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km € € € € € € €

do 4 1,10 0,60 0,60 0,30
5 – 7 1,30 0,80 0,70 0,40

8 – 10 1,50 1,00 0,80 0,50
11 – 13 1,70 1,20 0,90 0,60
14 – 17 1,90 1,40 1,00 0,70
18 – 20 2,10 1,60 1,10 0,80
21 – 25 2,30 1,80 1,20 0,90
26 – 30 2,50 2,00 1,30 1,00
31 – 35 2,70 2,20 1,40 1,10
36 – 40 2,90 2,40 1,50 1,25
41 – 45 3,10 2,60 1,60 1,35
46 – 50 3,30 2,80 1,70 1,50
51 – 55 3,50 3,00 1,80 1,65
56 – 60 3,70 3,20 2,00 1,80
61 – 70 4,10 3,60 2,20 1,98
71 – 80 4,50 4,00 2,50 2,20
81 – 90 4,90 4,40 2,80 2,40

91 – 100 5,30 4,80 3,10 2,60

   sociálnych, alebo zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky alebo ich navštevuje,

◦ pes (okrem vodiaceho psa osoby ťažko zdravotne postihnutej, ktorý je prepravovaný zdarma).

Nárok na osobitné cestovné majú:

◦ občan po dovŕšení 70. roku veku za každých (aj začatých) 50 km,

◦ tehotná žena za každých (aj začatých) 50 km, úhrada je podmienená platbou z čipovej karty,

◦ držiteľ zlatej Janského plakety za každých (aj začatých) 50 km, úhrada je podmienená platbou z čipovej karty.

Nárok na víkendové cestovné má:

každá jedna osoba v rámci rodiny (rodič/rodičia s dieťaťom/deťmi do veku 15 rokov) na jednotlivú cestu počas 

soboty, nedele a štátneho sviatku pri využití autobusového spoja, bez ohľadu na precestovanú tarifnú vzdialenosť.

Prestupné cestovné z čipovej karty - zľava z následného lístka pri prestupe do 30 minút - 0,25 €

Nárok na zľavnené cestovné majú:

◦ dieťa do dovŕšenia 15. roku veku,

◦ sprievodca dieťaťa do dovŕšenia 6. roku veku,

◦ žiak alebo študent (do dovŕšenia 26. roku veku) na jednotlivú cestu, študujúci:
         -na základnej a strednej škole v dennej forme štúdia,

         -na vysokej škole a fakultách v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,

         -v zahraničí, ktorého štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách zriadených v SR,

◦ ťažko zdravotne postihnutá osoba, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,

◦ sprievodca ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S,

◦ senior po dovŕšení 63. roku veku,

◦ rodič za účelom sprevádzania alebo návštevy dieťaťa zdravotne postihnutého, ktoré je umiestnené v školských, 

Cestovné v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave od 1. 2. 2023

Jednosmerné základné Jednosmerné zľavnené Jednosmerné osobitné 
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