 70 

rokov veku) 

km EUR EUR EUR EUR 

Do - 4 0,55 0,36 0,35 0,22 

5 – 7 0,60 0,40 0,40 0,25 

8 – 10 0,75 0,55 0,45 0,33 

11 – 13 0,90 0,69 0,55 0,40 

14 - 17 1,05 0,83 0,60 0,47 

18 - 20 1,15 0,94 0,65 0,50 

21 - 25 1,35 1,16 0,75 0,61 

26 - 30 1,70 1,49 0,90 0,80 

31 - 35 1,95 1,74 1,05 0,91 

36 - 40 2,10 1,90 1,10 0,99 

41 - 45 2,25 2,00 1,20 1,05 

46 - 50 2,50 2,33 1,35 1,21 

51 - 55 2,75 2,63 1,45 1,35 

56 - 60 2,95 2,77 1,55 1,41 

61 - 70 3,30 3,18 1,75 1,63 

71 - 80 3,70 3,57 1,90 1,82 

81 - 90 4,30 4,20 2,30 2,15 

91 - 100 4,70 4,60 2,45 2,33 
Uvedená maximálna výška cestovného je vrátane dane z pridanej hodnoty. 
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Dovozné za batožinu 
Spôsob platby Hotovosť alebo dopravná  

(čipová) karta 

Tarifná vzdialenosť v km 0 - 100 
Výška dovozného v EUR  0,30 

Uvedená maximálna výška dovozného je vrátane dane z pridanej hodnoty. 
 

A) Okruh oprávnených osôb prepravovaných za tarifu cestovného vo 

vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave  

 
1. Jednosmerné obyčajné cestovné – je cena za prepravu osôb, ktoré si neuplatňujú nárok na 

jednosmerné obyčajné cestovné z dopravnej (čipovej) karty, jednosmerné osobitné cestovné, 
jednosmerné osobitné cestovné z dopravnej  (čipovej) karty, jednosmerné osobitné cestovné 
občanov po dovŕšení 70 rokov veku a bezplatné cestovné. 

2. Jednosmerné obyčajné cestovné z dopravnej (čipovej) karty – je cena za prepravu osôb, 
ktoré vykonávajú úhradu jednosmerného obyčajného cestovného dopravnou (čipovou) 
kartou. 

3. Jednosmerné osobitné cestovné (nevzťahuje sa na občanov po dovŕšení 70 rokov veku) – 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 (t. z. dňa, ktorý predchádza dňu 26. 

narodenín) študujúcich v dennej forme štúdia 
- na základných a stredných školách podľa osobitného predpisu 1) v dennej forme štúdia 
- na vysokých školách a fakultách podľa osobitného predpisu 2) 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 zdravotne ťažko postihnutých osôb, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP a ŤZP- S 
3.5 sprievodcu zdravotne ťažko postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S 
3.6 rodičov na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené v školských, 

sociálnych a zdravotníckych  zariadeniach na území Slovenskej  republiky´ 
4. Jednosmerné osobitné cestovné z dopravnej (čipovej) karty – je cena za prepravu osôb, 

ktoré vykonávajú úhradu jednosmerného osobitného cestovného dopravnou (čipovou) kartou. 
 

B) Jednosmerné osobitné cestovné občanov po dovŕšení 70 rokov veku  0,20 € 
je cena za prepravu občanov po dovŕšení 70 rokov veku za každých aj začatých 25 km. 

   
C) Bezplatné cestovné, za ktoré sa prepravujú: 

 
1. sudcovia Ústavného súdu SR a poslanci NR SR v zmysle zákona NR SR č. 120/1993 Z. z. o 

platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR 
2. invalidný vozík a detský kočík ťažko zdravotne postihnutých osôb ako i vodiaci pes ťažko 

zdravotne postihnutých osôb, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP-S. 
 
 

Nárok na poskytnutie jednosmerného osobitného cestovného, jednosmerného osobitného 

cestovného z dopravnej  (čipovej) karty, jednosmerného osobitného cestovného občanov po 

dovŕšení 70 rokov veku a bezplatného cestovného preukazujú oprávnené osoby týmito 

dokladmi: 
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• preukazom totožnosti  u osôb podľa bodu B) 
• preukazom ŤZP a ŤZP-S u osôb podľa bodu A) 3.4, 3.5 a C) 2. 
• preukazom sudcu Ústavného súdu SR a poslanca NR SR u osôb podľa bodu C) l.  
• dopravnou (čipovou) kartou vystavenou dopravcom u osôb podľa bodu A) 3.1. 
• u osôb podľa bodu A) 3.3 jedným z nasledovných preukazov: 

o dopravnou (čipovou) kartou vystavenou dopravcom na základe potvrdenia školy na 
príslušný rok (pre základné a stredné školy s platnosťou do 31.8., pre vysoké školy 
s platnosťou do 30.9. príslušného roka) 

o medzinárodným žiackym (študentským) preukazom - International student identity 
card  (ISIC karta) vydaným príslušnou školou s povinne aktivovanou dopravnou 
časťou v elektronickej forme na príslušný školský rok, príp. obdobným preukazom 
(čipová karta) akceptovaným v systéme EMBASE 

• preukazom totožnosti spolu s potvrdením vystaveným zariadením, v ktorom je dieťa 
umiestnené u osôb podľa bodu A) 3.6 

 


