
1  

 
 

 
TARIFNÉ PODMIENKY  MHD ZVOLEN 

 
 

Mesto Zvolen určuje týmito tarifnými podmienkami tarifné skupiny a maximálne ceny cestovného v 
mestskej hromadnej doprave vykonávanej na základe Zmluvy o službách vo verejnom záujme  
uzatvorenej medzi Mestom Zvolen a dopravcom nasledovne: 
 

Štruktúra základných tarifných skupín a spôsob dokladovania 
 

Základné tarifné skupiny sú: 
A. cestujúci prepravujúci sa za základné cestovné, 
B. deti do šiestich rokov veku, 
C. deti od 6 do 16 rokov veku, 
D. žiaci a študenti do 26 rokov veku, 
E. seniori, 
F. osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 

A. Cestujúci prepravujúci sa za základné cestovné – nespĺňajú požiadavky  žiadnej skupiny B 
až F. 

B. Deti do šiestich rokov veku je skupina cestujúcich do dovŕšenia šiesteho roku veku. V prípade 
pochybností o veku dieťaťa preukazuje sprevádzajúca osoba vek dieťaťa platným dokladom 
totožnosti alebo platným preukazom vydaným dopravcom, ktorý obsahuje 

a) aktuálnu fotografiu dieťaťa, 
b) meno a priezvisko dieťaťa, 
c) dátum narodenia dieťaťa. 

C. Deti od 6 do 16 rokov veku je skupina cestujúcich vo veku od dovŕšenia 6. roku veku do 
dovŕšenia 16. roku veku. V prípade pochybností o veku dieťaťa preukazuje dieťa alebo jeho 
sprevádzajúca osoba vek dieťaťa platným dokladom totožnosti alebo platným preukazom 
vydaným dopravcom, ktorý obsahuje 

a) aktuálnu fotografiu dieťaťa, 
b) meno a priezvisko dieťaťa, 
c) dátum narodenia dieťaťa. 

D. Žiaci a študenti sú skupina cestujúcich do dovŕšenia 26. roku veku, ktorí sú žiakmi základnej 
školy, žiakmi dennej formy štúdia strednej školy, praktickej školy, odborného učilišťa alebo 
študentmi dennej formy štúdia na vysokej škole. Status žiaka alebo študenta dennej formy 
štúdia na účely uplatnenia nároku na zľavnené cestovné sa preukazuje platným preukazom 
vydaným dopravcom, platným preukazom akceptovaným dopravcom alebo platným 
preukazom študenta vysokej školy, ktorý obsahuje 

a) aktuálnu fotografiu žiaka alebo študenta, 
b) meno a priezvisko žiaka alebo študenta, 
c) dátum narodenia žiaka alebo študenta, 
d) dátum platnosti, ktorý je jediným rozhodujúcim dátumom pri posudzovaní nároku 
na zľavu. 

E. Seniori sú skupina cestujúcich od dovŕšenia dôchodkového veku (vek 62 rokov a viac), ktorá 
sa pre uplatnenie nároku na zľavnené cestovné preukazuje platným dokladom totožnosti 
alebo platným preukazom vydaným dopravcom, ktorý obsahuje jeho 

a) fotografiu, 
b) meno a priezvisko, 
c) dátum narodenia 

E1.  Seniori nad 70 rokov sú skupina cestujúcich od dovŕšenia veku (vek 70 rokov a viac),  
       ktorá sa pre uplatnenie nároku na zľavnené cestovné preukazuje platným dokladom  
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       totožnosti alebo platným preukazom vydaným dopravcom, ktorý obsahuje jeho 
 
a) fotografiu, 
b) meno a priezvisko, 
c) dátum narodenia 

 
F. Fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane ich sprievodcov a sprevádzajúcich 

osôb a psov so špeciálnym výcvikom, ak sa spolu s nimi prepravujú, sú cestujúci s platným 
preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo platným preukazom 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo platným dokladom 
totožnosti s informáciou o ťažkom zdravotnom postihnutí, prípadne odkázanosti na 
sprievodcu. 

 
1. Cenník cestovného a dovozného 
 

Druh – popis / 
Oprávnená tarifná skupina 

Cena  
cestovného   
v hotovosti 

Cena 
cestovného 
dopr. karta 

(DK) 

Predaj 
v autobuse 

Základné cestovné /    

Cestujúci prepravujúci sa za základné cestovné 0,60 0,50 Áno 

Zľavnené cestovné    

Deti od 6 do 16 rokov veku 
  0,30 0,27 Áno 

Žiaci a študenti do 26 rokov veku + darcovia krvi – 
držitelia dokladu o ocenení Jánskeho plaketou 
a Kňazovického medailou  

0,30 0,27 Áno 

Seniori 0,40 0,30 Áno 

Seniori nad 70 rokov  0,20 0,10 Áno 

Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 0,20 0,15 Áno 

Predplatný cestovný lístok 30 dňový    

Cestujúci prepravujúci sa za základné cestovné - len 
držiteľ dopr. karty    - 18,00 Nie 

Deti od 6 do 16 rokov veku 
 - 10,00 Nie 

Žiaci a študenti do 26 rokov veku - 10,00 Nie 

Seniori a seniori nad 70 rokov 
 + darcovia krvi – držitelia dokladu o ocenení 
Jánskeho plaketou a Kňazovického medailou 

- 4,00 Nie 
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Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím - 4,00 Nie 

Predplatný cestovný lístok 90 dňový    

Cestujúci prepravujúci sa za základné cestovné - len 
držiteľ dopr. karty    - 50,00 Nie 

Deti od 6 do 16 rokov veku 
 - 29,00 Nie 

Žiaci a študenti do 26 rokov veku - 29,00 Nie 

Seniori a seniori nad 70 rokov 
+ darcovia krvi – držitelia dokladu o ocenení 
Jánskeho plaketou a Kňazovického plaketou   

- 11,00 Nie 

Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím - 11,00 Nie 

       Dovozné    

Batožina o rozmeroch väčších ako 30x50x60cm, 
úzke  predmety    dlhšie ako 150 cm a predmety v 
tvare dosky väčších rozmerov ako 5x80x100 cm, a to 
i v prípade, že presahuje jeden z uvedených 
rozmerov – platí v prípade, že je prepravovaných 
viac ako 1 kus  batožiny  

0,30 0,30 Áno 

 Detský kočík bez dieťaťa 0,30 0,30 Áno 

 Domáce zviera  0,30 0,30 Áno 
 
2.  Bezplatná preprava 
 

a)  Deti do dovŕšenia 6. roku veku  
b)  Detský kočík s dieťaťom do 6. rokov veku a jeden jeho sprievodca, jeden  sprievodca 

dieťaťa v baby  vaku  
c)  Príslušníci Mestskej polície Zvolen v rovnošate v rámci výkonu služby 
d)  Osoby poverené OD  (odborný dozor v zmysle zákona o cestnej doprave)  
e)  Držiteľ preukazu ZŤP na invalidnom vozíku 
f)  Držiteľ preukazu ZŤP-S na invalidnom vozíku a jeho sprievodca 
g)  Nevidiaca osoba  s preukazom  ZŤP-S s poznámkou BLIND a so sprievodcom 
       alebo  vodiacim psom  
h)  Jeden kus cestovnej batožiny do rozmeru 30x50x60 cm (napr. batohy, školské tašky, 
        kufríky, atď.) 

 
3.  Ostatné tarifné podmienky 
 
a) Podrobnosti o vydaní príslušného preukazu na zľavnené cestovné, aj vo forme dopravnej karty, 

určí dopravca osobitným predpisom. 
b) Cestovné v hotovosti sa uhrádza u vodiča, s použitím DK u vodiča a na predpredajných miestach 
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dopravcu. 
c) Zakúpený cestovný lístok platí na jednu cestu od nástupu po výstup z vozidla. Dopravca 

poskytuje pri prvom prestupe zľavu z príslušného druhu jednorazového cestovného – 
cestovné pri prestupe  je jednotné pre všetky kategórie cestujúcich – 0,05 €. Podmienkou 
priznania zľavy je prestup do 45 minút od prvého nástupu a úhrada cestovného z čipovej 
karty.   

d) Dopravca je splnomocnený na výdaj DK pre všetky druhy cestovného, náklady s vydaním DK 
hradí cestujúci  dopravcovi. 

e) Dopravca je povinný vydať podmienky pre vydanie DK a reklamačné podmienky pre vydané 
DK. 

f) Dopravca vydávajúci DK musí spĺňať podmienky zákona č. 428/2002 Z.z. 
  
4. Záverečné ustanovenie 
 

a) Uvedené maximálne ceny cestovného a dovozného sú vrátane dane z pridanej hodnoty. 
 
 
 
 
 
 

Vo Zvolene, dňa 27.06.2022 
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