
211111111711 0 spolupréci pri prevaidzke Integrovaného dopravného systému v iilinskom
kraji a pril’ahlych zsiujmovych regiénov

uzatv‘m'ené v zmysle § 269 ods. 2 Zékona é. 513/1991 Obchodného zékonm’ka v znenf
v neskor§ich predpisov

(8130105118. ‘d’alej len ako ,,Zm]uva“ v prislu§nom gramatickom tvare)

medzi

Integrov‘an'ai dopr‘ava iilinsk'ého kraja, s.r.o.
Sidlo: Pri Rajéianke 2900/43, 010. 01 mm
Prévna forma: Spoloénost’ s ruéem'm obmedzenym
Zastfipeny: Ing. Richard Sta§kovan, konatel’
Kontakmé. osoba zodpovedné za
plnenie Zmluvy: Ing. Richard Staékovan
100: 51110369
DIC: 2120590252
16 pre DPH: SK2120590252
Bankové spojenie :
IBAN:
(balej len ako ,,0rganizét0r“ v pfislu§nomigramatickom tvar‘e)

a

Slovenskai autobusovai doprav‘a Zilina , akciovai spoloénost’
Sidlo: Koéické 2, 010 65 Zilina
Prévna forma: Akciové. spoloénost’
Zastfipeny’r: Ing. Peter Pobeha, predseda predstavenstva

Ing. Jén Dolm’k, podpredseda predstavenstva
Dr. Ing. Peter $ufliarslq’7, élen predstavenstva

Kontakmfi osoba-zodpovednéiza
plnenie zmluvy: Ing. Peter Pobeha, generélny riaditel’
16:0: 36 407 771
1316:: 2020107573
IC pre DPH: SK2020107573
Bankové spojenie :
éislo fiétu IBAN:
(Dalej ako ,,Dopravca“ v prisluénom gramatickom tvare)

(Spam aj ako ,,Zmluvné- strany“ v prisluénom gramatickom tvare)

Preambula

qravca sa stal fispe§njim uchfidzaéom v0 verejnom obstarévani na predmet nadlimflnej
zékazky s nézvom ”Posh/townie sluiieb primestskej autobusovej dopraw v0 verejnom zdujme
pre' oblast’ Kysuce“, ktoré bola vyhlésené v Uradnom vestniku Eurépskej {mie pod éislom
2021/8 129-342797 zo dfia 7.7.2021. Na zéklade uvedeného Dopravcav spolu s touto Zmluvou
.uzaxvéra so Zilinslq’lm samosprévnym krajom (d’alej aj ako ”Objednévatel’“ v prislu§nom
gramatickom tvare) Zmluvu o sluibéch primestskej autobusovej dopravy v0 verejnom vzéujme
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v dopravnom regióne Kysuce číslo zmluvy Objednávateľa 941/2022/OD, zo dňa 29.09.2022 
(ďalej len „Zmluva o službách“ v príslušnom gramatickom tvare). 
 
Organizátor je spoločnosť s ručením obmedzeným založená Žilinským samosprávnym krajom 
a Mestom Žilina, ako spoločníkmi, za účelom prevádzkovania Integrovaného dopravného 
systému vo verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území priľahlých záujmových 
regiónov. V čase uzavretia tejto Zmluvy je predpokladaný termín realizácie úplnej integrácie 
územia Kysuce 31.12.2023. V súvislosti s tým túto Zmluvu Zmluvné strany považujú aj ako 
zmluvný rámec pre spoluprácu Zmluvných strán pri rozvoji a prevádzke Integrovaného 
dopravného systému Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „IDS ŽSK“). 
 
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu za účelom splnenia si záväzku Dopravcu, ktorá mu 
vyplýva zo Zmluvy o službách, a to zapojiť sa po dobu jej trvania do integrovaného dopravného 
systému na území Žilinského kraja a priľahlých záujmových regiónov. 
 

Článok I. 
Definícia a vysvetlenie pojmov obsiahnutých v Zmluve 

 
1.1 IDS ŽSK sa rozumie Integrovaný dopravný systém Žilinského samosprávneho kraja. 
1.2 DCS IDŽK sa rozumie dispečersko-clearingový systém, ktorý je zavedený 
 u Organizátora, ktorý slúži na online sledovanie, monitoring, resp. kontrolu nad 
 plynulým vykonávaním verejnej osobnej dopravy na území Žilinského kraja 
 a rozúčtovanie tržieb  v IDS ŽSK. 
1.3 Spustením integrácie sa rozumie spustenie tej časti prevádzky IDS ŽSK, ktorá 
 zodpovedá územnému členeniu dopravného regiónu Kysuce, Turiec a Horné Považie. 
1.4 Tarifou IDS ŽSK sa rozumie (predpis) obsiahnutý v dokumente s názvom Prepravný 
 poriadok IDS ŽSK, ktorým sú upravené sadzby cestovného v pravidelnej osobnej 
 doprave a podmienky prípadných zliav na cestovnom, ktorý tvorí  Prílohu č. 4 tejto 
 Zmluvy. 
1.5 Kartovým systémom IDS ŽSK sa rozumejú kartové štandardy, bližšie špecifikované 
 v dokumente Kartové štandardy IDS ŽSK Procesy pre prácu s kartou, obsiahnuté v 
 prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 
1.6 Integračným testom sa rozumie overenie funkčnosti hardwarovo-softvérového 

rozhrania vybavovacieho systému dopravcu, v rámci IDS ŽSK. 
1.7 Dispečerskými a clearingovými dátami sa rozumejú dáta obsiahnuté v Štandarde 
 dátových a finančných tokov IDS ŽSK, obsiahnuté v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, ktorá 
 tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.  
1.8 Štandardom dátových a finančných tokov sa rozumejú štandardy, bližšie 
 špecifikované v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 
1.9 PDO sa rozumie Plán dopravnej obslužnosti, ako dokument Žilinského 
 samosprávneho kraja. 
1.10 Výzvou sa rozumie písomná výzva doručená v zmysle bodu 8.3 tejto Zmluvy, z ktorej 
 bude jasne a určite zrozumiteľné, splnenia akej povinnosti, v zmysle konkrétneho bodu 
 tejto Zmluvy Organizátor alebo Dopravca požaduje. 
1.11 Zaintegrovaným územím sa rozumie územie v dopravnom regióne Kysuce, Horné 
 Považie a Turiec, so spustenou reálnou prevádzkou IDS ŽSK. 
1.12 Objednávateľom dopravy sa rozumie Žilinský samosprávny kraj. 
1.13    Organizátorom je obchodná spoločnosť založená Žilinským samosprávnym krajom a 

Mestom Žilina s názvom: Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. so sídlom Pri 
Rajčianke 2900/43, 010 01 Žilina, IČO: 51 110 369, ktorej hlavným predmetom činnosti 

V dopravnom regione Kysuce éislo zmluvy Objednévatel’a 941/2022/OD, zo dfia 29.09.2022
(d’alej len ,,Zmluva o sluibéch“ V prisluénom gramatickom tvare).

Organizétor je spoloénost’ s ruéenim obmedzenym zaloZené Zilinskym samosprévnym krajom
a Mestom Zilina, ako spoloénikmi, za I'léelom prevédzkovania Integrovaného dopravného
systému V0 verejnom zéujme na fizemi Zilinského kraja a na fizemi pril’ahlych zéujmovych
regionov. V éase uzavretia tejto Zmluvy je predpokladany termin realizécie fiplnej integrécie
fizemia Kysuce 31.12.2023. V sfivislosti s tym t1'1to Zmluvu Zmluvné strany povaiujl'l aj ako
zmluvny ramec pre spoluprécu Zmluvnych stran pri rozvoji a prevadzke Integrovaného
dopravného systému Zilinského samospravneho kraja (d’alej len ,,IDS ZSK“).

Zmluvné strany uzatvérajl'l tfito Zmluvu za I'léelom splnenia si zévéizku Dopravcu, ktoré mu
vyplyva zo Zmluvy o sluibéch, a to zapoj it’ sa po dobu jej trvania do integrovaného dopravného
systému na fizemi Zilinského kraja a pril’ahlych zéujmovych regiénov.

élénok 1.
Definicia a vysvetlenie pojmov obsiahnutych v Zmluve

1.1 IDS iSK sa rozumie Integrovany dopravny systém Zilinského samosprévneho kraja.
1.2 DCS IDZK sa rozumie dispeéersko-clearingovy systém, ktory je zavedeny

u Organizétora, ktory slfiii na online sledovanie, monitoring, resp. kontrolu nad
plynulym vykonévanim verejnej osobnej dopravy na fizemi Zilinského kraja
a rozfiétovanie triieb V IDS ZSK.

1.3 Spustenim integrécie sa rozumie spustenie tej éasti prevédzky IDS ZSK, ktoré
zodpovedé fizemnému éleneniu dopravného regiénu Kysuce, Turiec a Horné Povaiie.

1.4 Tarifou IDS ZSK sa rozumie (predpis) obsiahnuty V dokumente s nézvom Prepravny
poriadok IDS ZSK, ktorym Sl'l upravené sadzby cestovného V praVidelnej osobnej
doprave a podmienky pripadnych zliaV na cestovnom, ktory tvori Prilohu E. 4 tejto
Zmluvy.

1.5 Kartovym systémom IDS ZSK sa rozumejl'l kaitové §tandardy, bliiéie §pecifikované
V dokumente Kafiové §tandardy IDS ZSK Procesy pre précu s kartou, obsiahnuté V
prilohe 6. 1 tejto Zmluvy, ktoré tvori jej neoddelitel’nl'l sfiéast’.

1.6 Integraénym testom sa rozumie overenie funkénosti hardwarovo-softvérového
rozhrania vybavovacieho systému dopravcu, V rémci IDS ZSK.

1.7 Dispeéerskymi a clearingovymi détami sa rozumejl'l déta obsiahnuté V Standarde
détovych a finanénych tokov IDS ZSK, obsiahnuté V Prilohe ('3. 2 tejto Zmluvy, ktoré
tvori jej neoddelitel’nl'l sfiéast’.

1.8 Standardom détovj'ch a finanénych tokov sa rozumejl'l §tandardy, b1i2§ie
§pecifikované V prilohe 6. 2 tejto Zmluvy, ktoré tvori jej neoddelitel’nl'l sfiéast’.

1.9 PDO sa rozumie Plén dopravnej obsluinosti, ako dokument Zilinského
samospra’wneho kraja.

1.10 Vyzvou sa rozumie pisomné VJ'Izva doruéené V zmysle bodu 8.3 tejto Zmluvy, z ktorej
bude jasne a uréite zrozumitel’né, splnenia akej povinnosti, V zmysle konkrétneho bodu
tejto Zmluvy Organizétor alebo Dopravca poiaduje.

1.11 Zaintegrovanim lizemim sa rozumie fizemie V dopravnom regione Kysuce, Horné
PovaZie a Turiec, so spustenou reélnou prevédzkou IDS ZSK.

1.12 Objednévatel’om dopravy sa rozumie Zilinsky samosprévny kraj.
1.13 Organizétorom Je obchodné spoloénost’ zaloiené Zilinskym samosprévnym krajom a

Mestom Zilina s nézvom: Integrované doprava Zilinského kraja, s.r.o. so sidlom Pri
Rajéianke 2900/43, 010 01 Zilina, 160: 51 1 10 369, ktorej hlavnym predmetom éinnosti
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 je prevádzkovanie integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území 
Žilinského kraja a na území priľahlých záujmových regiónov. 

1.14    Ostatní dopravcovia podieľajúci sa na prevádzke IDS ŽSK sú: 
 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., so sídlom: Kvačalova 2 

Žilina 011 40, IČO: 36 007 099, 
 Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., so sídlom Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 

3, IČO: 35 914 939. 
 

Článok II. 
Predmet Zmluvy 

 
2.1  Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zmluvných strán bližšie špecifikovať vzájomnú 
 spoluprácu a súčinnosť za účelom úspešného zavedenia, ďalšej prevádzky a rozvoja IDS 
 ŽSK, a to v podobe vzájomných práv a povinností,  ktoré sú podrobne upravené v Čl. 
 IV. tejto Zmluvy. 
 
2.2 Na účely splnenia predmetu Zmluvy Organizátor uzavrie popri tejto Zmluve i ďalšie 

vzájomne závislé zmluvy, ktoré sú pre plnenie predmetu tejto Zmluvy nevyhnutné 
(ďalej len ako „závislé zmluvy“ v príslušnom gramatickom tvare), a to:  
 obdobné zmluvy o spolupráci s ostatnými dopravcami podieľajúcimi sa na prevádzke 

IDS ŽSK,  
 Zmluvu o finančnom vyrovnaní medzi dopravcami spolupracujúcimi s 

Organizátorom pri prevádzke Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji, 
v zmysle podľa Prílohy č. 5 Zmluvy, všetko podľa podmienok dohodnutých v tejto 
Zmluve.  
 

2.3  Zmluvné strany sa s ohľadom na vzájomnú závislosť zmlúv dohodli, že Organizátor je 
 oprávnený určiť záväzný termín spustenia integrácie, t. j. spustenie dohodnutej 
 prevádzky IDS ŽSK v dopravnom regióne Kysuce až po uzatvorení  všetkých 
závislých zmlúv, a zároveň po ukončení integračných testov, v zmysle bodu  4.1.1. 
tejto Zmluvy, pričom tento termín spustenia integrácie bude záväzný pre všetky 
 zúčastnené strany, t. j. záväzný ako pre Dopravcu, tak i pre všetkých ostatných 
 dopravcov podieľajúcich sa na prevádzke IDS ŽSK. 
 

2.4 V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k uzavretiu a účinnosti ktorejkoľvek zo 
závislých zmlúv (ako i ktorejkoľvek jednotlivej zmluvy o spolupráci s niektorým 
z ostatných dopravcov), s podmienkami tak, ako je dohodnuté v tejto Zmluve, takýto 
termín spustenia integrácie Dopravcu nezaväzuje, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú 
inak. Rovnako zánik týchto závislých zmlúv spôsobuje v prípadoch dohodnutých v tejto 
Zmluve (Čl. III. Zmluvy) zánik tejto Zmluvy. 

 
2.5  Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade, ak niektorého z ostatných dopravcov 

 podieľajúcich sa na prevádzke IDS ŽSK nahradí na základe osobitnej zmluvy o 
 službách iný dopravca poskytujúci služby verejnej osobnej dopravy s rovnakým 
 rozsahom na danom území, ako nahrádzaný dopravca a zároveň tento iný 
 dopravca uzatvorí s Organizátorom zmluvu o spolupráci, ako i Zmluvu o finančnom 
 vyrovnaní, ktorú predpokladá táto Zmluva, takýto iný dopravca a tieto ním uzavreté 
 zmluvy (zmluva o spolupráci, ako i Zmluva o finančnom vyrovnaní) budú rovnako 
 považované za závislé zmluvy v zmysle tejto Zmluvy. Rovnako obdobne uvedené platí 
 i v prípade, ak prejaví záujem o spoluprácu na prevádzke IDS ŽSK iný dopravca a tento 

1.14

2.1

2.2

2.3

je prevadzkovanie integrovaného dopravného systému V0 verejnom zaujme na fizemi
Zilinského kraja a na fizemi pril’ahljlch zaujmovych regiénov.
0statni dopravcovia podiel’ajl'lci sa na prevadzke IDS ZSK sfi:

o Dopravny podnik mesta Ziliny s.r.o., so sidlom: Kvaéalova 2
Zilina 011 40, 16:0: 36 007 099,

o Zelezniéna spoloénost’ Slovensko, a. s., so sidlom Roifiavska 1, 832 72 Bratislava
3,160: 35 914 939.

élanok II.
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zmluvnych stran blii§ie §pecifikovat’ vzajomnfi
spolupracu a sfléinnost’ za fiéelom fispeéného zavedenia, d’aléej preVadzky a rozvoja IDS
ZSK, a to V podobe VZajomnych prav a povinnosti, ktoré 51'1 podrobne upravené V Cl.
IV. tejto Zmluvy.

Na 1'16e splnenia predmetu Zmluvy Organizator uzavrie popri tejto Zmluve i d’aléie
vzajomne zaVislé zmluvy, ktoré 51'1 pre plnenie predmetu tejto Zmluvy nevyhnutné
(d’alej len ako ,,z2’1vislé zmluvy“ V prislu§nom gramatickom tvare), a to:

o obdobné zmluvy o spolupraci s ostatnymi dopravcami podiel’ajficimi sa na preVadzke
IDS ZSK,

o Zmluvu o finanénom vyrovnani medzi dopravcami spolupracujl'lcimi s
Organizatorom pri prevadzke Integrovaného dopravného systému V Zilinskom kraji,
V zmysle podl’a Prilohy ('3. 5 Zmluvy, V§etko podl’a podmienok dohodnutych V tejto
Zmluve.

Zmluvné strany sa 5 ohl’adom na VZajomm'l zavislost’ zm11'1V dohodli, ie Organizator je
opravneny uréit’ za’wiizny termin spustenia integracie, t. j. spustenie dohodnutej
prevadzky IDS ZSK V dopravnom regiéne Kysuce aZ p0 uzatvoreni V§etkych

zaVislych zmll'lv, a zarovefi p0 ukonéeni integraénych testov, V zmysle bodu 4.1.1.
tejto Zmluvy, priéom tento termin spustenia integracie bude zavazny pre V§etky

2.4

2.5

zfiéastnené strany, t. j. zavazny ako pre Dopravcu, tak ipre V§etkych ostatnych
dopravcov podiel’ajficich sa na prevadzke IDS ZSK.

V pripade, ak z akéhokol’vek dévodu nedéjde k uzavretiu a I'léinnosti ktorejkol’vek zo
zaVislych zmll'lV (ako i ktorejkol’vek jednotlivej zmluvy 0 spolupraci s niektorym
z ostatnych dopravcov), s podmienkami tak, ako je dohodnuté V tejto Zmluve, takyto
termin spustenia integrécie Dopravcu nezavéizuj e, pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnl'l
inak. Rovnako zanik tychto zavislych zmll'lv spésobuje V pripadoch dohodnutych V tejto
Zmluve (Cl. III. Zmluvy) zanik tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa zarovefi dohodli, ie V pripade, ak niektorého z ostatnych dopravcov
podiel’ajflcich sa na prevadzke IDS ZSK nahradi na zaklade osobitnej zmluvy o
sluibach in}? dopravca poskytujfici sluiby verejnej osobnej dopravy s rovnakym
rozsahom na danom fizemi, ako nahradzany dopravca a zérovefl tento in}?
dopravca uzatvori s Organizatorom zmluvu o spolupraci, ako i Zmluvu o finanénom
vyrovnani, ktorl'l predpoklada tato Zmluva, takyto in}? dopravca a tieto nim uzavreté
zmluvy (zmluva o spolupraci, ako i Zmluva o finanénom vyrovnani) bud1'1 rovnako
povaZované za zaVislé zmluvy V zmysle tejto Zmluvy. Rovnako obdobne uvedené plati
i V pripade, ak prejaVi zaujem 0 spolupracu na prevadzke IDS ZSK in}? dopravca a tento

3
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 iný dopravca uzatvorí s Organizátorom zmluvu o spolupráci, ako i Zmluvu o finančnom 
 vyrovnaní, ktorú predpokladá táto Zmluva. 

 
Článok III. 

Doba platnosti Zmluvy 
 

3.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá je viazaná na dobu účinnosti Zmluvy o 
 službách uzatvorenej medzi Dopravcom a Objednávateľom dopravy. 
 
3.2       Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby, na ktorú je Zmluva uzavretá, 
b) písomnou dohodou Zmluvných strán s účinnosťou odo dňa uvedeného v tejto 

dohode, 
c) písomnou výpoveďou Zmluvy Organizátorom aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná 

lehota je 6 mesačná, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej 
strane,  

d) Písomnou výpoveďou Zmluvy Dopravcom, a to z dôvodu neodsúhlasenia nákladov 
Objednávateľom dopravy, ktoré súvisia s prevádzkovaním IDS a ktoré neboli známe 
v čase uzatvorenia tejto Zmluvy. Výpovedná lehota je 6 mesačná, ktorá začína 
plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane, 

e) písomným odstúpením od Zmluvy v prípadoch upravených touto Zmluvou alebo 
v prípadoch upravených zákonom. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom 
doručenia písomného odstúpenia druhej Zmluvnej strane, 

f) automaticky, a to v nasledovných prípadoch: 
 ak Organizátor neurčí záväzný termín spustenia integrácie  ani do 31.12.2023 

pre vylúčenie pochybností, za záväzný termín spustenia integrácie sa považuje 
termín spustenia integrácie v zmysle bodu 2.3 čl. II Zmluvy alebo ktorý sa stane 
záväzným termínom na základe dohody s Dopravcom v zmysle bodu 2.4 čl. II 
Zmluvy; a/alebo 

 zánikom Zmluvy o finančnom vyrovnaní medzi dopravcami spolupracujúcimi 
s Organizátorom pri prevádzke Integrovaného dopravného systému 
v Žilinskom kraji, a/alebo 

 zánikom zmlúv o spolupráci s ostatnými dopravcami; v prípade, ak zanikne len 
niektorá zo zmlúv o spolupráci medzi dopravcom a Organizátorom, uvedené 
spôsobuje zánik tejto Zmluvy len vo vzťahu k tomuto dotknutému dopravcovi, 
ktorý bol účastníkom zaniknutej zmluvy o spolupráci;  

 zánikom účinnosti Zmluvy o službách poskytovaných vo verejnom záujme 
Dopravcom. 

Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že k automatickému zániku 
tejto Zmluvy, v zmysle skutočností uvedených v bode 3.2 písm. f) tejto Zmluvy 
dochádza dňom ukončenia účinnosti niektorej zo zmlúv tam uvedených, ktoré sú 
v zmysle tohto bodu spôsobilé k automatickému zániku tejto Zmluvy. 

 
Článok IV. 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 
4.1  Dopravca sa touto Zmluvou zaväzuje, že: 
 
 4.1.1 Najneskôr  do 31.12.2023 : 

3.1

3.2

4.1

in}? dopravca uzatvori s Organizatorom zmluvu o spolupraci, ako i Zmluvu o finanénom
vyrovnani, ktorl'l predpoklada této Zmluva.

élénok III.
Doba platnosti Zmluvy

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréitl'l, ktora je Viazana na dobu fiéinnosti Zmluvy o
sluibéch uzatvorenej medzi Dopravcom a Objednavatel’om dopravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato Zmluva zanika:
3)
b)

c)

d)

uplynutim doby, na ktorl'l je Zmluva uzavreta,
pisomnou dohodou Zmluvnych strain 5 I'léinnost’ou odo dfia uvedeného V tejto
dohode,
pisomnou Vypoved’ou Zmluvy Organizatorom aj bez uvedenia dovodu. Vypovedna
lehota je 6 mesaéné, ktora zaéina plynl'lt’ prvym dfiom kalendarneho mesiaca
nasledujl'lceho po mesiaci, V ktorom bola Vypoved’ doruéené druhej Zmluvnej
strane,
Pisonmou Vypoved’ou Zmluvy Dopravcom, a to z dovodu neodsfihlasenia nakladov
Objednavatel’om dopravy, ktoré sfiVisia s prevadzkovanim IDS a ktoré neboli zname
V Ease uzatvorenia tejto Zmluvy. Vypovedné lehota je 6 mesaéna, ktora zaéina
plynl'lt’ prvym dfiom kalendameho mesiaca nasledujflceho po mesiaci, V ktorom
bola Vypoved’ doruéena druhej Zmluvnej strane,
pisomnym odstl'lpenim od Zmluvy V pripadoch upravenych touto Zmluvou alebo
V pripadoch upravenych zakonom. Odstl'lpenje od Zmluvy je fiéinné dfiom
doruéenia pisomného odstfipenia druhej Zmluvnej strane,
automaticky, a to V nasledovnych pripadoch:
o ak Organizator neuréi zaVéizny termin spustenia integracie ani do 31.12.2023

pre vyh'léenje pochybnosti, za zévazny termin spustenia integracie sa povaiuje
termin spustenia integracie V zmysle bodu 2.3 (:1. II Zmluvy alebo ktory sa stane
zavaznym terminom na zéklade dohody s Dopravcom V zmysle bodu 2.4 ('31. II
Zmluvy; a/alebo

o zanikom Zmluvy o finanénom vyrovnani medzi dopravcami spolupracujl'lcimi
s Organizétorom pri prevadzke Integrovaného dopravného systému
v Zilinskom kraji, a/alebo

o zanikom zm11'1V o spolupréci s ostatnymi dopravcami; V pripade, ak zanikne len
niektora zo zm11'1V o spolupréci medzi dopravcom a Organizatorom, uvedené
sposobuje zanik tejto Zmluvy len V0 vzt’ahu k tomuto dotknutému dopravcovi,
ktory bol I'léastnikom zaniknutej zmluvy o spolupréci;

o zanikom fiéinnosti Zmluvy o sluibach poskytovanych V0 verejnom zaujme
Dopravcom.

Pre vylfiéenie pochybnosti Zmluvné strany vyhlasujl'l, 26 k automatickému zaniku
tejto Zmluvy, V zmysle skutoénosti uvedenych V bode 3.2 pism. f) tejto Zmluvy
dochadza dfiom ukonéenia fiéinnosti niektorej zo zmh'lV tam uvedenych, ktoré 311
V zmysle tohto bodu sposobilé k automatickému zaniku tejto Zmluvy.

élénok IV.
Prava a povinnosti Zmluvnych strain

Dopravca sa touto Zmluvou zaVazuje, Ze:

4.1.1 Najneskor do 31.12.2023 :
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 a) uskutoční testovaciu prevádzku, v rámci ktorej preukáže spôsobilosť prechodu na 
tarifu IDS ŽSK a funkčnosť v kartovom systéme IDS ŽSK, a to vo forme integračných 
testov. O výsledku testovacej prevádzky vystaví Organizátor do 3 pracovných dní po 
uskutočnení integračných testov písomný protokol, ktorý zároveň v tejto lehote i 
odovzdá Dopravcovi na posúdenie a odstránenie prípadných nezrovnalostí; 
b) uskutoční testovaciu prevádzku, v rámci ktorej preukáže schopnosť zasielať 
dispečerské dáta a dáta o počte predaných cestovných lístkov a tržbách (clearingové 
dáta) do DCS IDŽK, rovnako vo forme integračných testov. O výsledku testovacej 
prevádzky vystaví Organizátor do 3 pracovných dní po uskutočnení integračných testov 
písomný protokol, ktorý zároveň v tejto lehote i odovzdá Dopravcovi na posúdenie 
a odstránenie prípadných nezrovnalostí. 

 
 4.1.2  V rámci prevádzky IDS ŽSK: 
 

a) bude akceptovať spoločný kartový systém IDS ŽSK v zmysle Prílohy č. 1 tejto 
Zmluvy; 
b) bude akceptovať predaj celého sortimentu cestovných dokladov podľa tarify IDS 
ŽSK;  
c) bude spolupracovať pri rozvoji a optimalizácií dopravnej obslužnosti v rámci návrhov 
na úpravu cestovných poriadkov v rámci IDS ŽSK; 
d) bude súčinný pri spolupráci s ostatnými Dopravcami spolupracujúcimi 
s Organizátorom na prevádzke IDS ŽSK a na tento účel sa zaväzuje, že uzatvorí na 
základe výzvy Organizátora do 30 dní odo dňa obdržania výzvy Zmluvu o finančnom 
vyrovnaní medzi dopravcami spolupracujúcimi s Organizátorom pri prevádzke 
Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji, ktorej návrh tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto Zmluvy, ako jej Príloha č. 5; 
e) bude akceptovať metodiku deľby držieb, predloženú Organizátorom v zmysle    
prílohy č. 3 tejto zmluvy; 
f) strpí všetky oprávnené požiadavky Organizátora, vyplývajúce zo Zmluvy o službách, 
ktoré Organizátor požaduje, ako poverená osoba v zmysle Zmluvy o službách; 
g) poskytne aktívnu súčinnosť Organizátorovi v oblasti informovania cestujúcej 
verejnosti, pri príprave grafických propagačných materiálov a v ďalších oblastiach 
týkajúcich sa informovania cestujúcich v rámci IDS ŽSK. 

   
 4.1.3 V rámci zabezpečenia činnosti DCS IDŽK: 
 
 a) poskytne dispečerské dáta v rozsahu Štandardu dátových a finančných tokov; 
 b) pre potreby clearingu a za účelom vykonávania tarifno-prevádzkových 
 výpočtov, poskytne do DCS IDŽK dáta o počte predaných cestovných lístkov 
 a tržbách v stanovenom rozsahu a termínoch uvedených v Štandarde dátových 
 a finančných tokov na zaintegrovanom území; 
 c) na základe výstupu modulu rozúčtovania tržieb v DCS IDŽK vykoná finančné  
 vyrovnanie, v súlade s Čl. VI. tejto Zmluvy. 
   
 4.1.4 Na základe výzvy Organizátora poskytne informácie za účelom: 
 
 a) vyhodnocovania kapacity dopravných prostriedkov IDS ŽSK; 

b) aktualizácie štandardov dopravnej obslužnosti verejnou dopravou, v zmysle platného 
PDO; 

a) uskutoém' testovaciu prevédzku, V rémci ktorej preukéie sposobilost’ prechodu na
tarifu IDS ZSK a funkénost’ V kartovom systéme IDS ZSK, a to V0 forme integraénych
testov. O Vysledku testovacej preVédzky vystavi Organizétor do 3 pracovnych dni po
uskutoéneni integraénych testov pisomny protokol, ktory zérovefl vtejto lehote i
odovzdé Dopravcovi na posfidenie a odstrénenie pripadnych nezrovnalosti;
b) uskutoéni testovaciu prevédzku, V rémci ktorej preukéie schopnost’ zasielat’
dispeéerské déta a déta o poéte predanych cestovnych listkov atribéch (clearingové
déta) do DCS IDZK, rovnako V0 forme integraénych testov. O Vysledku testovacej
prevédzky vystaVi Organizétor do 3 pracovnych dni po uskutoéneni integraénych testov
pisomnjl protokol, ktory zérovefi vtejto lehote i odovzdé Dopravcovi na posfidenie
a odstrénenie pripadnych nezrovnalosti.

4.1.2 V rémci prevédzky IDS ZSK;

a) bude akceptovat’ spoloénjI kartovy systém IDS ZSK vzmysle Prilohy (3. 1 tejto
Zmluvy;
b) bude akceptovat’ predaj celého sortimentu cestovnych dokladov podl’a tarify IDS
ZSK;
c) bude spolupracovat’ pri rozvoji a optimalizécii dopravnej obsluinosti V rémci névrhov
na fipravu cestovnych poriadkov V rémci IDS ZSK;
d) bude sfiéinny pri spolupréci s ostatnymi Dopravcami spolupracujl'lcimi
s Organizétorom na prevédzke IDS ZSK a na tento fiéel sa zavéizuje, 2e uzatvori na
zéklade Vyzvy Organizétora do 30 dni odo dfia obdriania Vyzvy Zmluvu o finanénom
vyrovnani medzi dopravcami spolupracujficimi s Organizétorom pri prevédzke
Integrovaného dopravného systému V Zilinskom kraji, ktorej névrh tvori neoddelitel’nfi
Sl'léast’ tejto Zmluvy, ako jej Priloha é. 5;
e) bude akceptovat’ metodiku del’by driieb, predloienl'l Organizétorom V zmysle
prilohy 6. 3 tejto zmluvy;
f) strpi V§etky oprévnené poiiadavky Organizétora, vyplyvajl'lce zo Zmluvy o sluibéch,
ktoré Organizétor poiaduje, ako poverené osoba V zmysle Zmluvy o sluibéch;
g) poskytne aktivnu sfiéinnost’ Organizétorovi V oblasti informovania cestujl'lcej
verejnosti, pri priprave grafickych propagaénych materiélov a V d’al§ich oblastiach
tykajl'lcich sa informovania cestujl'lcich V rémci IDS ZSK.

4.1.3 V rémci zabezpeéenia éinnosti DCS IDZK:

a) poskytne dispeéerské déta V rozsahu Standardu détovych a finanénych tokov;
b) pre potreby clearingu a za I'léelom vykonévania tafifno—prevédzkovych
Vypoétov, poskytne do DCS IDZK déta o poéte predanych cestovnych listkov
atribéch V stanovenom rozsahu aterminoch uvedenych V Standarde détovych
a finanénych tokov na zaintegrovanom fizemi;
0) na zéklade Vystupu modulu rozfiétovania triieb VDCS IDZK vykoné finanéné
vyrovnanie, V sfilade s Cl. VI. tejto Zmluvy.

4.1.4 Na zéklade Vyzvy Organizétora poskytne informécie za fiéelom:

a) vyhodnocovania kapacity dopravnych prostriedkov IDS ZSK;
b) aktualizécie §tandardov dopravnej obsluZnosti verejnou dopravou, V zmysle platného
PDO;
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c) sledovania ekonomických parametrov, v rozsahu a v súlade s Vyhláškou 5/2020 Z. z. 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 
d) zabezpečenia návrhu dopravných riešení (tvorby a úpravy cestovných  poriadkov), 
v zmysle platného PDO; 
e) kontroly Zmluvy o službách Dopravcu. Kontrola môže byť vykonaná a realizovaná 
len písomne povereným zamestnancom Organizátora. Môže byť realizovaná len formou 
osobného stretnutia so zástupcami Dopravcu. Z kontroly musí byť vyhotovený písomný 
záznam v troch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis písomného záznamu dostane 
Dopravca. Dopravca je povinný umožniť povereným zamestnancom Organizátora 
vykonanie kontroly v súlade so Zmluvou o službách uzatvorenou medzi Dopravcom 
a Objednávateľom dopravy. 
 

 4.1.5 Bude poskytovať Organizátorovi potrebnú súčinnosť, a to najmä pri: 
 
 a) návrhoch cestovných poriadkov zaintegrovaných liniek; 
 b) návrhoch tarifného a kompenzačného modelu; 
  c) návrhoch ďalších dokumentov spracovávaných Organizátorom v rámci IDS ŽSK. 
   
 4.1.6 Zo strany Organizátora strpí kontrolu: 
 

a) výkonu realizácie zmien cestovných poriadkov v rámci IDS ŽSK; 
 b) nariadenia zmien vykonávania nadväzností v prestupných uzloch v rámci IDS ŽSK; 

c) možnosti realizácie požiadaviek na prípadné úpravy technológie realizovaných 
výkonov (požiadavky na úpravu obehov a počtu vozidiel v systéme), pričom Dopravca 
nie je týmito požiadavkami viazaný.  

 d) dodržiavania povinností vyplývajúcich z prepravno-tarifných podmienok IDS  ŽSK. 
Kontrola môže byť vykonaná a realizovaná len písomne povereným zamestnancom 
Organizátora. Môže byť realizovaná len formou osobného stretnutia so zástupcami 
Dopravcu. Z kontroly musí byť vyhotovený písomný záznam v dvoch rovnopisoch, 
pričom jeden rovnopis písomného záznamu obdrží Dopravca. Dopravca je povinný 
umožniť povereným zamestnancom Organizátora vykonanie kontroly v rozsahu 
Poverenia a v súlade s touto Zmluvou. 

  
4.2  Organizátor sa touto Zmluvou zaväzuje: 
 
 Riadiť, koordinovať, personálne a organizačne zabezpečovať integračný proces vo 
 všetkých jeho fázach, a to najmä: 
 
 4.2.1 V rámci prípravy a realizácie integrácie: 
 

a) stanoviť presný rozsah územia jednotlivých etáp integrácie v IDS ŽSK; 
b) určiť veľkosť zóny, systém ich číslovania a zaradenie obcí a zastávok, resp. staníc do 
zón; spracovať dokument „trasovanie zón“; 
c) zabezpečiť systém riadenia a číslovania liniek IDS ŽSK, v rámci toho pripraviť 
návrhy cestovných poriadkov zaintegrovaných liniek  
d) stanoviť a spracovávať Koncepciu tarifného, odbavovacieho, predajného 
a informačného systému, navrhovať jednotný Prepravný poriadok IDS ŽSK, navrhovať 
jednotné cestovné poriadky, spoločné cestovné doklady a pri každej zmene aktualizovať 
vzory cestovných dokladov, ktoré sú platné u všetkých dopravcov IDS ŽSK, pripraviť 
tarifné podmienky a princípy;  

4.2

c) sledovania ekonomickych parametrov, V rozsahu a V sfilade s Vyhlé§kou 5/2020 Z. z.
Ministerstva dopravy a Vystavby Slovenskej republiky,
d) zabezpeéenia névrhu dopravnych rieéeni (tvorby a fipravy cestovnych poriadkov),
V zmysle platného PDO;
e) kontroly Zmluvy o sluibéch Dopravcu. Kontrola méie byt’ vykonané a realizované
len pisomne poverenym zamestnancom Organizétora. M626 byt’ realizované len formou
osobného stretnutia so zéstupcami Dopravcu. Z kontroly musi byt’ vyhotoveny pisomny
zéznam V troch rovnopisoch, priéom jeden rovnopis pisomného zéznamu dostane
Dopravca. Dopravca je povinny umoZnit’ poverenym zamestnancom Organizétora
vykonanje kontroly V sfilade so Zmluvou o sluibéch uzatvorenou medzi Dopravcom
a Objednévatel’om dopravy.

4.1.5 Bude poskytovat’ Organizétorovi potrebnl'l sfiéinnost’, a to najméi pri:

a) névrhoch cestovnych poriadkov zaintegrovanych liniek;
b) névrhoch tarifného a kompenzaéného modelu;
c) névrhoch d’aléich dokumentov spracovévanych Organizétorom V rémci IDS ZSK.

4.1.6 Zo strany Organizétora strpi kontrolu:

a) Vykonu realizécie zmien cestovnych poriadkov V rémci IDS ZSK;
b) nariadenia zmien vykonévania nadvéiznosti V prestupnych uzloch V rémci IDS ZSK;
c) moinosti realizécie poiiadaviek na pripadné 1'1pravy technologie realizovanych
Vykonov (poiiadavky na fipravu obehov a poétu vozidiel V systéme), priéom Dopravca
nie je tymito poiiadavkami Viazany.
d) doeiavania povinnosti vyplyvajficich z prepravno-tarifilych podmienok IDS ZSK.
Kontrola moie byt’ vykonané a realizované len pisomne poverenym zamestnancom
Organizétora. Moie byt’ realizované len formou osobného stretnutia so zéstupcami
Dopravcu. Z kontroly musi byt’ vyhotoveny pisomny zéznam V dvoch rovnopisoch,
priéom jeden rovnopis pisomného zéznamu obdrii Dopravca. Dopravca je povinny
umoinit’ poverenym zamestnancom Organizétora vykonanie kontroly V rozsahu
Poverenia a V sfilade s touto Zmluvou.

Organizétor sa touto Zmluvou zaVéizuje:

Riadit’, koordinovat’, personélne aorganizaéne zabezpeéovat’ integraény proces V0
V§etkych jeho fézach, a to najméi:

4.2.1 V rémci pripravy a realizécie integrécie:

a) stanovit’ presny rozsah fizemia jednotlivych etép integrécie V IDS ZSK;
b) uréit’ vel’kost’ zény, systém ich éislovania a zaradenie obci a zastévok, resp. stanic do
zén; spracovat’ dokument ,,trasovanie zon“;
c) zabezpeéit’ systém riadenia a éislovanja liniek IDS ZSK, V rémci toho pripravit’
névrhy cestovnych poriadkov zaintegrovanych liniek
d) stanovit’ a spracovévat’ Koncepciu tarifného, odbavovacieho, predajného
a informaéného systému, navrhovat’ jednotny Prepravny poriadok IDS ZSK, navrhovat’
jednotné cestovné poriadky, spoloéné cestovné doklady a pri kaidej zmene aktualizovat’
vzory cestovnych dokladov, ktoré 51'1 platné u V§etkych dopravcov IDS ZSK, pripraVit’
tarifné podmienky a principy;
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e) stanoviť ekonomické princípy systému, stanoviť a sledovať metodiku a štandardy 
rozúčtovania tržieb; 
f) zabezpečiť a zodpovedá za realizáciu deľby tržieb, v zmysle Prílohy č.3 tejto Zmluvy, 
g) zastrešovať informačnú kampaň pre IDS ŽSK, zabezpečiť mediálnu podporu pri 
spúšťaní systému;  
h) pripraviť jednotlivé štandardy v rámci IDS ŽSK; 
i)  oznámiť Dopravcovi plánovaný termín spustenia integrácie tak, aby Dopravca mohol 
vykonať testovaciu prevádzku v zmysle tejto Zmluvy; 
j) zabezpečiť podmienky a poskytnúť súčinnosť pre spustenie testovacej prevádzky 
a zároveň včas a riadne vyhotoviť a odovzdať Dopravcovi protokoly o výsledkoch 
testovacej prevádzky; 
k) do 1 (jedného) mesiaca po doručení oznámenia Dopravcovi o úspešnom ukončení 
integračných testov v zmysle bodu 4.1.1. tejto Zmluvy, písomne (doporučene 
s doručenkou) oznámiť Dopravcovi záväzný termín  spustenia integrácie; 
 

 4.2.2 V rámci poskytnutia súčinnosti Dopravcovi s jeho zapojením do DCS IDŽK: 
 
 a) poskytnúť prístup Dopravcovi cez webové rozhranie za účelom nahrávania dát 
 podrobnejšie špecifikovaných v Štandarde dátových a finančných tokov (ďalej v texte 
 len ako „dáta“ v príslušnom gramatickom tvare), potrebných pre rozúčtovanie (clearing) 
 tržieb v IDS ŽSK v stanovenej štruktúre a formáte (XML) a prístup k dátam 
 vychádzajúcich z rozúčtovania (clearingu) tržieb; 
 b) poskytnúť Dopravcovi Záväzné podmienky Prepravného poriadku IDS ŽSK, 
 v zmysle prílohy č. 4  tejto Zmluvy. 
  
 4.2.3 Poskytnúť akúkoľvek potrebnú súčinnosť Dopravcovi v rámci zapojenia sa do 

systému IDS ŽSK  v  oblastiach: 
 
 a) zabezpečenia školenia zamestnancov Dopravcu; 
 b) zapojenia sa jednotného kartového systému IDS ŽSK; 

c) testovacej prevádzky pred spustením integrácie, alebo počas integrácie, ak dôjde 
k zmenám; 
d) aplikácie tarifného systému IDS ŽSK. 
 
4.3 Zmluvné strany sa spoločne zaväzujú: 

 
 a) dodržiavať všetky dohodnuté plnenia, ktoré sú výstupmi vzájomných pracovných 
 stretnutí; 
 b) poskytovať si vzájomne všetku potrebnú súčinnosť tak, aby bol naplnený predmet 
 tejto Zmluvy, teda najmä: dodržiavať dohodnuté termíny jednotlivých plnení, 
 dodržiavať dohodnuté termíny pracovných stretnutí, oznamovať si všetky podstatné 
 skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie Zmluvy.  
 

Článok V. 
Poplatok za využívanie služieb DCS IDŽK a platobné podmienky 

 
5.1 Poplatok predstavuje paušálnu kompenzáciu nákladov, ktoré Organizátorovi vzniknú 
 pri zabezpečovaní prevádzky IDS ŽSK, v zmysle tejto Zmluvy.  
 Zmluvné strany sa dohodli, že Dopravca bude uhrádzať Organizátorovi poplatok, 
 stanovený vo  výške: 

5.1

e) stanovit’ ekonomické principy systému, stanovit’ a sledovat’ metodiku a §tandardy
rozfiétovania triieb;
f) zabezpeéit’ a zodpovedé za realizéciu del’by trZieb, V zmysle Prilohy (“3.3 tejto Zmluvy,
g) zastreéovat’ infomaénfl kampafi pre IDS ZSK, zabezpeéit’ mediélnu podporu pri
spflét’ani systému;
h) pripravit’ jednotliVé §tandardy V rémci IDS ZSK;
i) oznémit’ Dopravcovi plénovany tennin spustenia integrécie tak, aby Dopravca mohol
vykonat’ testovaciu prevédzku V zmysle tejto Zmluvy;
j) zabezpeéit’ podmienky aposkytnl'lt’ sfiéinnost’ pre spustenie testovacej prevédzky
azérovefi Véas ariadne vyhotovit’ aodovzdat’ Dopravcovi protokoly o Vysledkoch
testovacej prevédzky;
k) do 1 (jedného) mesiaca po doruéeni oznémenia Dopravcovi o fispe§nom ukonéeni
integraénych testov V zmysle bodu 4.1.1. tejto Zmluvy, pisonme (doporuéene
s doruéenkou) oznémit’ Dopravcovi zévéizny termin spustenia integrécie;

4.2.2 V rémci poskytnutia sfiéinnosti Dopravcovi s jeho zapoj enim do DCS IDZK:

a) poskytnl'lt’ pristup Dopravcovi cez webové rozhranie za I'léelom nahrévania dét
podrobnej §ie §pecifikovanych V Standarde détovych a finanénych tokov (d’alej V texte
len ako ,,déta“ V prisluénom gramatickom tvare), potrebnych pre rozfiétovanie (clearing)
triieb V IDS ZSK V stanovenej §truktf1re a forméte ()GVIL) a pristup k détam
vychédzajl'lcich z rozfiétovania (clean'ngu) triieb;
b) poskytnl'lt’ Dopravcovi Zévéizné podmienky Prepravného poriadku IDS ZSK,
V zmysle prilohy 6. 4 tejto Zmluvy.

4.2.3 Poskytnflt’ akl'lkol’vek potrebnfi sfiéinnost’ Dopravcovi V rémci zapojenia sa do
systému IDS ZSK V oblastiach:

a) zabezpeéenia §kolenia zamestnancov Dopravcu;
b) zapoj enja sa jednotného kartového systému IDS ZSK;
c) testovacej prevédzky pred spustenim integrécie, alebo poéas integrécie, ak dojde
k zmeném;
d) aplikécie tarifného systému IDS ZSK.

4.3 Zmluvné strany sa spoloéne zavéizujfi:

a) dodriiavat’ V§etky dohodnuté plnenia, ktoré Sl'l Vystupmi vzéjomnych pracovnych
stretnuti;
b) poskytovat’ si vzéjomne V§etku potrebm'l sfiéinnost’ tak, aby bol naplneny predmet
tejto Zmluvy, teda najméi: dodriiavat’ dohodnuté terminy jednotlivych plneni,
dodriiavat’ dohodnuté terminy pracovnych stretnuti, oznamovat’ si V§etky podstatné
skutoénosti, ktoré by mohli mat’ Vplyv na plnenie Zmluvy.

élénok V. .
Poplatok za vyuiivanie sluiieb DCS IDZK a platobné podmienky

Poplatok predstavuje pauéélnu kompenzéciu nékladov, ktoré Organizétorovi vzniknfi
pri zabezpeéovani prevédzky IDS ZSK, V zmysle tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dopravca bude uhrédzat’ Organizétorovi poplatok,
stanoveny V0 Vy§ke:
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0,01 EUR (slovom: nula celá nula jeden cent) za 1 km z objednaného množstva  
dopravných výkonov na už zaintegrovanom území, na základe Zmluvy o službách. Cena 
bude vypočítaná ako súčin skutočne zrealizovaných ubehnutých km Dopravcu, 
v Zmysle Zmluvy o službách a jednotkovej ceny 0,01 Eur bez DPH za príslušný 
kalendárny štvrťrok.  
 

5.2 Platba za Služby uvedené v predchádzajúcom bode bude realizovaná bezhotovostným 
 prevodom na účet Organizátora uvedený v identifikácii Zmluvných strán. 
 
5.3  Poplatok sa Dopravca zaväzuje uhradiť na základe faktúry vystavenej Organizátorom, 

a to štvrťročne po skončení kalendárneho štvrťroka. Prvú faktúru sa Organizátor 
zaväzuje vystaviť po skončení prvého štvrťroka realizácie dopravných výkonov na už 
zaintegrovanom území. Faktúra musí byť Dopravcovi doručená najneskôr do                        
3 pracovných dní od ukončenia predchádzajúceho štvrťroka so splatnosťou 30 dní odo 
dňa vystavenia faktúry. 

 
5.4 Dopravca sa zaväzuje, že do tridsať (30) dní odo dňa vystavenia faktúry Organizátorom 
 uhradí  dojednaný poplatok uvedený v bode 5.1 tejto Zmluvy na účet Organizátora 
 uvedený v identifikácii Zmluvných strán. Záväzok bude uhradený prostredníctvom 
 banky a považuje sa za splnený pripísaním dlžnej čiastky na účet Organizátora. 
 
5.5 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, v zmysle § 74 Zákona č. 
 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
 
5.6 Ak faktúra nebude zodpovedať požiadavkám uvedeným v ustanoveniach  tejto 

 Zmluvy, bude vrátená v lehote do desať (10) pracovných dní Organizátorovi a nová, 
tridsať  (30) dňová lehota splatnosti začne plynúť od dátumu riadneho vystavenia novej, 
 respektíve opravenej faktúry Dopravcovi. Pokiaľ faktúra nebude vrátená v uvedenej 
 lehote bude sa považovať za odsúhlasenú. 

 
 

Článok VI. 
Finančné vyrovnanie voči ostatným Dopravcom spolupracujúcim s Organizátorom na 

prevádzke IDS ŽSK a platobné podmienky 
 

6.1 Dopravca sa zaväzuje, že na základe výstupu modulu rozúčtovania tržieb v DCS IDŽK, 
v zmysle Prílohy č. 2 - Štandard dátových a finančných tokov v IDS ŽSK vyhotoví na 
účely finančného vyrovnania dopravcov faktúry pre ostatných dopravcov 
spolupracujúcich s Organizátorom na prevádzke IDS ŽSK a rovnako uhradí faktúry 
ostatným Dopravcom spolupracujúcim s Organizátorom na prevádzke IDS ŽSK, všetko 
v súlade touto Zmluvou. Spôsob fakturácie a platobné podmienky dopravcov sú 
podrobne riešené v Prílohe č. 2 - Štandard dátových a finančných tokov v IDS ŽSK 
a v Prílohe č. 5 - Zmluva o finančnom vyrovnaní medzi dopravcami spolupracujúcimi s 
Organizátorom pri prevádzke Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji. 

 
 
 
 
 

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

0,01 EUR (slovom: nula celé nula jeden cent) za 1 km 2 objednaného mnoistva
dopravnych Vykonov na ui zaintegrovanom fizemi, na zéklade Zmluvy o sluibéch. Cena
bude vypoéitané ako sfiéin skutoéne zrealizovanych ubehnutych km Dopravcu,
VZmysle Zmluvy o sluibéch a jednotkovej ceny 0,01 Eur bez DPH za prisluény
kalendérny §tvrt’rok.

Platba za Slqy uvedené V predchédzajficom bode bude realizované bezhotovostnym
prevodom na 1166‘: Organizétora uvedenjI V identifikécii Zmluvnych strain.

Poplatok sa Dopravca zavéizuje uhradit’ na zéklade faktfiry vystavenej Organizétorom,
a to §tvrt’roéne po skonéeni kalendérneho §tvrfroka. PrV1'1 faktl'lru sa Organizétor
zavéizuje vystavit’ po skonéeni prVého §tvrt’roka realizécie dopravnych Vykonov na ui
zaintegrovanom fizemi. Faktfira musi byt’ Dopravcovi doruéené najneskor do
3 pracovnych dni od ukonéenia predchédzajl'lceho §tvrt’roka so splatnost’ou 30 dni odo
dfia vystavenia faktl'lry.

Dopravca sa zaVéizuj e, 2e do tridsat’ (30) dni odo dfia vystavenia faktl'lry Organizétorom
uhradi dojednany poplatok uvedeny V bode 5.1 tejto Zmluvy na fiéet Organizétora
uvedeny V identifikécii Zmluvnych strain. Zévéizok bude uhradeny prostrednictvom
banky a povaiuje sa za splneny pripisanim dlinej éiastky na fiéet Organizétora.

Faktl'lra musi obsahovat’ Véetky néleiitosti dafiového dokladu, V zmysle § 74 Zékona é.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty V zneni neskoréich predpisov.

Ak faktl'lra nebude zodpovedat’ poiiadavkém uvedenym V ustanoveniach tejto
Zmluvy, bude vrétené V lehote do desat’ (10) pracovnych dni Organizétorovi a nové,
tridsat’ (30) dfiové lehota splatnosti zaéne plynl'lt’ od détumu riadneho vystavenia novej,
respektive opravenej faktl'lry Dopravcovi. Pokial’ faktl'lra nebude vrétené V uvedenej
lehote bude sa povaiovat’ za odsfihlasenl'l.

élénok VI.
Finanéné vyrovnanie voéi ostatnym Dopravcom spolupracujlicim s Organizaitorom na

6.1

prevédzke IDS iSK a platobné podmienky

Dopravca sa zaVéizuj e, 26 na zéklade vystupu modulu rozfiétovania triieb V DCS IDZK,
V zmysle Prilohy 6. 2 - Standard détovych a finanénych tokov V IDS ZSK vyhotovi na
11?:e finanéného vyrovnania dopravcov faktl'lry pre ostatnych dopravcov
spolupracujficich s Organizétorom na prevédzke IDS ZSK a rovnako uhradi faktl'lry
ostatnym Dopravcom spolupracujficim s Organizétorom na preVédzke IDS ZSK, V§etko
V sfilade touto Zmluvou. Sposob fakturécie a platobné podmienky dopravcov 51'1
podrobne rieéené V Prilohe 6. 2 - Standard détovych a finanénych tokov V IDS ZSK
a V Prilohe o. 5 — Zmluva o finanénom vyrovnani medzi dopravcami spolupracujl'lcimi s
Organizétorom pri preVédzke Integrovaného dopravného systému V Zilinskom kraji.
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Článok VII. 
Zmluvné pokuty, náhrada škody  

 
7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak dôjde k preukázateľne zavinenému porušeniu 

ktorejkoľvek jednotlivej povinnosti vyplývajúcej Dopravcovi z bodu 4.1 čl. IV. tejto 
Zmluvy, s výnimkou bodu 4.1.3 písm. b) čl. IV. tejto Zmluvy, a k náprave porušenia 
nedôjde ani po písomnej výzve Organizátora, v lehote v nej určenej, je Organizátor 
oprávnený uplatniť si u Dopravcu zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR (slovom: tisíc 
eur ) za každé nesplnenie si uvedenej povinnosti, a to aj opakovane. 

 
7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že za preukázateľne zavinené porušenie povinnosti 

vyplývajúcej Dopravcovi z bodu 4.1.3 písm. b) čl. IV. tejto Zmluvy, je Organizátor 
oprávnený, ak ku náprave nedôjde ani po písomnej výzve Organizátora, v lehote v nej 
určenej, uplatniť si u Dopravcu zmluvnú pokutu vo výške 15 000 EUR (slovom: 
pätnásťtisíc eur), a to aj opakovane. Pre vylúčenie pochybností, v prípade takéhoto 
porušenia povinností sa neuplatňuje zmluvná pokuta podľa bodu 7.1 tohto článku 
Zmluvy. 

 
7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ak dôjde k preukázateľne zavinenému porušeniu 

ktorejkoľvek jednotlivej povinnosti vyplývajúcej Organizátorovi z bodu 4.2 čl. IV. tejto 
Zmluvy, s výnimkou bodu 4.2.1 písm. f) čl. IV. tejto Zmluvy, a k náprave porušenia 
nedôjde ani po písomnej výzve Dopravcu, v lehote v nej určenej, je Dopravca 
oprávnený uplatniť si u Organizátora zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR (slovom: 
tisíc eur) za každé nesplnenie si uvedenej povinnosti, a to aj opakovane. 

 
7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že za preukázateľne zavinené porušenie povinnosti 

vyplývajúcej Organizátorovi z bodu 4.2.1 písm. f) čl. IV. tejto Zmluvy je Dopravca 
oprávnený, ak ku náprave nedôjde ani po písomnej výzve Dopravcu, v lehote v nej 
určenej, uplatniť si u Organizátora zmluvnú pokutu vo výške 15 000 EUR (slovom: 
pätnásťtisíc eur), a to aj opakovane. Pre vylúčenie pochybností, v prípade takéhoto 
porušenia povinností sa neuplatňuje zmluvná pokuta podľa bodu 7.3 tohto článku 
Zmluvy. 

 
7.5 V prípade, že do DCS IDŽK nebudú zaslané dáta potrebné na zrealizovanie deľby tržieb 

od niektorého zo zúčastnených dopravcov v stanovenej lehote, Organizátor nenesie 
zodpovednosť za oneskorené zrealizovanie deľby tržieb a dopravcovia, ktorým tak 
vzniknú dodatočné náklady si môžu nárokovať náhradu škody u dopravcu, ktorý zaslal 
údaje oneskorene. 

 
7.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zmluvnú stranu záväzku splniť dotknutú 

povinnosť. 
  
7.7 Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve nevylučujú nárok na náhradu škody, nárok 

na náhradu škody vzniká popri zmluvnej pokute, a to i vtedy, ak prevyšuje výšku 
zmluvnej pokuty. 

 
7.8 V prípade, ak Dopravca nesplní ktorúkoľvek povinnosť, ktorá je v zmysle tohto Článku 

sankcionovateľná z dôvodu, že objednávateľ služieb vo verejnom záujme neodsúhlasí 
a neuhradí náklady súvisiace z úpravou, ktorú žiada Organizátor, Organizátor sa 

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

élénok VII.
Zmluvné pokuty, néhrada §kody

Zmluvné strany sa dohodli, ie ak déjde k preukézatel’ne zavinenému p0ru§eniu
ktorejkol’vek jednotlivej povinnosti vyplyvajficej Dopravcovi z bodu 4.1 61. IV. tejto
Zmluvy, s Vynimkou bodu 4.1.3 pism. b) 61. IV. tejto Zmluvy, a k néprave poruéenia
nedéjde ani p0 pisomnej Vyzve Organjzétora, V lehote vnej uréenej, je Organizétor
0prévneny uplatnit’ si 11 Dopravcu zmluvnl'l pokutu V0 V}'I§ke 1 000 EUR (slovom: tisic
eur ) za kaidé nesplnenie si uvedenej povinnosti, a to aj opakovane.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e za preukézatel’ne zavinené poruéem'e povinnosti
vyplyvajl'lcej Dopravcovi z bodu 4.1.3 pism. b) 61. IV. tejto Zmluvy, je Organizétor
0prévneny, ak ku néprave nedéjde ani p0 pisomnej Vyzve Organizétora, V lehote V nej
uréenej, uplatnit’ si uDopravcu zmluvnl'l pokutu V0 vyéke 15 000 EUR (slovom:
péitnést’tisic cur), ato aj opakovane. Pre vyll'léenie pochybnosti, Vpripade takéhoto
poruéenia povinnosti sa neuplatfiuje zmluvné pokuta podl’a bodu 7.1 tohto élénku
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ie ak déjde k preukézatel’ne zavinenému p0ru§eniu
ktorejkol’vek jednotlivej povinnosti vyplyvajficej Organizétorovi z bodu 4.2 (:1. IV. tejto
Zmluvy, s Vynimkou bodu 4.2.1 pism. I) 61. IV. tejto Zmluvy, a knéprave p0ru§enia
nedéjde ani p0 pisomnej Vyzve Dopravcu, V lehote V nej uréenej, je Dopravca
0prévneny uplatnit’ si 11 Organizétora zmluvnl'l pokutu V0 vyéke 1 000 EUR (slovom:
tisic eur) za kaidé nesplnenie si uvedenej povinnosti, a to aj opakovane.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e za preukézatel’ne zavinené poruéem'e povinnosti
vyplyvajl'lcej Organizétorovi z bodu 4.2.1 pism. 1) 61. IV. tejto Zmluvy je Dopravca
0prévneny, ak ku néprave nedéjde ani p0 pisomnej Vyzve Dopravcu, V lehote V nej
uréenej, uplatnit’ si 11 Organizétora zmluvnl'l pokutu V0 Vyéke 15 000 EUR (slovom:
péitnést’tisic cur), ato aj opakovane. Pre vyll'léenie pochybnosti, Vpripade takéhoto
poruéenia povinnosti sa neuplatfiuje zmluvné pokuta podl’a bodu 7.3 tohto élénku
Zmluvy.

V pripade, ie d0 DCS IDZK nebud1'1 zaslané déta potrebné na zrealizovanie del’by triieb
0d niektorého z0 zfléastnenych dopravcov V stanovenej lehote, Organizétor nenesie
zodpovednost’ za oneskorené zrealizovanie del’by triieb a dopravcovia, ktorym tak
vzniknl'l dodatoéné néklady si méiu nérokovat’ néhradu ékody u dopravcu, ktory zaslal
fidaje oneskorene.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zmluvnl'l stranu zévéizku splnit’ dotknutl’l
povinnost’.

Zmluvné pokuty dohodnuté V tejto zmluve nevyluéujl'l nérok na néhradu §kody, nérok
na néhradu §k0dy vzniké popri zmluvnej pokute, ato ivtedy, ak prevy§uje Vy§ku
zmluvnej pokuty.

V pripade, ak Dopravca nesplni ktorl'lkol’vek povinnost’, ktoré je V zmysle tohto Clénku
sankcionovatel’né z dévodu, ie objednévatel’ sluZieb V0 verejnom zéujme neodsfihlasi
a neuhradi néklady sfiVisiace z 1'1prav0u, kt0r1'1 Ziada Organizétor, Organizétor sa
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zaväzuje, že do doby odsúhlasenia a uznania takto vyčíslených nákladov si nebude 
uplatňovať nárok na takúto zmluvnú pokutu.   

 
Článok VIII. 

Osobitné dojednania o zmene Zmluvy a doručovanie 
 

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že je Organizátor oprávnený zmeniť alebo doplniť Prílohu 
 č. 4 - Prepravný poriadok IDS ŽSK tejto Zmluvy v prípade, ak to nebude mať vplyv na 
 cenu poskytovaných služieb Dopravcom, v zmysle Zmluvy o službách. O takejto 
 zamýšľanej zmene sa Organizátor zaväzuje upovedomiť Dopravcu 60 kalendárnych dní 
 vopred. 
 
8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé povinnosti, ktoré Dopravcovi vyplývajú 
 z Čl. IV. bodu 4.1.1 písm. a) a b) tejto Zmluvy, budú Organizátorom protokolárne 
 prevzaté. Protokol ku každej jednotlivej kontrole splnenia si povinnosti bude 
 Organizátorom vyhotovený najneskôr do dvoch (2) pracovných dní, odo dňa 
 vykonania kontroly. 
 
8.3  Na doručovanie listinných písomností podľa tejto Zmluvy sa primerane použijú 
 ustanovenia Civilného sporového poriadku o doručovaní písomností určených do 
 vlastných rúk. 

Článok IX. 
Osobitné ustanovenia ohľadne vyššej moci 

 
9.1     Zmluvná strana nebude zodpovedná za nesplnenie svojej povinnosti uvedenej v Čl. IV. 

tejto Zmluvy, ak preukáže, že jej nesplnenie bolo spôsobené v príčinnej súvislosti s 
vyššou mocou. V takomto prípade zároveň nevzniká zmluvnej strane ani nárok na 
zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti, ktoré bolo spôsobené v príčinnej súvislosti s 
vyššou mocou, čím nie je dotknutý bod 9.3 tohto článku Zmluvy. 

 
9.2 Za vyššiu moc sa pre účely tejto Zmluvy rozumejú zemetrasenia, povodne, požiare, 

výbuchy, vojny, občianske nepokoje, revolúcie, štrajky, teroristické útoky a epidémie 
národného alebo nadnárodného charakteru, úder blesku, iné živelné udalosti, ekologická 
havária, nezjazdnosť komunikácie, embargo úradov, dopravná nepriepustnosť 
komunikácie, policajná uzávera, dopravná nehoda, alebo iný zásah resp. iná objektívna 
udalosť, ktorá mení obvyklé a v dobe uzatvorenia Zmluvy existujúce podmienky, 
a ktorá má bezprostredný dopad na možnosť plnenia záväzku zmluvnej strany. 

 
9.3 O následkoch vyššej moci je zmluvná strana povinná písomne upovedomiť druhú 

zmluvnú stranu v lehote pätnástich (15) dní od jej vzniku,  inak druhej zmluvnej strane 
vznikne právo požadovať zaplatenie predmetných zmluvných pokút vzťahujúcich sa 
k danej povinnosti v celom rozsahu. 

 
Článok X. 

Záverečné ustanovenia 
 

10.1  Táto Zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami 
 podpísanými oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, s výnimkou zmien 
 alebo doplnení, v zmysle bodu 8.1 tejto Zmluvy. 
 

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

10.1

zavéizuje, 26 do doby odsfihlasenia auznania takto vyéislenych nékladov Si nebude
uplatfiovat’ nérok na takl'lto zmluvnl'l pokutu.

élénok VIII.
Osobitné dojednania o zmene Zmluvy a doruéovanie

Zmluvné strany sa dohodli, fie je Organizétor oprévneny zmenit’ alebo doplnit’ Prilohu
6. 4 - Prepravny poriadok IDS ZSK tejto Zmluvy V pripade, ak to nebude mat’ Vplyv na
cenu poskytovanych sluiieb Dopravcom, V zmysle Zmluvy o sluibéch. O takejto
zamyél’anej zmene sa Organizétor zavéizuje upovedomit’ Dopravcu 60 kalendérnych dni
vopred.

Zmluvné strany sa dohodli, ie jednotlivé povinnosti, ktoré Dopravcovi vyplyvajl'l
2 (31. IV. bodu 4.1.1 pism. a) a b) tejto Zmluvy, bud1'1 Organizétorom protokolérne
prevzaté. Protokol ku kaidej jednotlivej kontrole splnenia si povinnosti bude
Organizétorom vyhotoveny najneskor do dvoch (2) pracovnych dni, odo dfia
vykonania kontroly.

Na doruéovanie listinnych pisonmosti podl’a tejto Zmluvy sa primerane pouiijfi
ustanovenia Civilného sporového poriadku o doruéovani pisomnosti uréenych do
Vlastnych rl'lk.

élénok IX.
Osobitné ustanovenia ohl’adne vy§§ej moci

Zmluvné strana nebude zodpovedné za nesplnenie svojej povinnosti uvedenej V Cl. IV.
tejto Zmluvy, ak preukéZe, Ze jej nesplnenie bolo sposobené V priéinnej sfivislosti s
vy§§ou mocou. Vtakomto pripade zérover'l nevzniké zmluvnej strane ani nérok na
zmluvnl'l pokutu za poruéenie povinnosti, ktoré bolo sposobené V priéinnej sfivislosti s
vy§§ou mocou, éim nie je dotknuty bod 9.3 tohto élénku Zmluvy.

Za vy§§iu moc sa pre I'léely tejto Zmluvy rozumejl'l zemetrasenia, povodne, poiiare,
Vybuchy, vojny, obéianske nepokoje, revolficie, §trajky, teroristické 1'1toky a epidémie
nérodného alebo nadnérodného charakteru, fider blesku, iné iivelné udalosti, ekologické
haVéria, nezjazdnost’ komunikécie, embargo 1'1radov, dopravné nepriepustnost’
komunikécie, policajné uza’wera, dopravné nehoda, alebo in}? zésah resp. iné objektivna
udalost’, ktoré meni obvyklé a V dobe uzatvorenia Zmluvy existujfice podmienky,
a ktoré mé bezprostredn}? dopad na moinost’ plnenia zévéizku zmluvnej strany.

O nésledkoch vy§§ej moci je zmluvné strana povinné pisomne upovedomit’ druhfi
zmluvnl'l stranu V lehote péiméstich (15) dni od jej vzniku, inak druhej zmluvnej strane
vznikne prévo poiadovat’ zaplatenie predmetnych zmluvnych pokfit vzt’ahujl'lcich sa
k danej povinnosti V celom rozsahu.

Clénok X.
Zévereéné ustanovenia

Této Zmluva sa moie menit’ alebo dop1f1at’ len oéislovanymi pisomnymi dodatkami
podpisanymi oprévnenymi zéstupcami oboch Zmluvnych strain, 3 Vynimkou zmien
alebo doplneni, V zmysle bodu 8.1 tejto Zmluvy.
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10.2  Pokiaľ ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, alebo jeho časť je alebo sa stane 
 neplatným či nevynútiteľným rozhodnutím súdu či iného príslušného orgánu, nebude 
 mať táto neplatnosť alebo nevynútiteľnosť vplyv na platnosť či vynútiteľnosť ostatných 
 ustanovení tejto Zmluvy alebo jej časti, pokiaľ nevyplýva priamo z obsahu tejto 
 Zmluvy, že toto ustanovenie alebo jeho časť nemožno oddeliť od ďalšieho obsahu. 
 
10.3  Vzťahy, ktoré nie sú osobitne upravené touto Zmluvou, sa spravujú ustanoveniami 
 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj 
 inými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 
 republike. 
 
10.4  Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou budú Zmluvné strany riešiť 
 predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, spor bude riešiť príslušný 
 súd. 
 
10.5  Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 
 každá zo Zmluvných strán dostane po jednom (1) vyhotovení a jedno vyhotoveniu bude 
 poskytnuté Žilinskému samosprávnemu kraju. 
 
10.6  Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva je povinne zverejňovaná v súlade s § 
 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
 niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
 
10.7  Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch Zmluvných strán. V prípade 
 rozdielnosti dátumov podpisov Zmluvných strán sa za deň platnosti považuje neskorší 
 dátum. 
 
10.8 Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, v súlade 
 s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
 predpisov. 
 
10.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré podpisujú túto zmluvu, sú oprávnené konať  

a zaväzovať zmluvnú stranu. 
 
10.10  Zmluvné strany vyhlasujú, že si ustanovenia tejto Zmluvy prečítali, jej obsahu 
 porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany 
 zároveň prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, nekonali v skutkovom 
 alebo právnom omyle. 
 
10.11  Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je: 
 Príloha č. 1 - Kartové štandardy IDS ŽSK Procesy pre prácu s kartou; 
 Príloha č. 2 - Štandard dátových a finančných tokov v IDS ŽSK; 
 Príloha č. 3 - Metodika deľby tržieb medzi dopravcov v IDS ŽSK;  
 Príloha č. 4 - Prepravný poriadok IDS ŽSK; 
 Príloha č. 5 - Zmluva o finančnom vyrovnaní medzi Dopravcami spolupracujúcimi 
  s Organizátorom pri prevádzke Integrovaného dopravného systému 
  v Žilinskom kraji - návrh 
 
 
  

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

Pokial’ ktorékol’vek ustanovenie tejto Zmluvy, alebo jeho éast’ je alebo sa stane
neplatnym 6i nevynfititel’nym rozhodnutim s1'1du éi iného prisluéného orgénu, nebude
mat’ této neplatnost’ alebo nevynfititel’nost’ Vplyv na platnost’ éi vynl'ltitel’nost’ ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy alebo jej éasti, pokial’ nevyplyva priamo z obsahu tejto
Zmluvy, Ze toto ustanovenie alebo jeho éast’ nemoino oddelit’ 0d d’aléieho obsahu.

Vzt’ahy, ktoré nie sfi osobitne upravené touto Zmluvou, sa spravujl'l ustanoveniami
zékona é. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika V zneni neskoréich predpisov, ako aj
inymi prisluénymi V§eobecne zévéiznymi prévnymi predpismi platnymi V Slovenskej
republike.

Akékol’vek spory vzniknuté V sfiVislosti s touto Zmluvou bud1'1 Zmluvné strany rieéit’
predovéetkym vzéjonmou dohodou. Ak nedéjde k dohode, spor bude rie§it’ prislu§ny
sfid.

Této Zmluva je vyhotovené V troch (3) rovnopisoch s platnost’ou originélu, z ktorych
kaidé zo Zmluvnjlch strain dostane p0 jednom (1) vyhotoveni a jedno vyhotoveniu bude
poskytnuté Zilinskému samosprévnemu kraju.

Zmluvné strany berl'l na vedomie, Ze této Zmluva je povinne zverejflované V sfilade s §
5a Zékona é. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciém a o zmene a doplneni
niektorych zékonov (zékon o slobode informécii) V znem’ neskor§ich predpisov.

Této Zmluva nadobl'lda platnost’ dfiom podpisu oboch Zmluvnych strén. V pripade
rozdielnosti détumov podpisov Zmluvnych strain sa za defl platnosti povaiuje neskoréi
détum.

Této Zmluva nadobfida fiéinnost’ dfiom nasledujl'lcim p0 dni jej zverejnenia, V Sl'llade
s ustanovenim § 473 zékona ('3. 40/1964 Zb. Obéianskeho zékonnika V zneni neskoréich
predpisov.

Zmluvné strany vyhlasujl'l, 2e osoby, ktoré podpisujl'l tl'lto zmluvu, sfi oprévnené konat’
a zavéizovat’ zmluvnl'l stranu.

Zmluvné strany vyhlasujl'l, Ze si ustanovenia tejto Zmluvy preéitali, jej obsahu
porozumeli a na znak sfihlasu s jej obsahom ju Vlastnoruéne podpisali. Zmluvné strany
zérovefi prehlasujl'l, Ze tfito zmluvu uzatvorili slobodne, Véine, nekonali V skutkovom
alebo prévnom omyle.

Neoddelitel’nou sfiéast’ou tejto Zmluvy je:
Prfloha 6. 1 — Kartové §tandardy IDS ZSK Procesy pre précu s kartou;
Prfloha 6. 2 — Standard détovych a finanénych tokov V IDS ZSK;
Prfloha 6. 3 — Metodika del’by triieb medzi dopravcov V IDS ZSK;
Priloha 6. 4 — Prepravny poriadok IDS ZSK;
Priloha 6. 5 - Zmluva o finanénom vyrovnam' medzi Dopravcami spolupracujficimi

s Organizétorom pri prevédzke Integrovaného dopravného systému
V Zilinskom kraji - ndvrh
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Za Organiza'mxa:

v Ziline, din 29.09.2022.

F

lug/Richard Staékovan,
konatel‘

Za Dopr’avCu *:

V‘Ziline, dfig 29.09.2022

lug. Peter Pbbeha —~ pred.5gda prcdStavenstva

1'2

Dr. Ing. Pete!‘ Sufl'iii'sky, élen predstavenstVa
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1. Úvod  

1.1 Zmeny v dokumente  

Dátum Verzia Popis 

20.04.2020  0.1  prvá pracovná verzia dokumentu  

19.05.2020  0.2  zapracovanie pripomienok k verzii 0.1  

01.06.2020  0.3  zapracovanie pripomienok k verzii 0.2  

10.06.2020  1.0  prvá oficiálna verzia dokumentu  

09.07.2020  1.1  zapracovanie pripomienok dopravcov  

10.09.2020  1.2  doplnený postup vrátenia PCL v eShope dopravcu  

18.02.2021 1.3 doplnený postup spracovania udalosti - vrátenie PCL po začiatku platnosti 

1.2 Cieľ dokumentu  

Dokument popisuje procesy pre prácu s rôznymi druhmi kariet, ktoré sa používajú v Integrovanom 

dopravnom systéme Žilinského kraja a v Systéme akceptácie dopravných kariet.  

1.3 Použité skratky  

BČK – Bezkontaktná Čipová Karta  

EP – Elektronická Peňaženka  

CL –  Cestovný Lístok  

IDS – Integrovaný Dopravný Systém  

E-JCL – Elektronický Jednorazový Cestovný Lístok  

P-JCL – Papierový Jednorazový Cestovný Lístok  

eShop – Internetový Predaj PCL a internetové plnenie EP  

OCL – Označovač Cestovných Lístkov  

PCL – Predplatný Cestovný Lístok  

PP – Palubný Počítač  

RČ – Revízorská Čítačka  

Systém ADK – Systém Akceptácie Dopravných Kariet  

PP IDS ŽSK– Prepravný Poriadok IDS ŽSK  

1.4 Použité pojmy  

Inicializácia karty – proces vytvorenia aplikácií na čipovej karte (vrátane dopravnej aplikácie) a ich 

zabezpečenie proti zneužitiu, proces zaradenia karty do databázy Systému vzájomnej akceptácie kariet, 

proces nastavenia počiatočných hodnôt a otestovanie funkčnosti čipovej karty. Ide o proces nevyhnutný 

pre elektronickú autorizáciu držiteľa karty a pre použitie čipových kariet v akceptačných zariadeniach.  

Personalizácia karty – proces zápisu osobných údajov majiteľa karty do personalizačnej databázy a na 

kartu a nastavenie/konfigurácia EP  

Aktivácia/Predaj karty – proces odovzdania karty držiteľovi karty (môže byť spoplatnený)  

Zablokovanie karty – proces, ktorý dočasne zabráni ďalšiemu používaniu karty  

Odblokovanie karty – proces, ktorý zruší zablokovanie karty, t.j. povolí opätovné používanie karty  

Vyradenie karty – proces, ktorý trvalo zabráni ďalšiemu používaniu karty  

Udalostný súbor – dátový súbor, ktorý obsahuje údaje o produktoch, zakúpených cez eShop. Súbor 

vzniká v eShope dopravcu, následne sa posiela na server IDŽK. Systém IDŽK spája údaje zo všetkých 

eShopov a posiela naspäť dopravcom, ktorí súbor nahrávajú do všetkých akceptačných zariadení. 

Súčasťou súboru je aj zoznam zablokovaných kariet.  

INTEGROVANA
DOPRAVA

atILINSKEHo KRAJA

1. Uvod

1.1 Zmeny V dokumente

'tum V a opis
20.04.2020 0.1 prvé pracovné verzia dokumentu
19.05.2020 0.2 zapracovanie pripomienok k verzii 0.1
01.06.2020 0.3 zapracovanie pripomienok k verzii 0.2
10.06.2020 1.0 prvé oficiélna verzia dokumentu
09.07.2020 1.1 zapracovanie pripomienok dopravcov
10.09.2020 1.2 doplneny postup vrétenia PCL V eShope dopravcu
18.02.2021 1.3 doplneny postup spracovania udalosti - vrétem'e PCL p0 zaéiatku platnosti

1.2 Ciel’ dokumentu

Dokument popisuje procesy pre précu s roznymi druhmi kariet, ktoré sa pouiivajfi V Integrovanom
dopravnom systéme Zilinského kraja a V Systéme akceptécie dopravnych kariet.

1.3 PouZité skratky

BéK — Bezkontaktné Cipové Karta
EP — Elektronické Pefiaienka
CL — Cestovny Listok
IDS — Integrovany Dopravnjl Systém
E-JCL — Elektronicky Jednorazovy Cestovny Listok
P-JCL — Papierovy Jednorazovy Cestovn}? Listok
eShop — Internetovji Predaj PCL 3 internetové plnenje EP
OCL — Oznaéovaé Cestovnjich Listkov
PCL — Predplatnji Cestovn}? Listok
PP — Palubny Poéitaé
RC3 — Revizorské Citaéka
Systém ADK — Systém Akceptécie Dopravnych Kariet
PP IDS ZSK— Prepravny Poriadok IDS ZSK

1.4 PouZité pojmy

Inicializécia karty — proces vytvorenia aplikécii na éipovej karte (vrétane dopravnej aplikécie) a ich
zabezpeéenie proti zneuiitiu, proces zaradenja karty do databézy Systému vzéjomnej akceptécie kariet,
proces nastavenia poéiatoénych hodnot a otestovanie filnkénosti éipovej ka11:y. Ide o proces nevyhnutny
pre elektronickl'l autorizéciu driitel’a karty a pre pouiitie éipovjlch kariet V akceptaénych zan'adenjach.
Personalizzicia karty — proces zépisu osobnjlch 1'1dajov maj itel’a karty do personalizaénej databézy a na
kartu a nastavenie/konfigurécia EP
Aktivécia/Predaj karty — proces odovzdam'a kaIty driitel’ovi karty (moie byt’ spoplatnenjl)
Zablokovanie karty — proces, ktory doéasne zabréni d’a1§iemu pouiivaniu karty
Odblokovanie karty — proces, ktory zruéi zablokovanie kaIty, t.j. povoli opéitovné pouiivanie karty
Vyradenie karty — proces, ktory trvalo zabréni d’al§iemu pouiivaniu karty
Udalostny sfibor — détovji sfibor, ktory obsahuje fidaje o produktoch, zakfipenjlch cez eShop. Sl'lbor
vzniké V eShope dopravcu, nésledne sa posiela na server IDZK. Systém IDZK spéja fidaje zo Véetkjich
eShopov a posiela naspéit’ dopravcom, ktori s1'1bor nahrévajl'l do Véetkych akceptaénVch zariadeni.
Sfiéast’ou s1'1boru je aj zoznam zablokovanych kariet.
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Storno cestovného lístka – vrátenie cestovného lístka v zmysle obchodných podmienok predajcu  

Reklamácia – skupina procesov pre riešenie problémov s BČK, PCL a E-JCL  

Autovýdaj – režim výdaja cestovných lístkov, pri ktorom zariadenie (PP, OCL) po priložení karty vydá 

cestovný lístok bez nutnosti zadávať akékoľvek doplňujúce údaje  

1.5 Súvisiace dokumenty  

IDŽK_VizualKariet_Vxx.pdf – dokument popisuje vizuál kariet akceptovaných v IDS ŽSK.  

Prepravný poriadok IDS ŽSK.docx – dokument upravujúci podmienky, za ktorých dopravné 

spoločnosti prevádzkujú prepravu osôb v rámci IDS ŽSK.  

2. Životný cyklus karty  

2.1 Bloková schéma  
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Storno cestovného listka — vrétenje cestovného listka V zmysle obchodnych podmienok predajcu
Reklamzicia — skupina procesov pre rieéenie problémov s BCK, PCL a E-JCL
Autovydaj — reiim Vydaja cestovnjich listkov, pn' ktorom zariadenie (PP, OCL) po priloieni karty vydé
cestovny listok bez nutnosti zadévat’ akékol’vek doplfiujl'lce 1'1daje

1.5 SfiVisiace dokumenty

IDZK_VizualKariet_Vxx.pdf — dokument popisuje Vizuél kariet akceptovanjich V IDS ZSK.
Prepravny poriadok IDS ZSK.docx — dokument upravujl'lci podmienky, za ktorych dopravné
spoloénosti prevédzkujl'l prepravu oséb V rémci IDS ZSK.

2. Zivotny cyklus karty

2.1 Blokové schéma

Wprancwfloo

puwflzéciaduprawrg'ka‘ly
Mmkflw

predajPCL
mPCL
phanieEP "‘
mMEP

Mala eJCL
Mala PCL

WWW
vyladu’liekfltyzevidamcie

“item's mafia: EP
prams madam EP na nCMII Iram
prams PCL na nou'l ka'lu
dupikén karty
platéenielslua'terie pla‘n'lnsli PCL
reklarna’ucia nefunlcéng' karty
reklarnécia nesptévneho 2mm EP
reldamicia nesptwnaj Deny k'stka
reldamécia viacnésobnéhn pleda'a
Elia

relda'nécia mnfi‘ plammi PCL
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Bloková schéma zobrazuje stavy, v ktorých sa môže karta nachádzať. V poznámkach k jednotlivým 

stavom karty sú uvedené procesy, ktoré sa vykonávajú s kartou a pracoviská, na ktorých sa tieto procesy 

vykonávajú. Postup vykonávania jednotlivých procesov je popísaný v nasledujúcich kapitolách.  

2.2 Akceptované karty  

V rámci systému akceptácie kariet sa vzájomne akceptujú karty dopravcov a ďalších vydavateľov, 

ktorých karty spĺňajú štandardy IDŽK.  

Vydavatelia kariet  

- Dopravný podniky Žilina – Dopravná karta  

- SAD Žilina – Dopravná karta  

- Arriva Liorbus Ružomberok – Dopravná karta  

- ZSSK – Dopravná karta  

- Vysoké školy – Preukaz študenta VŠ s dopravnou aplikáciou  

- Vysoké školy – Preukaz zamestnanca VŠ s dopravnou aplikáciou  

- Stredné školy – Preukaz žiaka SŠ s dopravnou aplikáciou  

- Mesto – Mestská karta s dopravnou aplikáciou (potrebná dohoda mesta s IDŽK)  

- Region – Regionálna karta s dopravnou aplikáciou (potrebná dohoda regiónu s IDŽK)  

Druhy akceptovaných kariet  

- Mifare DESFire EV1, EV2, EV3 4 kB  

- Mifare DESFire EV1, EV2, EV3 8 kB  

- virtuálna karta Mifare DESFire v mobile  

Druhy neakceptovaných kariet  

- Mifare Classic – v rámci IDS ŽSK sa nebudú používať  

Dočasná výnimka  

- Mifare Classic ZSSK sa budú používať ako nosič PCL  

3. Nová karta  

3.1 Inicializácia karty  

V procese inicializácie sa na kartu nahrá dopravná aplikácia a nastavia sa prístupové práva a prístupové 

kľúče k jednotlivým častiam aplikácie, čím sa údaje na karte zabezpečia proti zneužitiu. V procese 

inicializácie sa na karte nastavia údaje vydavateľa karty, počiatočné hodnoty a parametre potrebné pre 

používanie karty. Následne sa otestuje funkčnosť čipovej karty a karta sa zaradí do databázy Systému 

akceptácie dopravných kariet. Inicializáciu dopravnej aplikácie IDŽK na karte zastrešuje spoločnosť 

IDŽK (ako garant kartových štandardov pre dopravcov zapojených do IDS ŽSK) na základe objednávky 

vydavateľa karty. Inicializácia karty je proces nevyhnutný pre elektronickú autorizáciu držiteľa karty 

a pre použitie čipových kariet v akceptačných zariadeniach IDS ŽSK.  

3.2 Personalizácia karty  

Personalizáciu karty vykonáva vydavateľ karty na základe žiadosti cestujúceho o vydanie karty. 

V procese personalizácie sa na kartu zapisujú údaje držiteľa karty (elektronická personalizácia karty), 

prípadne sa tlačia na kartu (grafická/vizuálna personalizácia karty) a nastavujú sa údaje vydavateľa karty 

(platnosť karty – default hodnota = 5 rokov).  

V prípade prenosnej karty sa na kartu zapíšu údaje firmy, ktorá o kartu požiadala.  

Nepersonalizovaná karta sa štandardne nedá aktivovať/predať.  
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Blokové schéma zobrazuje stavy, V ktorjlch sa moie karta nachadzat’. V poznamkach k jednotlivym
stavom karty sfi uvedené procesy, ktoré sa vykonavajl'i s kartou a pracoviské, na ktorych sa tieto procesy
vykonavajl'l. Postup vykonavania jednotliVSIch procesov je popisanjl V nasledujficich kapitoléch.

2.2 Akceptované karty

V ramci systému akceptacie kariet sa vzajomne akceptujl'l karty dopravcov a d’alsich vydavatel’ov,
ktorych karty splfiajfi standardy IDZK.
Vydavatelia kariet

- Dopravnjl podniky Zilina — Dopravné karta
- SAD Zilina — Dopravna karta
- Arriva Liorbus Ruiomberok — Dopravna kaita
- ZSSK — Dopravné karta
- Vysoké skoly — Preukaz studenta VS s dopravnou aplikaciou
- Vysoké skoly — Preukaz zamestnanca VS s dopravnou aplikaciou
- Stredné skoly — Preukaz iiaka SS s dopravnou aplikaciou
- Mesto — Mestska karta s dopravnou aplikéciou (potrebné dohoda mesta s IDZK)
- Region — Regionalna karta s dopravnou aplikaciou (potrebna dohoda regionu s IDZK)

Druhy akceptovanych kariet
- Mifare DESFire EVl, EV2, EV3 4 kB
- Mifare DESFire EVl, EV2, EV3 8 kB
- Virtualna karta Mifare DESFire V mobile

Druhy neakceptovanych kariet
- Mifare Classic — V rémci IDS ZSK sa nebudfi pouiivat’

Doéasna Vynimka
- Mifare Classic ZSSK sa bud1'1 pouiivat’ ako nosié PCL

3. Nova karta

3.1 Inicializacia karty

V procese inicializacie sa na kartu nahra dopravné aplikacia a nastavia sa pristupové prava a pristupové
kl’l'lée k jednotlivym éastiam aplikacie, éim sa 1'1daje na karte zabezpeéia proti zneuiitiu. V procese
inicializacie sa na karte nastavia fidaje vydavatel’a karty, poéiatoéné hodnoty a parametre potrebné pre
pouiivanie karty. Nasledne sa otestuje funkénost’ éipovej karty a karta sa zaradi do databazy Systému
akceptacie dopravnjlch kariet. Inicializéciu dopravnej aplikacie IDZK na karte zastresuje spoloénost’
IDZK (ako garant kartovjich standardov pre dopravcov zapojenych do IDS ZSK) na zéklade objednavky
vydavatel’a karty. Inicializacia kaIty je proces nevyhnutny pre elektronickfi autorizéciu driitel’a karty
a pre pouiitie éipovjich kariet V akceptaénjlch zariadeniach IDS ZSK.

3.2 Personalizacia karty

Personalizéciu kaIty vykonava vydavatel’ karty na zaklade Ziadosti cestujficeho o vydanie karty.
V procese personalizacie sa na kartu zapisuj1'1 1'1daje driitel’a karty (elektronicka personalizacia karty),
pripadne sa tlaéia na kartu (grafické/Vizualna personalizécia karty) a nastavujl'l sa fidaje vydavatel’a karty
(platnost’ karty — default hodnota = 5 rokov).
V pripade prenosnej karty sa na kartu zapisu fidaje firmy, ktoré o kartu poiiadala.
Nepersonalizovana karta sa standardne neda aktivovaf/predat’.
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Postup pri vydávaní novej karty  

 

Žiadanka na vydanie novej karty (voliteľná funkcia)  

1. cestujúci vyplní žiadanku na vydanie novej karty  

1.1. papierová žiadanka  

1.2. elektronická žiadanka – formulár na webe  

2. obsluha overí údaje zo žiadanky podľa dokladu totožnosti – občiansky preukaz, cestovný pas, ...  

3. zaevidovanie žiadanky  

3.1. obsluha zaeviduje papierové žiadanky (ak sa používajú papierové žiadanky)  

alebo  

3.2. aplikácia uloží elektronické žiadanky do personalizačnej databázy (ak sa používajú 

elektronické žiadanky)  

 

Vydanie novej karty  

1. zadanie údajov pre vydanie novej karty  

1.1. obsluha vyberie z nevybavených žiadaniek (ak sa používajú žiadanky), aplikácia načíta údaje 

do formulára aplikácie Personalizácia karty  

alebo  

1.2. obsluha zadá údaje do formulára aplikácie Personalizácia karty podľa údajov z dokladu 

totožnosti (ak sa nepoužívajú žiadanky)  

2. obsluha nastaví kategóriu cestujúceho, platnosti  

3. aplikácia zapíše zadané údaje do personalizačnej databázy  

4. aplikácia zapíše zadané údaje na kartu  

5. aplikácia vytlačí údaje na kartu (voliteľne)  

3.3 Aktivácia/predaj karty  

Novú kartu aktivuje vydavateľ karty po jej personalizácii. Neaktivovanú/nepredanú kartu nie je možné 

použiť v doprave.  

 

Postup pri aktivácii/predaji novej karty  

1. priloženie nepredanej karty k predpredajnému zariadeniu – ponúknu sa len tarify typu Predaj karty, 

v prípade viacerých taríf obsluha vyberie požadovanú tarifu  

2. zápis o aktivácii karty na kartu  

3. zápis o aktivácii karty do štatistiky  

4. tlač potvrdenky o aktivácii/predaji karty  

4. Predplatný cestovný lístok  

4.1 Používanie PCL na kartách  

Používanie PCL na kartách  

- zápis PCL je povolený na kartách  

o karta autobusových dopravcov  

o virtuálna dopravná karta  

o karta ZSSK  

o študentská karta s aktivovanou dopravnou aplikáciou  

INTEGROVANA
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Postup pri vydzivani novej karty

Ziadanka na vydanie novej karty (volitel’mi funkcia)
1. cestujl'lci vyplni Ziadanku na vydanie novej karty

1.1. papierové iiadanka
1.2. elektronické iiadanka — formulér na webe

2. obsluha oven’ 1'1daje zo Ziadanky podl’a dokladu totoinosti — obéiansky preukaz, cestovny pas,
3. zaevidovanie Ziadanky

3.1. obsluha zaeviduje papierové 2iadanky (ak sa pouiivajl'l papierové iiadanky)
alebo
3.2. aplikécia uloii elektronjcké iiadanky do personalizaénej databézy (ak sa pouiivajl'l

elektronické Ziadanky)

Vydanie novej karty
1. zadanie fidajov pre vydanie novej karty

1.1. obsluha vyberie z nevybavenych Ziadaniek (ak sa pouiivajl'l Ziadanky), aplikécia naéita fidaje
do formuléra aplikécie Personalizécia karty

alebo
1.2. obsluha zadé fidaje do formuléra aplikécie Personalizécia karty podl’a 1'1dajov z dokladu

totoinosti (ak sa nepouiivajl'l Ziadanky)
obsluha nastavi kategériu cestujficeho, platnosti
aplikécia zapiée zadané fidaje do personalizaénej databézy
aplikécia zapiée zadané fidaje na kartu
aplikécia vytlaéi 1'1daje na kartu (volitel’ne).U

‘P
P

’P

3.3 Aktivécia/predaj karty

Nov1'1 kaItu aktivuje vydavatel’ karty p0 jej personalizécii. Neaktivovanfi/nepredam'l kartu nie je moiné
pouiit’ V doprave.

Postup pri aktivécii/predaji novej karty
1. priloienie nepredanej karty k predpredajnému zariadeniu — ponfiknu sa len tarify typu Predaj karty,

V pripade Viacerych tarif obsluha vyberie poiadovanfi tarifu
2. zépis o aktivécii karty na kartu

zépis o aktivécii karty do §tatistiky
4. tlaé potvrdenky o aktivécii/predaji karty

U)

4. Predplatny cestovny listok

4.1 Pouiivanie PCL na kartéch

Pouiivanie PCL na kartéch
- zépis PCL je povolen}? na kartéch

o karta autobusovych dopravcov
o Virtuélna dopravné karta
o karta ZSSK
o §tudentské kaIta s aktivovanou dopravnou aplikéciou
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o karta zamestnanca VŠ personalizovaná u dopravcu  

o mestská karta s dopravnou aplikáciou  

o regionálna karta s dopravnou aplikáciou  

- zápis PCL nie je povolený na kartách  

o karty s neaktivovanou dopravnou aplikáciou 

4.2 Predaj PCL  

Predaj PCL v predpredaji PAD, MHD a ZSSK  

Postup pri zakúpení PCL v predpredaji  

1. priloženie karty  

2. výber tarify – ak je karta priložená, ponúkajú sa len tarify povolené pre daný typ karty  

3. zadanie zoznamu zón podľa požiadavky cestujúceho – v prípade zónového cenníka  

4. výpočet ceny  

5. výber typu platby (hotovosť, EP, banková karta)  

6. priloženie karty – karta môže byť priložená už v prvom kroku  

7. kontrola platnosti karty  

7.1. kontrola platnosti Provider/Dopravca (povolený závod) – karta nepovoleného závodu sa ďalej 

nečíta  

7.2. kontrola platnosti tarifnej zľavy  

8. spracovanie udalostného súboru  

8.1. kontrola karty na BlackList-e  

8.2. zápis vkladu na EP vykonaného cez eShop na kartu (ak existuje udalosť „Vklad na EP“) – 

(netýka sa ZSSK - ZSSK nepracuje s EP)  

8.3. zápis PCL predaného cez eShop na kartu (ak existuje udalosť „Predaj PCL“) – (netýka sa ZSSK 

- ZSSK nezapisuje PCL predané cez internet na BČK) 

8.3.1. ak už bol daný PCL stornovaný (podľa bodu 8.4), tak čítačka nezapíše PCL na kartu 

8.4. spracovanie udalosti „storno PCL po začiatku platnosti“ (ak existuje udalosť „Storno PCL“)  

8.4.1. ak PCL nebol stornovaný (na inom zariadení), tak čítačka stornuje PCL na karte 

9. kontrola TypKarty/Kategória cestujúceho – pokým sa karta priloží na začiatku, ponúkajú sa len 

tarify platné pre túto kartu  

10. kontrola voľného miesta na karte pre zápis nového PCL  

11. zápis PCL na kartu  

12. zápis PCL do štatistiky  

13. tlač potvrdenky o zakúpení PCL  

Predaj PCL v eShope dopravcu PAD, MHD a ZSSK  

Postup pri zakúpení PCL v eShope  

1. prihlásenie užívateľa  

2. výber tarify  

3. výber zoznamu zón  

4. výber obdobia platnosti  

5. bezhotovostná platba jednou z možností, ktoré poskytuje eShop dopravcu (internet banking, 

platobná karta, bankový prevod, ...)   

6. zápis PCL do zoznamu udalostí, ktorý je distribuovaný všetkým dopravcom IDS ŽSK  

7. zápis PCL do štatistiky eShop  
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o karta zamestnanca V8 personalizované u dopravcu
o mestské karta s dopravnou aplikéciou
o regionélna kaIta s dopravnou aplikéciou

- zépis PCL nie je povolen)? na kartéch
o karty s neaktivovanou dopravnou aplikéciou

4.2 Predaj PCL

Predaj PCL V predpredaii PAD, MHD a ZSSK
Postup pn' zakl'lpeni PCL V predpredaji

>
1
9
5
”?

p

10.
11.
12.
13.

priloienie karty
Vyber tarify — ak je karta priloiené, pom'lkajl'l sa len tarify povolené pre dany typ karty
zadanie zoznamu zén podl’a poiiadavky cestujl'lceho — V pripade zonového cennika
Vypoéet ceny
vyber typu platby (hotovost’, EP, bankové karta)
priloienie karty — kaIta moie byt’ priloiené uZ V prvom kroku
kontrola platnosti karty
7.1. kontrola platnosti Provider/Dopravca (povolenji zévod) — karta nepovoleného zévodu sa d’alej

neéita
7.2. kontrola platnosti tarifnej zl’avy
spracovanie udalostného sfiboru
8.1. kontrola karty na BlackList-e
8.2. zépis Vkladu na EP vykonaného cez eShop na kartu (ak existuje udalost’ ,,Vklad na EP“) —

(netyka sa ZSSK - ZSSK nepracuje 5 EP)
8.3. zépis PCL predaného cez eShop na kaItu (ak existuje udalost’ ,,Predaj PCL“) — (netyka sa ZSSK

- ZSSK nezapisuje PCL predané cez internet na BCK)
8.3.1.ak ui bol dam)? PCL stornovany (podl’a bodu 8.4), tak éitaéka nezapiée PCL na kartu

8.4. spracovanie udalosti ,,storno PCL p0 zaéiatku platnosti“ (ak existuje udalost’ ,,Storno PCL“)
8.4.1.ak PCL nebol stornovany (na inom zariadeni), tak éitaéka stomuje PCL na kalte

kontrola TypKarty/Kategéria cestujl'lceho — pokym sa kaIta priloii na zaéiatku, ponfikajl'l sa len
tarify platné pre tl'lto kaItu
kontrola vol’ného miesta na kaIte pre zépis nového PCL
zépis PCL na kaItu
zépis PCL do §tatistiky
tlaé potvrdenky o zakl'lpeni PCL

Predaj PCL V eShope dopravcu PAD, MHD a ZSSK
Postup pn' zakl'lpeni PCL V eShope

9
:5

P
N

I‘
.0”

prihlésenie uiivatel’a
Vyber tarify
Vyber zoznamu zén
vyber obdobia platnosti
bezhotovostné platba jednou z moinosti, ktoré poskytuje eShop dopravcu (internet banking,
platobné karta, bankovjl prevod, ...)
zépis PCL do zoznamu udalosti, ktory je distribuovanjl V§etkym dopravcom IDS ZSK
zépis PCL do §tatistiky eShop
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Predaj PCL vo vozidle (predaj od vodiča)  

Postup pri zakúpení PCL na PP vo vozidle (opakovaný predaj – predĺženie platnosti PCL zakúpeného v 

predpredaji)  

1. výber tarify  

1.1. opakovaný predaj PCL – vodič navolí HotKey Predaj PCL, aplikácia vyčíta tarifu z karty  

2. cestujúci priloží kartu k čítačke (čítačka s tlačiarňou)  

3. kontrola platnosti Provider/Dopravca (povolený závod)  

4. spracovanie udalostného súboru  

4.1. kontrola karty na BlackList-e  

4.2. zápis vkladu na EP vykonaného cez eShop na kartu (ak existuje udalosť „Vklad na EP“)  

4.3. kontrola voľného miesta na karte pre zápis nového PCL  

4.4. zápis PCL predaného cez eShop na kartu (ak existuje udalosť „Predaj PCL“)  

4.4.1. ak už bol daný PCL stornovaný (podľa bodu 4.5), tak čítačka nezapíše PCL na kartu 

4.5. spracovanie udalosti „storno PCL po začiatku platnosti“ (ak existuje „Storno PCL“)  

4.5.1. ak PCL nebol stornovaný (na inom zariadení), tak čítačka stornuje PCL na karte 

5. strojček prečíta PCL na karte zapísané (aj neplatné PCL)  

6. vodič vyberie PCL, ktorý chce opätovne zakúpiť (nemení ani tarifu ani zoznam zón)  

7. zápis záznamu o zakúpení PCL do štatistiky  

8. tlač potvrdenky o zakúpení PCL  

4.3 Storno predaja PCL  

Storno predaja PCL vo vozidle a v predpredaji  

Postup pri stornovaní predaného PCL bezprostredne po predaji vo vozidle a v predpredaji  

1. zadanie lístka pre stornovanie  

1.1. zadanie čísla lístka pre stornovanie  

alebo  

1.2. výber lístka z ponuky  

2. kontrola, či na danú kartu bol predaný zadaný lístok  

3. kontrola splnenia požiadaviek pre stornovanie PCL podľa pravidiel dopravcu  

3.1. len posledný predaný lístok  

alebo  

3.2. požiadavka na stornovanie lístka zadaná do definovaného času od času predaja lístka (napr. do 

5 minút od zakúpenia)  

4. stornovanie PCL na karte  

5. zápis „stornovanie PCL“ do štatistiky  

6. tlač potvrdenky o „stornovaní PCL“  

4.4 Reklamácia PCL v predpredaji/zákazníckom centre  

Vrátenie PCL pred začiatkom platnosti  

Postup pri vrátení PCL pred začiatkom platnosti (stornovanie PCL)  

1. kontrola karty na BlackList-e  

2. kontrola splnenia požiadaviek pre vrátenie PCL  

2.1. vrátenie PCL do začiatku platnosti (kontrola podľa nastavenie v tarifnom systéme)  

3. stornovanie PCL na karte 

4. zápis „storno/vrátenie PCL“ do štatistiky  

5. tlač potvrdenky „storno/vrátenie PCL“  

INTEGROVANA
DOPRAVA
flLINSKEHo KRAJA

Predaj PCL v0 vozidle (predaj 0d vodiéa)
Postup pri zakl'lpeni PCL na PP V0 vozidle (opakovanjl predaj — prediienie platnosti PCL zakl'lpeného V
predpredaj i)
1.

U)
9

°8
9

.“

Vyber tarify
1.1. opakovany predaj PCL — vodié navoli HotKey Predaj PCL, aplikécia vyéita tarifu z karty
cestujl'lci priloii kartu k éitaéke (éitaéka s tlaéiarfiou)
kontrola platnosti Provider/Dopravca (povolenjl zévod)
spracovanie udalostného sfiboru
4.1. kontrola karty na BlackList-e
4.2. zépis Vkladu na EP vykonaného cez eShop na kartu (ak existuje udalost’ ,,Vklad na EP“)
4.3. kontrola vol’ného miesta na kaIte pre zépis nového PCL
4.4. zépis PCL predaného cez eShop na kaItu (ak existuje udalost’ ,,Predaj PCL“)

4.4.1.ak ui bol danji PCL stornovany (podl’a bodu 4.5), tak éitaéka nezapiée PCL na kartu
4.5. spracovanie udalosti ,,storno PCL p0 zaéiatku platnosti“ (ak existuje ,,Storno PCL“)

4.5.1.ak PCL nebol stornovany (na inom zariadeni), tak éitaéka stomuje PCL na karte
strojéek preéita PCL na kaIte zapisané (aj neplatné PCL)
vodié vyberie PCL, ktory chce opéitovne zakfipit’ (nemeni ani tan'fiJ ani zoznam zon)
zépis zéznamu o zakl'lpeni PCL do étatistiky
tlaé potvrdenky o zakl'lpeni PCL

4.3 Storno predaja PCL

Storno predaja PCL v0 vozidle a v predpredaji
Postup pn' stornovani predaného PCL bezprostredne p0 predaji V0 vozidle a V predpredaji
1.

.U‘

zadanie listka pre stornovanie
1.1. zadanie éisla listka pre stornovanie
alebo
1.2. VVber listka z ponuky
kontrola, éi na danl'l kartu bol predany zadany listok
kontrola splnenia poiiadaviek pre stornovanie PCL podl’a pravidiel dopravcu
3.1. len posledny predany listok
alebo
3.2. poiiadavka na stornovanie listka zadané do definovaného éasu od éasu predaja listka (napr. do

5 mim’lt od zakfipenia)
stomovanie PCL na karte
zépis ,,stornovanie PCL“ do §tatistiky
tlaé potvrdenky o ,,stornovani PCL“

4.4 Reklamécia PCL V predpredaji/zékaznickom centre

Vrétenie PCL pred zaéiatkom platnosti
Postup pn' vréteni PCL pred zaéiatkom platnosti (stornovanie PCL)
1.
2.

:5

kontrola karty na BlackList—e
kontrola splnenia poiiadaviek pre vrétenie PCL
2.1. vrétenie PCL do zaéiatku platnosti (kontrola podl’a nastavenie V tarifinom systéme)
stomovanie PCL na karte
zépis ,,storno/vrétenie PCL“ do étatistiky
tlaé potvrdenky ,,storno/vrétenie PCL“

IDZK_Procesy_Karta_V1_3.pdf Strana 9 z 26



 

IDZK_Procesy_Karta_V1_3.pdf  Strana 10 z 26 

PCL môže cestujúci vrátiť len u dopravcu, u ktorého si daný PCL zakúpil (podľa údajov na karte a/alebo 

na základe papierovej potvrdenky o zakúpení PCL – PP IDS ŽSK.  

Prenos PCL na novú kartu v prípade straty alebo poškodenia karty  

Prenos platného PCL na novú kartu vykoná dopravca, ktorý predal pôvodný PCL.  

- stratenú kartu je potrebné zablokovať  

- poškodenú kartu je potrebné znefunkčniť – proces „Vyradenie karty z evidencie“  

 

Postup pri prenose platného PCL na novú kartu u dopravcu, ktorý predal pôvodný PCL v predpredaji  

1. vyhľadanie platných PCL v systéme dopravcu na základe SNR karty (vyhľadanie SNR karty podľa 

mena/priezviska v DB alebo na základe papierovej potvrdenky o zakúpení PCL)  

2. pre každý aktuálne platný min ešte jeden deň a v budúcnosti platný PCL z reklamovanej karty – 

s rovnakými dátumami ako na pôvodnej karte  

2.1. zápis PCL na novú kartu  

2.2. zápis o „prenose PCL“ do štatistiky  

2.2.1. storno PCL na pôvodnej karte  

2.2.2. predaj PCL na novú kartu  

2.3. tlač potvrdenky o „prenose PCL“ na novú kartu  

V prípade karty, na ktorej sú PCL viacerých dopravcov/IDS (študentská karta) treba prenos PCL 

vykonať u každého dopravcu, ktorý predal PCL na pôvodnú kartu – každý dopravca prenesie len PCL, 

ktoré predal na pôvodnú kartu.  

Prenos PCL na novú kartu v prípade výmeny karty (pôvodná karta je k dispozícii)  

Prenos platného PCL na novú kartu vykoná dopravca, ktorý predal pôvodný PCL.  

 

Postup pri prenose platného PCL na novú kartu u dopravcu, ktorý predal pôvodný PCL  

1. pre každý aktuálne platný min ešte jeden deň a v budúcnosti platný PCL z reklamovanej karty – 

s rovnakými dátumami ako na pôvodnej karte  

1.1. storno PCL na pôvodnej karte  

1.2. zápis o „storne PCL“ do štatistiky  

1.3. zápis PCL na novú kartu  

1.4. zápis o „predaji PCL“ do štatistiky  

1.5. tlač potvrdenky o „prenose PCL“ na novú kartu  

V prípade karty, na ktorej sú PCL viacerých dopravcov/IDS (študentská karta) treba prenos PCL 

vykonať u každého dopravcu, ktorý predal PCL na pôvodnú kartu – každý dopravca prenesie len PCL, 

ktoré predal na pôvodnú kartu  

Vrátenie PCL po začiatku platnosti  

Postup pri vrátení PCL po začiatku platnosti  

1. kontrola karty na BlackList-e  

2. kontrola splnenia požiadaviek pre vrátenie PCL po začiatku platnosti, uvedené v PP IDS ŽSK  

2.1. potvrdenie o PN, ... –  podľa PP IDS ŽSK  

3. výpočet alikvotnej čiastky za neodjazdené dni podľa PP IDS ŽSK  

4. stornovanie PCL na karte – ukončenie platnosti podľa predchádzajúceho bodu  

5. zápis „Vrátenie PCL“ do štatistiky  

6. tlač potvrdenky „Vrátenie PCL“  

PCL môže cestujúci vrátiť len u dopravcu, u ktorého si daný PCL zakúpil (podľa údajov na karte a/alebo 

na základe papierovej potvrdenky o zakúpení PCL – PP IDS ŽSK  

INTEGROVANA
DOPRAVA
ilLINSKEHO KRAJA

PCL moie cestujl'lci vrétit’ len u dopravcu, u ktorého si dany PCL zakfipil (podl’a 1'1daj ov na karte a/alebo
na zéklade papierovej potvrdenky o zakfipeni PCL — PP IDS ZSK.

Prenos PCL na nov1'1 kartu V pripade straty alebo poékodenia karty
Prenos platného PCL na n0V1'1 kaItu vykoné dopravca, ktory predal pévodn}? PCL.

- stratenl'l kartu je potrebné zablokovat’
- poékodenfi kartu je potrebné znefunkénit’ — proces ,,Vyradenie karty z evidencie“

Postup pri prenose platného PCL na nov1'1 kartu u dopravcu, ktorjl predal povodny PCL V predpredaji
1. vyhl’adanie platnjich PCL V systéme dopravcu na zéklade SNR karty (vyhl’adanie SNR karty podl’a

mena/priezviska V DB alebo na zéklade papierovej potvrdenky o zakfipeni PCL)
2. pre kaidy aktuélne platny min eéte jeden defi a V budl'lcnosti platny PCL 2 reklamovanej karty —

s rovnakjlmi détumami ako na povodnej karte
2.1. zépis PCL na n0V1'1 kartu
2.2. zépis o ,,prenose PCL“ do étatistiky

2.2.1.storno PCL na povodnej karte
2.2.2.predaj PCL na nov1'1 kartu

2.3. tlaé potvrdenky o ,,prenose PCL“ na nov1'1 kartu
V pripade karty, na ktorej sfi PCL Viacerych dopraVCOV/IDS (étudentské karta) treba prenos PCL
vykonat’ u kaidého dopravcu, ktory predal PCL na pévodnfi kartu — kaidy dopravca prenesie len PCL,
ktoré predal na povodm'l kartu.

Prenos PCL na novfi kartu v pripade vymeny karty (pfivodné karta je k dispozicii)
Prenos platného PCL na nov1'1 kaItu vykoné dopravca, ktory predal pévodnjl PCL.

Postup pri prenose platného PCL na nov1'1 kartu u dopravcu, ktor}? predal povodny PCL
1. pre kaid}? aktuélne platny min eéte jeden defi a V budl'lcnosti platny PCL 2 reklamovanej karty —

s rovnakjlmi détumami ako na povodnej karte
1.1. stomo PCL na povodnej karte
1.2. zépis o ,,storne PCL“ do §tatistiky
1.3. zépis PCL na n0V1'1 kartu
1.4. zépis o ,,predaji PCL“ do §tatistiky
1.5. tlaé potvrdenky o ,,prenose PCL“ na nov1'1 kartu

V pripade karty, na ktorej 51'1 PCL Viacerych dopraVCOV/IDS (étudentské karta) treba prenos PCL
vykonat’ u kaidého dopravcu, ktory predal PCL na p6V0dn1'1 kartu — kaidy dopravca prenesie len PCL,
ktoré predal na povodm'l kartu

Vrétenie PCL p0 zaéiatku platnosti
Postup p11 vréteni PCL p0 zaéiatku platnosti
1. kontrola karty na BlackList-e
2. kontrola splnenia poiiadaviek pre vrétenie PCL po zaéiatku platnosti, uvedené V PP IDS ZSK

2.1. potvrdenie 0 PN, — podl’a PP IDS ZSK
Vypoéet alikvotnej éiastky za neodjazdené dni podl’a PP IDS ZSK
stomovanie PCL na karte — ukonéenie platnosti podl’a predchédzajl'lceho bodu
zépis ,,Vrétenie PCL“ do §tatistiky
tlac potvrdenky ,,Vratenie PCL“

PCL moze cestujl'lci vratit’ len u dopravcu, u ktorého si dany PCL zakfipil (podl’a 1'1dajov na karte a/alebo
na zaklade papierovej potvrdenky o zakfipeni PCL— PP IDS ZSK

99
%

.»
:
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4.5 Reklamácia PCL v eShope dopravcu  

Vrátenie PCL v eShope dopravcu PAD, MHD a ZSSK  

Postup pri vrátení predaného PCL v eShope  

1. výber PCL pre vrátenie  

2. kontrola začiatku a konca platnosti PCL  

2.1. PCL pred začiatkom platnosti  

2.1.1. vymazanie udalosti „Predaj PCL“ zo zoznamu udalostí, ktorý je distribuovaný všetkým 

dopravcom IDS ŽSK – vrátenie PCL pred začiatkom platnosti (udalosť ešte nebola 

distribuovaná do všetkých zariadení) 

2.1.2. zápis udalosti „Vrátenie PCL“ do zoznamu udalostí, ktorý je distribuovaný všetkým 

dopravcom IDS ŽSK – vrátenie PCL pred začiatkom platnosti (udalosť už bola 

distribuovaná do všetkých zariadení)  

2.1.3. vráti sa plná cena PCL  

2.2. PCL po začiatku platnosti  

2.2.1. zápis udalosti „Vrátenie PCL“ do zoznamu udalostí, ktorý je distribuovaný všetkým 

dopravcom IDS ŽSK – vrátenie PCL po začiatku platnosti (udalosť už bola distribuovaná 

do všetkých zariadení)  

2.2.2. vráti sa alikvotná časť ceny PCL v zmysle Prepravného poriadku IDS ŽSK  

2.3. PCL po skončení platnosti  

2.3.1. PCL sa nedá vrátiť v eShope  

2.3.2. PCL je možné vrátiť v predpredaji v zmysle Prepravného poriadku IDS ŽSK  

3. zápis „Vrátenie PCL“ do štatistiky   

4. vrátenie plnej/alikvotnej časti ceny PCL na zaregistrovaný účet/kartu  

 

PCL zakúpený v eShope môže cestujúci vrátiť len v eShope dopravcu, u ktorého si daný PCL zakúpil.  

V eShope sa nedá vrátiť PCL zakúpený v predpredaji.  

5. Jednorazový cestovný lístok  

5.1 Používanie JCL na kartách  

Používanie JCL na kartách  

- zápis JCL je povolený na kartách  

o karta autobusových dopravcov  

o nová karta ZSSK Mifare Desfire 

o virtuálna dopravná karta  

o študentská karta s aktivovanou dopravnou aplikáciou  

o karta zamestnanca VŠ personalizovaná u dopravcu  

o mestská karta s dopravnou aplikáciou  

o regionálna karta s dopravnou aplikáciou  

- zápis JCL nie je povolený na kartách  

o karta ZSSK Mifare Classic 

o karty s neaktivovanou dopravnou aplikáciou  

INTEGROVANA
DOPRAVA
flLINSKEHo KRAJA

4.5 Reklamacia PCL V eShope dopravcu

Vrétenie PCL v eShope dopravcu PAD, MHD a ZSSK
Postup pn' vrateni predaného PCL V eShope
l.
2.

Vyber PCL pre vratenie
kontrola zaéiatku a konca platnosti PCL
2.1. PCL pred zaéiatkom platnosti

2.1.1.Vymazanie udalosti ,,Predaj PCL“ zo zoznamu udalosti, ktory je distribuovany V§etkym
dopravcom IDS ZSK — vrétenie PCL pred zaéiatkom platnosti (udalost’ eéte nebola
distribuovana do V§etkych zariadeni)

2.1.2.2épis udalosti ,,Vratenie PCL“ do zoznamu udalosti, ktory je distn'buovanji V§etkjlm
dopravcom IDS ZSK — vratenie PCL pred zaéiatkom platnosti (udalost’ ui bola
distribuovana do V§etkych zariadeni)

2.1.3.Vrati sa plna cena PCL
2.2. PCL po zaéiatku platnosti

2.2.1.2épis udalosti ,,Vratenie PCL“ do zoznamu udalosti, ktory je distribuovany V§etkym
dopravcom IDS ZSK — vratenie PCL po zaéiatku platnosti (udalost’ ui bola distribuovana
do V§etkych zariadeni)

2.2.2.Vrati sa alikvotna éast’ ceny PCL V zmysle Prepravného poriadku IDS ZSK
2.3. PCL po skonéeni platnosti

2.3.1.PCL sa nedé vrétit’ V eShope
2.3.2.PCL je moiné vratit’ V predpredaji V zmysle Prepravného poriadku IDS ZSK

zapis ,,Vrétenie PCL“ do §tatistiky
vrétenie plnej/alikvotnej éasti ceny PCL na zaregistrovany I'léet/kartu

PCL zakl'lpeny V eShope moie cestujl'lci vratit’ len V eShope dopravcu, u ktorého si dany PCL zakl'lpil.
V eShope sa neda vratit’ PCL zakfipen}? V predpredaji.

5. Jednorazovy cestovny listok

5.1 Pouiivanie JCL na kartéch

Pouiivanie JCL na kartéch
- zapis JCL je povoleny na kartach

o karta autobusovych dopravcov
nova karta ZSSK Mifare Desfire
Virtualna dopravna karta
étudentské kaIta s aktivovanou dopravnou aplikaciou
karta zamestnanca VS personalizované u dopravcu

O
O

O
O

O

mestské karta s dopravnou aplikaciou
o regionélna kaIta s dopravnou aplikaciou

- zapis JCL nie je povoleny na kartach
o karta ZSSK Mifare Classic
0 karty s neaktivovanou dopravnou aplikaciou
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5.2 Predaj JCL  

Predaj JCL / označenie nástupu na PCL vo vozidle PAD (výdaj od vodiča)  

Postup pri zakúpení lístka na PP vo vozidle PAD  

1. vodič zadá  

1.1. výstupnú zastávku výberom zo zoznamu zastávok spoja   

1.2. tarifu  

1.3. počet cestujúcich (hromadný lístok) ak to dovoľujú tarifné podmienky  

2. cestujúci priloží kartu k čítačke (čítačka s tlačiarňou)  

3. spracovanie udalostného súboru  

3.1. kontrola karty na BlackList-e  

3.2. zápis vkladu na EP vykonaného cez eShop na kartu (ak existuje udalosť „Vklad na EP“)  

3.3. kontrola voľného miesta na karte pre zápis nového PCL  

3.4. zápis PCL predaného cez eShop na kartu (ak existuje udalosť „Predaj PCL“)  

3.4.1. ak už bol daný PCL stornovaný (podľa bodu 3.5), tak čítačka nezapíše PCL na kartu 

3.5. spracovanie udalosti „storno PCL po začiatku platnosti“ (ak existuje „Storno PCL“)  

3.5.1. ak PCL nebol stornovaný (na inom zariadení), tak čítačka stornuje PCL na karte 

4. kontrola platností karty  

4.1. karty (platná/neplatná)  

4.2. zľavy (platná/neplatná zľava na zľavnenej karte a vyhodnotenie podľa nastavených 

podmienok)  

5. v prípade IDS (používajú sa PCL)  

5.1. čítanie všetkých PCL na karte  

5.2. kontrola platnosti PCL  

5.2.1. kontrola platnosti dopravnej siete PCL  

5.2.2. kontrola časovej platnosti PCL  

5.2.3. kontrola priestorovej platnosti PCL od nástupnej zastávky po výstupnú zastávku  

5.3. výpočet ceny lístka za úseky trasy, na ktorých nie je platný PCL (lomená tarifa)  

5.3.1. trasa sa môže skladať z niekoľkých úsekov s platným PCL a niekoľkých úsekov 

s neplatným PCL a z úsekov mimo IDS  

5.4. zápis záznamu o jazde na PCL na kartu – nástupná/výstupná zastávka za celú jazdu na 

aktuálnom spoji  

6. kontrola podmienky „prestup JCL“  

6.1. ak sú splnené podmienky pre prestup, pri výpočte ceny JCL sa zohľadní zľava na prestup  

7. výpočet ceny JCL  

8. zápis záznamu o zakúpení JCL podľa tarify dopravcu na kartu  

8.1. platba z EP – dopravná/študentská karta s aktivovanou peňaženkou  

8.1.1. kontrola platnosti Provider/Dopravca (povolený závod je potrebné kontrolovať len pre 

platbu/doplatok z EP, t.j. v prípade, že na karte nie je PCL alebo nie je PCL platný na celú 

trasu)  

alebo  

8.2. platba v hotovosti – študentská karta s  neaktivovanou peňaženkou  

9. zápis záznamu o jazde na PCL do štatistiky  

10. zápis záznamu o zakúpení JCL do štatistiky, v prípade úseku mimo IDS, samostatný záznam 

v štatistike  

11. tlač lístka  

 

virtuálna zóna  

INTEGROVANA
DOPRAVA
tILINsKEHo KRAJA

5.2 Predaj JCL

Predaj ICL / oznaéenie néstupu na PCL V0 vozidle PAD (Vidaj 0d vodiéa)
Postup pri zakl'lpeni listka na PP V0 vozidle PAD
1.

9.
10.

11.

vodié zadé
1.1. Vstupnl'l zastévku Vyberom zo zoznamu zastévok spoja
1.2. tarifu
1.3. poéet cestujficich (hromadny listok) ak to dovol’ujl'l tarifiné podmienky
cestujl'lci priloii kartu k éitaéke (éitaéka s tlaéiarfiou)
spracovanie udalostného s1'1boru
3.1. kontrola karty na BlackList-e
3.2. zépis Vkladu na EP vykonaného cez eShop na kartu (ak existuje udalost’ ,,Vklad na EP“)
3.3. kontrola vol’ného miesta na kaIte pre zépis nového PCL
3.4. zépis PCL predaného cez eShop na kaItu (ak existuje udalost’ ,,Predaj PCL“)

3.4.1.ak ui bol dam)? PCL stornovany (podl’a bodu 3.5), tak éitaéka nezapiée PCL na kartu
3.5. spracovanie udalosti ,,storno PCL p0 zaéiatku platnosti“ (ak existuje ,,Storno PCL“)

3.5.1.ak PCL nebol stornovanjI (na inom zariadeni), tak éitaéka stomuje PCL na karte
kontrola platnosti karty
4.1. karty (platné/neplatné)
4.2. zl’avy (platné/neplatné zl’ava na zl’avnenej karte a vyhodnotenie podl’a nastavenych

podmienok)
V pripade IDS (pouiivajl'l sa PCL)
5.1. éitanie Véetkych PCL na karte
5.2. kontrola platnosti PCL

5.2.1.kontrola platnosti dopravnej siete PCL
5.2.2.kontrola éasovej platnosti PCL
5.2.3.k0ntrola pn'estorovej platnosti PCL 0d néstupnej zastévky p0 Vystupnl'l zastévku

5.3. VjIpoéet ceny listka za fiseky trasy, na ktorych nje je platny PCL (lomené tarifa)
5.3.1.trasa sa méie skladat’ z niekol’kych fisekov s platm PCL a niekol’ch fisekov

s neplatnym PCL a z fisekov mimo IDS
5.4. zépis zéznamu 0 jazde na PCL na kaItu — néstupné/VVstupné zastévka za ce11'1 jazdu na

aktuélnom spoj i
kontrola podmienky ,,prestup JCL“
6.1. ak s11 splnené podmienky pre prestup, pri VVpoéte ceny JCL sa zohl’adni zl’ava na prestup
vypoéet ceny JCL
zépis zéznamu o zakl'lpeni JCL podl’a tarify dopravcu na kaItu
8.1. platba z EP — dopravné/étudentské kaIta s aktivovanou pefiaienkou

8.1.1.k0ntrola platnosti Provider/Dopravca (povoleny zévod je potrebné kontrolovat’ len pre
platbu/doplatok 2 EP, t.j . V pripade, 2e na karte nie je PCL alebo nie je PCL platny na ce11'1
trasu)

alebo
8.2. platba V hotovosti — §tudentské karta s neaktivovanou pefiaienkou
zépis zéznamu 0 jazde na PCL do étatistiky
zépis zéznamu o zakl'lpeni JCL do §tatistiky, V pripade fiseku mimo IDS, samostat zéznam
V §tatistike
tlaé listka

Virtuélna zéna
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1. vložené virtuálne zastávky pre prejazdné zóny  

2. km pre virtuálne zastávky  

3. výpočet ceny aj pre virtuálne zóny  

Predaj JCL, označenie nástupu na OCL vo vozidle MHD s povinným označením nástupu 

(autovýdaj)  

Postup pri zakúpení JCL (označenie nástupu) na označovači cestovných lístkov, na čítačke bez 

označovača, PAD set v režime MHD  

1. cestujúci priloží kartu k OCL  

2. OCL vykoná kontrolu karty  

2.1. kontrola platnosti Provider/Dopravca (povolený závod je potrebné kontrolovať len pre platbu 

z EP, t.j. v prípade, že na karte nie je platný PCL na celú trasu)  

3. OCL spracuje udalostný súbor  

3.1. zablokovanie karty (ak existuje udalosť „Zablokovanie karty“)  

3.2. zápis vkladu na EP vykonaného cez eShop na kartu (ak existuje udalosť „Vklad na EP“)  

3.3. kontrola voľného miesta na karte pre zápis nového PCL  

3.4. zápis PCL predaného cez eShop na kartu (ak existuje udalosť „Predaj PCL“) 

3.4.1. ak už bol daný PCL stornovaný (podľa bodu 3.5), tak čítačka nezapíše PCL na kartu 

3.5. spracovanie udalosti „storno PCL po začiatku platnosti“ (ak existuje udalosť „Storno PCL“)  

3.5.1. ak PCL nebol stornovaný (na inom zariadení), tak čítačka stornuje PCL na karte 

4. kontrola platnosti PCL  

4.1. kontrola platnosti dopravnej siete PCL (network)  

4.2. kontrola časovej platnosti PCL  

4.3. kontrola priestorovej platnosti PCL na nástupnej zastávke (číslo zóny)  

5. ak je na karte platný PCL  

5.1. jazda na PCL  

6. ak je na karte platný JCL  

6.1. prestup JCL  

7. ak nie je platný lístok,  

7.1. zakúpenie JCL  

8. na základe profilu cestujúceho na karte sa vyberie tarifa – základný/zľavnený  

8.1. ak je na displeji šípka tak cestujúci si nemôže zvoliť tarifu, ale predvolená je podľa typu karty  

8.2. ak sú na displeji zobrazené tlačidlá s tarifami tak voľba tarify cez tlačidlo má prednosť  

9. cestujúci vyberie/zadá počet zón, čas platnosti – podľa typu cenníka  

10. OCL zapíše vybraný JCL na kartu a odpočíta príslušnú cenu lístka z EP  

10.1. záznam o jazde na PCL  

alebo  

10.2. záznam o jazde na JCL  

alebo  

10.3. záznam o zakúpení JCL podľa tarify dopravcu  

10.3.1. platba z EP  

10.3.1.1. karta s aktivovanou peňaženkou  

11. OCL zapíše záznam o zakúpení JCL a zmenu EP do štatistiky  

11.1. záznam o jazde na PCL  

alebo  

11.2. záznam o jazde na JCL  

alebo  

11.3. záznam o zakúpení JCL a platbe z EP  

1.
2.
3.

INTEGROVANA
DOPRAVA
flLINSKEHo KRAJA

Vloiené Virtuélne zastévky pre prejazdné zény
km pre Virtuélne zastévky
Vypoéet ceny aj pre Virtuélne zény

Predaj ICL, oznaéenie néstupu na OCL v0 vozidle MHD s povinnym oznaéenim néstupu
(autovydaj)
Postup pri zakl'lpeni JCL (oznaéenie néstupu) na oznaéovaéi cestovnych listkov, na éitaéke bez
oznaéovaéa, PAD set V reiime MHD
1.
2.

10.

11.

cestujl'lci priloii kartu k OCL
OCL vykoné kontrolu karty
2.1. kontrola platnosti Provider/Dopravca (povolengl zévod je potrebné kontrolovat’ len pre platbu

2 EP, t.j. V pripade, 2e na karte nie je platny PCL na ce11'1 trasu)
OCL spracuje udalostn}? sfibor
3.1. zablokovanie kaIty (ak existuje udalost’ ,,Zablokovanie karty“)
3.2. zépis Vkladu na EP vykonaného cez eShop na kartu (ak existuje udalost’ ,,Vklad na EP“)
3.3. kontrola vol’ného miesta na karte pre zépis nového PCL
3.4. zépis PCL predaného cez eShop na kaItu (ak existuje udalost’ ,,Predaj PCL“)

3.4.1.ak ui bol dam)? PCL stornovany (podl’a bodu 3.5), tak éitaéka nezapiée PCL na kartu
3.5. spracovanie udalosti ,,storno PCL p0 zaéiatku platnosti“ (ak existuje udalost’ ,,Storno PCL“)

3.5.1.ak PCL nebol stornovany (na inom zariadeni), tak éitaéka stomuje PCL na karte
kontrola platnosti PCL
4.1. kontrola platnosti dopravnej siete PCL (network)
4.2. kontrola éasovej platnosti PCL
4.3. kontrola priestorovej platnosti PCL na néstupnej zastévke (éislo zény)
ak je na kaIte platnji PCL
5.1. jazda na PCL
ak je na kaIte platnj/ JCL
6.1. prestup JCL
ak nie je platnji listok,
7.1. zakfipenie JCL
na zéklade profilu cestujl'lceho na karte sa vyberie tarifa — zékladny'I/zl’avneny
8.1. ak je na displeji §ipka tak cestujfici si neméie zvolit’ tarifu, ale predvolené je podl’a typu karty
8.2. ak s11 na displeji zobrazené tlaéidlé s tarifami tak vol’ba tarify cez tlaéidlo mé prednost’
cestujl'lci vyberie/zadé poéet zén, éas platnosti — podl’a typu cennika
OCL zapiée vybran}? JCL na kartu a odpoéita prisluénl'l cenu listka 2 EP
10.1. zéznam o jazde na PCL
alebo
10.2. zéznam o jazde na JCL
alebo
10.3. zéznam o zakfipem' JCL podl’a tarify dopravcu

10.3.1. platba z EP
10.3.1.1. karta s aktivovanou pefiaienkou

OCL zapiée zéznam o zakfipeni JCL a zmenu EP do §tatistiky
11.1. zéznam o jazde na PCL
alebo
11.2. zéznam o jazde na JCL
alebo
11.3. zéznam 0 zakfipem' JCL a platbe 2 EP
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12. lístok/potvrdenka o zakúpení JCL  

12.1. bez tlače lístka/potvrdenky o zakúpení JCL (ak OCL nemá tlačiareň)  

alebo  

12.2. tlač lístka (ak OCL má tlačiareň)  

 

Po opätovnom priložení karty :  

13. OCL ponúkne výber tarify pre spolucestujúcich – základný/zľavnený/batožina  

14. parameter – zóny, čas – sa berie z lístka majiteľa karty  

15. cestujúci vyberie tarify a počty dokupovaných lístkov pre spolucestujúcich (ak je potrebné)  

16. OCL zapíše JCL pre spolucestujúcich na kartu a odpočíta príslušnú cenu lístka z EP  

17. OCL zapíše záznam o zakúpení JCL a zmenu EP pre spolucestujúcich do štatistiky  

18. bez tlače potvrdenky o zakúpení JCL pre spolucestujúcich (OCL nemá tlačiareň)  

19. info o ukončení transakcie (zvukové aj vizuálne)  

20. zápis je povolený na karty s aktivovanou peňaženkou  

 

V MHD Žilina nie je povinnosť označiť nástup s platným PCL.  

5.3 Predaj JCL pre spolucestujúcich  

Predaj JCL pre spolucestujúcich vo vozidle PAD (výdaj od vodiča)  

Postup pre dokúpenie jednorazového lístka pre spolucestujúcich vo vozidle PAD  

1. na karte musí byť platný lístok na aktuálny spoj alebo označený nástup na PCL pre majiteľa karty  

2. dokúpiť lístky pre spolucestujúcich je možné s rovnakými podmienkami ako pre majiteľa karty  

2.1. rovnaká trasa ako majiteľ karty (zadaná pri predaji JCL/označení nástupu na PCL)  

2.2. výber tarify a počtu dokupovaných lístkov  

Predaj JCL pre spolucestujúcich na OCL vo vozidle MHD (autovýdaj)  

Postup pri dokúpení jednorazového lístka pre spolucestujúcich na čítačke vo vozidle MHD  

1. na karte musí byť platný lístok na aktuálny spoj alebo označený nástup na PCL pre majiteľa karty  

2. cestujúci potvrdí voľbu „dokúpiť pre spolucestujúcich“  

3. cestujúci zadá  

3.1. typ (základný/zľavnený/batožina) – max 3 rôzne tarify (obmedzenie karty)  

3.2. počet dokúpených lístkov – max 15 ks pre každý typ  

3.3. rovnaká trasa (zoznam zón/počet zón/ čas ) ako majiteľ karty  

4. po priložení karty čítačka zapíše lístok na kartu a do štatistiky  

5. tlač lístka/bez tlače lístka (podľa toho, či OCL má/nemá tlačiareň)  

6. info o ukončení transakcie (zvukové aj vizuálne)  

 

v MHD s predajom JCL od vodiča sa môžu zakúpiť lístky pre spolucestujúcich  aj od vodiča  

5.4 Prestup JCL  

Postup pri prestupe na JCL (súčasť procesu „Označenie nástupu“)  

1. vyhodnotenie platnosti JCL – info o poslednej platnej zastávke na aktuálnom spoji  

2. ak je JCL platný, zápis do štatistiky  

3. ak nie je lístok platný, zakúpenie nového lístka  

4. ak je na karte platný lístok  

4.1. možnosť zakúpiť nový lístok na žiadosť cestujúceho (ak chce cestovať ďalej alebo dlhšie ako 

umožňuje platný lístok) – po potvrdení upozornenia „Na karte je platný lístok – prepísať ?“  

INTEGROVANA
DOPRAVA
tILINSKEHo KRAJA

12. listok/potvrdenka o zakl'lpeni JCL
12.1. bez tlaée listka/potvrdenky o zakfipeni JCL (ak OCL nemé tlaéiarefi)
alebo
12.2. tlaé listka (ak OCL mé tlaéiarefi)

Po opiitovnom priloieni karty :
13. OCL ponfikne vyber tarify pre spolucestujficich — zékladny/zl’avnenjl/batoiina
14. parameter — zony, éas — sa berie z listka majitel’a karty
15. cestujl'lci vyberie tarify a poéty dokupovanj/ch listkov pre spolucestujficich (ak je potrebné)
16. OCL zapiée JCL pre spolucestujl'lcich na kartu a odpoéita pn’sluém'l cenu listka z EP
17. OCL zapiée zéznam o zakl'lpeni JCL 3 zmenu EP pre spolucestujficich do §tatistiky
18. bez tlaée potvrdenky o zakfipeni JCL pre spolucestujficich (OCL nemé tlaéiarefi)
19. info 0 ukonéeni transakcie (zvukové aj Vizuélne)
20. zépis je povoleny na karty s aktivovanou pefiaienkou

V MHD Zilina nie je povinnost’ oznaéit’ néstup s platnflm PCL.

5.3 Predaj JCL pre spolucestujficich

Predaj ICL pre spolucestujl'lcich v0 vozidle PAD (vydaj 0d vodiéa)
Postup pre dokfipenie jednorazového listka pre spolucestujficich V0 vozidle PAD
1. na karte musi byt’ platny listok na aktuélny spoj alebo oznaéeny néstup na PCL pre majitel’a karty
2. dokfipit’ listky pre spolucestujl'lcich je moiné s rovnakymi podmienkami ako pre maj itel’a kaIty

2.1. rovnaké trasa ako majitel’ karty (zadané pn' predaji JCL/oznaéeni néstupu na PCL)
2.2. vyber tarify a poétu dokupovanych listkov

Predaj ICL pre spolucestujl'lcich na OCL v0 vozidle MHD (autovydaj)
Postup pn' dokfipeni jednorazového listka pre spolucestujficich na éitaéke V0 vozidle MHD
1. na karte musi byt’ platny listok na aktuélny spoj alebo oznaéeny néstup na PCL pre maj itel’a karty
2. cestujl'lci potvrdi vol’bu ,,dokfipit’ pre spolucestujficich“
3. cestujl'lci zadé

3.1. typ (zékladny/zl’avnenjl/batoiina) — max 3 rozne tarify (obmedzenie karty)
3.2. poéet dokfipenych listkov — max 15 ks pre kaidjl typ
3.3. rovnaké trasa (zoznam zon/poéet zén/ éas ) ako majitel’ karty

4. p0 pn'loieni karty éitaéka zapi§e listok na kartu a do §tatistiky
tlaé listka/bez tlaée listka (podl’a toho, éi OCL mé/nemé tlaéiarefi)

6. info 0 ukonéeni transakcie (zvukové aj Vizuélne)

.U‘

V MHD s predajom JCL 0d vodiéa sa moiu zakl'lpit’ listky pre spolucestujl'lcich aj od vodiéa

5.4 Prestup JCL

Postup pri prestupe na JCL (sfiéast’ procesu ,,Oznaéenie néstupu“)
1. vyhodnotenje platnosti JCL — info 0 poslednej platnej zastévke na aktuélnom spoj i
2 ak je JCL platnji, zépis do étatistiky
3. ak nie je listok platny, zakl'lpenie nového listka
4 ak je na kaIte platnji listok

4.1. moinost’ zakl'lpit’ novy listok na iiadost’ cestujficeho (ak chce cestovat’ d’alej alebo dlhéie ako
umoifiuje platny listok) — p0 potvrdem' upozornenia ,,Na kaIte je platny listok — prepisat’ ?“
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5.5 Storno predaja JCL  

Storno predaja JCL vo vozidle (vodič)  

Postup pre storno JCL zakúpeného u vodiča vo vozidle PAD  

1. cestujúci požiada o storno zakúpeného JCL  

2. vodič zadá číslo dokladu  

3. cestujúci priloží kartu  

4. čítačka skontroluje, či lístok bol predaný na priloženú kartu  

5. čítačka vykoná storno JCL  

6. vrátenie sumy na EP  

7. zápis do štatistiky  

8. tlač dokladu o storne  

Storno označenia nástupu na čítačke vo vozidle  

Storno lístkov predaných/označených na OCL vo vozidle nie je povolené  

5.6 Papierový lístok do označovača  

Označenie nástupu na papierový lístok na označovači  

Označovač je na čítačke povolený, len ak sa na tarifnej skupine aktuálnej a nasledujúcej zastávky 

nachádza tarifa s typom označovač  

Postup pri označení nástupu na čítačke vo vozidle MHD a vo vozidle PAD  

1. cestujúci vloží papierový lístok do štrbiny označovača  

2. označovač označí papierový lístok  

2.1. vytlačí na lístok údaje podľa konfigurácie – dátum a čas označenia nástupu, nástupnú zónu, 

kontrolné číslo spoja, poradie zastávky na spoji  

3. označovač zapíše záznam o označení papierového lístka do štatistiky na tarifu typu Označovač  

4. info o ukončení transakcie (zvukové aj vizuálne)  

6. Elektronická peňaženka  

6.1 Používanie EP na kartách  

Používanie EP na kartách  

- vklad na EP a platba z EP sú povolené na kartách  

o karta autobusového dopravcu  

o virtuálna dopravná karta  

o študentská karta s aktivovanou peňaženkou  

o karta zamestnanca školy personalizovaná u dopravcu  

o mestská karta s dopravnou aplikáciou  

o regionálna karta s dopravnou aplikáciou  

- vklad na EP a platba z EP nie sú povolené na kartách  

o karta ZSSK  

o študentská karta s neaktivovanou peňaženkou  

o nepersonalizovaná karta zamestnanca školy  

INTEGROVANA
DOPRAVA
tILINSKEHo KRAJA

5.5 Storno predaja JCL

Storno predaja ICL V0 vozidle (vodié)
Postup pre storno JCL zakdpeného u V0diéa V0 vozidle PAD

@
9

9
9

9
P

N
’.
‘ cestujl'lci poiiada o stomo zakl'lpeného JCL

vodié zadé éislo dokladu
cestujl'lci priloii kartu
éitaéka skontroluje, éi listok bol predanjl na priloienl'l kartu
éitaéka vykoné storno JCL
vrétenie sumy na EP
zépis do §tatistiky
tlaé dokladu o storne

Storno oznaéenia néstupu na éitaéke v0 vozidle
Storno listkov predanVch/oznaéenflch na OCL V0 vozidle nie je povolené

5.6 Papierovy listok do oznaéovaéa

Oznaéenie néstupu na papierovy listok na oznaéovaéi
Oznaéovaé je na éitaéke povolenjl, len ak sa na tarifnej skupine aktuélnej anasledujficej zastévky
nachédza tarifa s typom oznaéovaé
Postup pn' oznaéeni néstupu na éitaéke V0 vozidle MHD a V0 vozidle PAD
1.
2.

cestujl'lci Vloii papierovy listok do étrbiny oznaéovaéa
oznaéovaé oznaéi papierovy listok
2.1. vytlaéi na listok 1'1daje podl’a konfigurécie — détum a éas oznaéenia néstupu, néstupm'l zénu,

kontrolné éislo spoja, poradie zastévky na spoji
oznaéovaé zapiée zéznam 0 oznaéeni papierového listka do étatistiky na tarifu typu Oznaéovaé
info 0 ukonéeni transakcie (zvukové aj Vizuélne)

6. Elektronickzi pefiaienka

6.1 Pouiivanie EP na kartéch

Pouiivanie EP na kaItéch
- Vklad na EP a platba 2 EP sfi povolené na kartéch

o karta autobusového dopravcu
o Virtuélna dopravné karta
o étudentské karta s aktivovanou pefiaienkou
o karta zamestnanca ékoly personalizované u dopravcu
o mestské karta s dopravnou aplikéciou
o regionélna kaIta s dopravnou aplikéciou

- Vklad na EP 21 platba 2 EP nie s1'1 povolené na kanéch
o karta ZSSK
o étudentské kaIta s neaktivovanou pefiaienkou
o nepersonalizované karta zamestnanca §koly
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6.2 Vklad na EP  

Vklad na EP v predpredaji a vo vozidle  

Postup pri vklade na EP v predpredaji a vo vozidle  

1. výber tarify „vklad“  

2. zadanie sumy vkladu podľa požiadavky cestujúceho – preddefinovaný základný vklad , kontrola na 

min, vklad, násobok vkladu 

3. priloženie karty  

4. kontrola platnosti karty  

4.1. kontrola platnosti Provider/Dopravca (povolený závod)  

5. spracovanie udalostného súboru  

5.1. kontrola karty na BlackList-e  

5.2. zápis vkladu na EP vykonaného cez eShop na kartu (ak existuje udalosť „Vklad na EP“)  

5.3. kontrola voľného miesta na karte pre zápis nového PCL  

5.4. zápis PCL predaného cez eShop na kartu (ak existuje udalosť „Predaj PCL“) 

5.4.1. ak už bol daný PCL stornovaný (podľa bodu 5.5), tak čítačka nezapíše PCL na kartu 

5.5. spracovanie udalosti „storno PCL po začiatku platnosti“ (ak existuje udalosť „Storno PCL“)  

5.5.1. ak PCL nebol stornovaný (na inom zariadení), tak čítačka stornuje PCL na karte 

6. kontrola max zostatku na karte po vklade  

7. zápis vkladu na EP na kartu  

8. zápis vkladu na EP do štatistiky  

9. tlač potvrdenky o vklade na EP  

6.3 Storno vkladu na EP  

Storno vkladu na EP v predpredaji a vo vozidle  

1. cestujúci požiada/vodič zvolí o storno vkladu  

2. vodič zadá číslo dokladu  

3. cestujúci priloží kartu  

4. čítačka skontroluje, či lístok bol predaný na priloženú kartu  

5. čítačka vykoná storno vkladu  

6. odrátanie sumy z EP  

7. zápis do štatistiky  

8. tlač dokladu o storne  

6.4 Zápis vkladu na EP zaplateného cez internet na kartu  

Postup zápisu vkladu na EP zaplateného cez internet je súčasťou iných procesov (predaj PCL, jazda na 

PCL, predaj eJCL, ...)  

 

Postup pri zápise vkladu na EP zaplateného cez internet na kartu  

1. kontrola platnosti dopravnej aplikácie  

2. kontrola karty na BlackList-e  

3. kontrola karty v „zozname internetových udalostí“  

4. kontrola maximálneho zostatku na karte  

5. kontrola nadväznosti čísla udalosti „Vklad na EP“  

6. zápis vkladu na EP zakúpeného cez internet na kartu  

7. zápis záznamu o „zápise vkladu na EP zakúpeného cez internet na kartu“ do štatistiky  

INTEGROVANA
DOPRAVA
tILINSKEHo KRAJA

6.2 Vklad na EP

Vklad na EP v predpredaji a v0 vozidle
Postup pn' Vklade na EP V predpredaji a V0 vozidle
1.
2.

9
9

°8
9

Vyber tarify ,,Vklad“
zadanie sumy Vkladu podl’a poiiadavky cestujl'lceho — preddefinovany zékladnjl Vklad , kontrola na
min, Vklad, nésobok Vkladu
priloienie karty
kontrola platnosti karty
4.1. kontrola platnosti Provider/Dopravca (povolenjl zévod)
spracovanie udalostného sfiboru
5.1. kontrola karty na BlackList-e
5.2. zépis Vkladu na EP vykonaného cez eShop na kartu (ak existuje udalost’ ,,Vklad na EP“)
5.3. kontrola vol’ného miesta na kaIte pre zépis nového PCL
5.4. zépis PCL predaného cez eShop na kaItu (ak existuje udalost’ ,,Predaj PCL“)

5.4.1.ak ui bol dam)? PCL stornovany (podl’a bodu 5.5), tak éitaéka nezapi§e PCL na kartu
5.5. spracovanie udalosti ,,storno PCL po zaéiatku platnosti“ (ak existuje udalost’ ,,Storno PCL“)

5.5.1.ak PCL nebol stornovany (na inom zariadeni), tak éitaéka stomuje PCL na karte
kontrola max zostatku na karte p0 Vklade
zépis Vkladu na EP na kartu
zépis Vkladu na EP do étatistiky
tlaé potvrdenky o Vklade na EP

6.3 Storno Vkladu na EP

Storno Vkladu na EP v predpredaji a v0 vozidle

@
9

9
9

9
P

N
’.
‘ cestujl'lci poiiada/vodié zvoli o storno Vkladu

vodié zadé éislo dokladu
cestujl'lci priloii kartu
éitaéka skontroluje, éi listok bol predanjl na priloienl'l kartu
éitaéka vykoné storno Vkladu
odrétanie sumy z EP
zépis do §tatistiky
tlaé dokladu o storne

6.4 Zépis Vkladu na EP zaplateného cez internet na kartu

Postup zépisu Vkladu na EP zaplateného cez internet je sfiéast’ou injlch procesov (predaj PCL, jazda na
PCL, predaj eJCL, ...)

Postup pri zépise Vkladu na EP zaplateného cez internet na kartu

>
1
9
5
”?

p

kontrola platnosti dopravnej aplikécie
kontrola karty na BlackList-e
kontrola karty V ,,zozname internetovjich udalosti“
kontrola maximélneho zostatku na karte
kontrola nadvéiznosti éisla udalosti ,,Vklad na EP“
zépis Vkladu na EP zakl'lpeného cez internet na kartu
zépis zéznamu o ,,zépise Vkladu na EP zakl'lpeného cez internet na ka “ do étatistiky
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8. info na displeji a/alebo tlač potvrdenky o „zápise vkladu na EP zakúpeného cez internet na kartu“ 

pre cestujúceho  

6.5 Reklamácie EP na Predpredaji  

Vrátenie zostatku EP (platná/neplatná/vyradená karta), karta je k dispozícii  

Postup pri vrátení zostatku EP ak karta je k dispozícii  

1. kontrola platnosti dopravnej aplikácie  

2. kontrola karty na BlackList-e  

3. kontrola splnenia požiadaviek pre vrátenie EP  

3.1. PP IDS ŽSK povoľuje vrátenie zostatku EP  

3.2. nenulový zostatok EP na karte  

3.3. v DB nie je záznam o prenose zostatku EP na novú kartu  

3.4. v DB nie je záznam „umorovací poplatok“ (v opačnom prípade vrátenie poníženého zostatku)  

4. suma na vrátenie = zostatok na karte, pri platnej karte sa dá suma na vrátenie znížiť – vrátenie časti 

zostatku  

5. overenie zostatku EP v účte karty  

6. odrátanie hodnoty z EP na karte  

7. zápis o „vrátení zostatku EP“ do štatistiky  

8. tlač potvrdenky o „vrátení zostatku EP“  

Zostatok EP môže cestujúci vrátiť len u dopravcu, ktorému patrí daná EP (podľa údajov na karte)  

Vrátenie zostatku EP (platná/neplatná/vyradená karta), karta nie je k dispozícii  

Postup pri vrátení zostatku EP ak karta nie je k dispozícii (nedá sa vrátiť zostatok z nefunkčnej karty 

v hotovosti)  

1. prenos zostatku na reklamačnú kartu  

2. vrátenie zostatku z reklamačnej karty  

Prenos zostatku EP na novú alebo reklamačnú kartu (platná/neplatná karta), karta nie je 

k dispozícii  

Postup pri prenose zostatku EP (proces vykonáva dopravca, ktorý vydal pôvodnú aj novú kartu)  

1. kontrola karty na BlackList-e – ak je karta platná, karta musí byť zablokovaná  

2. kontrola splnenia požiadaviek pre vrátenie zostatku EP  

2.1.  karta je zablokovaná, od zablokovania karty uplynuli minimálne 3 dni (doba potrebná pre 

distribúciu zoznamu zablokovaných kariet do všetkých akceptačných zariadení)  

2.2. nenulový zostatok EP v DB  

2.3. v DB nie je záznam o prenose zostatku EP na novú kartu  

2.4. v DB nie je záznam „umorovací poplatok“ (v opačnom prípade vrátenie poníženého zostatku)  

3. operácia „prenos zostatku“ – zadať SNR pôvodnej karty (používa sa operácia „Reklamácia“ na 

Predpredaji)  

4. priloženie novej karty  

5. zápis o „prenose EP“ do štatistiky  

2.5. mínus „zostatok EP“ na účet pôvodnej karty  

2.6. plus „zostatok EP“ na účet novej karty  

6. tlač potvrdenky o „prenose zostatku EP“  

Upozornenie: keďže karta nie je k dispozícii, zostatok EP sa znuluje v DB, na karte však ostane 

zapísaný, t.j. v prípade odblokovania karty (v prípade jej nájdenia) bude možné zostatok EP opätovne 

použiť – pri odblokovaní treba v personalizácii zvoliť “Znulovať zostatok“  

INTEGROVANA
DOPRAVA
ilLINSKEHO KRAJA

8. info na displeji a/alebo tlaé potvrdenky o ,,zépise Vkladu na EP zakl'lpeného cez internet na kartu“
pre cestujl'lceho

6.5 Reklamécie EP na Predpredaji

Vrétenie zostatku EP (platné/neplatné/vyradené karta), karta je k dispozicii
Postup pn' vréteni zostatku EP ak karta je k dispozicii
1. kontrola platnosti dopravnej aplikécie
2. kontrola karty na BlackList-e
3. kontrola splnenia poiiadaviek pre vrétenie EP

3.1. PP IDS ZSK povol’uje vrétenie zostatku EP
3.2. nenulovji zostatok EP na karte
3.3. V DB nie je zéznam o prenose zostatku EP na nov1'1 kartu
3.4. V DB nie je zéznam ,,umorovaci poplatok“ (V opaénom pripade vrétenie pom’ieného zostatku)

4. suma na vrétenie = zostatok na karte, pri platnej karte sa dé suma na vrétenie zniiit’ — vrétenie éasti
zostatku
overenie zostatku EP V fiéte karty
odrétam'e hodnoty 2 EP na karte
zépis o ,,Vréteni zostatku EP“ do §tatistiky
tlaé potvrdenky o ,,Vréteni zostatku EP“

Zostatok EP moie cestujl'lci vrétit’ len 11 dopravcu, ktorému patri dané EP (podl’a 1'1daj0V na karte)

9
°8

9
.“

Vrétenie zostatku EP (platné/neplatné/vyradené karta), karta nie je k dispozicii
Postup pri vréteni zostatku EP ak karta nie je k dispozicii (nedé sa vrétit’ zostatok z nefimkénej karty
V hotovosti)
1. prenos zostatku na reklamaénfi kartu
2. vrétenie zostatku z reklamaénej karty

Prenos zostatku EP na novfi alebo reklamaénl’l kartu (platné/neplatna'l karta), karta nie je
k dispozicii
Postup pn' prenose zostatku EP (proces vykonéva dopravca, ktory vydal povodm'l aj n0V1'1 kartu)
1. kontrola karty na BlackList-e — ak je kaIta platné, karta musi byt’ zablokované
2. kontrola splnenia poiiadaviek pre vrétenie zostatku EP

2.1. karta je zablokované, od zablokovania karty uplynuli minimélne 3 dni (doba potrebné pre
distribl'lciu zoznamu zablokovanych kariet do V§etkjlch akceptaénych zariadeni)

2.2. nenulovji zostatok EP V DB
2.3. V DB nie je zéznam o prenose zostatku EP na nov1'1 kartu
2.4. V DB nie je zéznam ,,umorovaci poplatok“ (V opaénom pripade vrétenie poniieného zostatku)

3. operécia ,,prenos zostatku“ — zadat’ SNR povodnej karty (pouiiva sa operécia ,,Reklamécia“ na
Predpredaj i)

4. priloienie novej karty
5. zépis o ,,prenose EP“ do §tatistiky

2.5. minus ,,zostatok EP“ na I'léet povodnej karty
2.6. plus ,,zostatok EP“ na fiéet novej karty

6. tlaé potvrdenky o ,,prenose zostatku EP“
Upozornenie: ked’ie karta nie je k dispozicii, zostatok EP sa znuluj e V DB, na karte V§ak ostane
zapisany, t.j. V pripade odblokovania kaIty (V pripade jej néjdenia) bude moiné zostatok EP opéitovne
pouiit’ — pri odblokovani treba V personalizécii zvolit’ “Znulovat’ zostatok“
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Doporučenie: pri vrátení zostatku EP z karty, ktorá nie je k dispozícii, nevyradiť kartu z evidencie 

(takéto karty treba blokovať až do skončenia ich platnosti)  

Poznámka: v prípade karty, na ktorej sú EP viacerých dopravcov/IDS (študentská karta) treba prenos 

EP vykonať u každého dopravcu, ktorému patrí EP na pôvodnej karte – každý dopravca prenesie len 

EP, ktorá mu patrí na pôvodnej karte.  

Prenos zostatku EP na novú alebo reklamačnú kartu (platná/neplatná karta), karta je k 

dispozícii  

Postup pri prenose zostatku EP (proces vykonáva dopravca, ktorý vydal pôvodnú aj novú kartu)  

1. kontrola karty na BlackList-e – ak je karta platná, karta musí byť zablokovaná  

2. kontrola splnenia požiadaviek pre vrátenie EP  

2.1.  karta je zablokovaná, od zablokovania karty uplynuli minimálne 3 dni (doba potrebná pre 

distribúciu zoznamu zablokovaných kariet do všetkých akceptačných zariadení)  

2.2. nenulový zostatok EP v DB  

2.3. v DB nie je záznam o prenose zostatku EP na novú kartu  

2.4. v DB nie je záznam „umorovací poplatok“ (v opačnom prípade vrátenie poníženého zostatku)  

3. operácia „prenos zostatku“ – v jednom kroku  

3.1. priloženie pôvodnej karty  

3.2. zápis „storno EP“ pôvodnej karty do štatistiky  

3.3. priloženie novej karty  

3.4. zápis „vklad na EP“ na novú kartu  

4. tlač potvrdenky o „prenose zostatku EP“  

6.6 Problematické transakcie z EP  

Chýbajúca transakcia na karte – nedokončený zápis – zakúpenie z EP  

 

Popis problému:  

- lístok v štatistike je s príznakom nedokončená operácia, je znulovaná suma transakcie, lístok sa 

nezapísal na kartu  

Riešenie:  

- situáciu netreba riešiť, lístok nebude zaúčtovaný ani do tržieb ani do zostatkov  

 

Popis problému:  

- lístok nemá príznak nedokončená operácia  

Riešenie:  

- cez editáciu lístkov sa znuluje suma lístka a označí sa ako nedokončená operácia – lístok nebude 

zaúčtovaný  

alebo  

- suma lístka sa stiahne z karty cez korekcie – upravia sa zostatky podľa zaúčtovanej tržby  

Chýbajúca transakcia na karte – nedokončený zápis – vklad na EP  

 

Popis problému:  

- vodič peniaze prijal, operácia nie je poznačená ako nedokončená, vklad sa nezapísal na kartu  

Riešenie:  

- navýšiť zostatok cez korekcie  

 

Popis problému:  

INTEGROVANA
DOPRAVA
ilLINSKEHO KRAJA

Doporuéenie: pri vréteni zostatku EP 2 karty, ktoré nie je k dispozicii, nevyradit’ kaItu z evidencie
(takéto karty treba blokovat’ a2 do skonéenia ich platnosti)
Poznémka: V pripade kaIty, na ktorej 51'1 EP Viacerych dopravcovfIDS (étudentské karta) treba prenos
EP vykonat’ u kaidého dopravcu, ktorému patri EP na pévodnej karte — kaidy dopravca prenesie len
EP, ktoré mu patri na povodnej karte.

Prenos zostatku EP na nov1'1 alebo reklamaénl’l kartu (platné/neplatné karta), karta je k
dispozicii
Postup pn' prenose zostatku EP (proces vykonéva dopravca, ktory vydal p6V0dn1'1 aj n0V1'1 kartu)
1. kontrola karty na BlackList-e — ak je karta platné, karta musi byt’ zablokované
2. kontrola splnenia poiiadaviek pre vrétenie EP

2.1. karta je zablokované, od zablokovania karty uplynuli minimélne 3 dni (doba potrebné pre
distribl'lciu zoznamu zablokovanych kariet do V§etkych akceptaénVch zan'adeni)

2.2. nenulovji zostatok EP V DB
2.3. V DB nie je zéznam o prenose zostatku EP na nov1'1 kartu
2.4. V DB nie je zéznam ,,umorovaci poplatok“ (V opaénom pripade vrétenie poniieného zostatku)

3. operécia ,,prenos zostatku“ — V jednom kroku
3.1. priloienie pévodnej kaIty
3.2. zépis ,,storno EP“ pévodnej karty do §tatistiky
3.3. priloienie novej karty
3.4. zépis ,,Vk1ad na EP“ na novfi kartu

4. tlaé potvrdenky o ,,prenose zostatku EP“

6.6 Problematické transakcie z EP

Chybajl'lca transakcia na karte — nedokonéeny zépis — zakl'lpenie z EP

Popis problému:
- listok V §tatistike je s priznakom nedokonéené operécia, je znulované suma transakcie, listok sa

nezapisal na kartu
Rieéenie:

- situéciu netreba rieéit’, listok nebude zafiétovanjl ani do triieb ani do zostatkov

Popis problému:
- listok nemé priznak nedokonéené operécia

Rieéenie:
- cez editéciu listkov sa znuluje suma listka a oznaéi sa ako nedokonéené operécia — listok nebude

zafiétovan}?
alebo

- suma listka sa stiahne z karty cez korekcie — upraVia sa zostatky podl’a zal'létovanej triby

Chibajl'lca transakcia na karte — nedokonéeny za’lpis — vklad na EP

Popis problému:
- vodié peniaze prijal, operécia nie je poznaéené ako nedokonéené, vklad sa nezapisal na kartu

Rieéenie:
- navyéit’ zostatok cez korekcie

Popis problému:
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vodič peniaze prijal, operácia je poznačená ako nedokončená a suma znulovaná, vklad sa 

nezapísal na kartu  

Riešenie:  

- navýšiť zostatok cez korekcie, operáciu cez editáciu označiť ako dokončenú a vyplniť jej sumu 

vkladu  

 

Popis problému:  

vodič peniaze neprijal a operácia nie je poznačená ako nedokončená, má ju v tržbe a vklad sa 

nezapísal na kartu  

Riešenie:  

- cez editáciu označiť transakciu ako nedokončená a sumu znulovať – nebude ani v tržbách ani 

v zostatkoch na karte  

 

Popis problému:  

- vodič peniaze neprijal, operácia je poznačená ako nedokončená a vklad sa na karte vykonal  

Riešenie:  

- osloviť cestujúceho aby prišiel doplatiť za transakciu, vklad ostane v tržbách  

alebo  

- znížiť zostatok cez korekcie a vodičovi lístok označiť ako nedokončená operácia, znulovať 

sumu transakcie  

Chýbajúca transakcia v štatistike  

 

Popis problému:  

- JCL/platba z EP alebo vklad na EP je zapísaná na karte, nie je zapísaná v štatistike  

Riešenie:  

- rekonštrukcia dát z logov EP  

Duplicitná transakcia na karte a v štatistike  

Popis problému:  

- JCL/platba z EP alebo vklad na EP je 2-krát zapísaný na karte a v štatistike  

Riešenie:  

- opravná udalosť – korekcia EP, v štatistike treba jeden lístok znulovať aby nebol ani v tržbách  

7. Kontrola platnosti lístka – revízor v autobuse, sprievodca vo vlaku  

7.1 Nástup revízora  

Postup pri označení nástupu revízora na čítačke vo vozidle MHD a vo vozidle PAD  

1. revízor priloží kartu k čítačke vo vozidle  

2. čítačka zapíše záznam „nástup revízora“ na kartu revízora  

3. čítačka zapíše záznam „nástup revízora“ do štatistiky  

4. čítačka pošle do PP správu „nástup revízora“  

5. vozidlo MHD – PP zablokuje všetky čítačky vo vozidle  

6. vozidlo PAD  

6.1. PP zablokuje výdaj  

alebo  

6.2. vodič vytlačí zoznam lístkov pre revízora  

INTEGROVANA
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V0dié peniaze prijal, operécia je poznaéené ako nedokonéené a suma znulované, Vklad sa
nezapisal na kartu

Rieéenie:
- navyéit’ zostatok cez korekcie, operéciu cez editéciu oznaéit’ ako dokonéenl'l a vyplnit’ jej sumu

Vkladu

Popis problému:
vodié peniaze neprijal a operécia nie je poznaéené ako nedokonéené, mé ju V tribe a Vklad sa
nezapisal na kartu

Rieéenie:
- cez editéciu oznaéit’ transakciu ako nedokonéené a sumu znulovat’ — nebude ani V tribéch ani

V zostatkoch na karte

Popis problému:
- vodié peniaze neprij a1, operécia je poznaéené ako nedokonéené a Vklad sa na karte vykonal

Rieéenie:
- oslovit’ cestujl'lceho aby pri§iel doplatit’ za transakciu, Vklad ostane V tribéch

alebo
- zniiit’ zostatok cez korekcie a V0diéovi listok oznaéit’ ako nedokonéené operécia, znulovat’

sumu transakcie

Chibajl'lca transakcia V étatistike

Popis problému:
- JCL/platba z EP alebo Vklad na EP je zapisané na karte, nie je zapisané V §tatistike

Rieéenie:
- rekon§trukcia dét z 10g0V EP

Duplicitné transakcia na karte a V étatistike
Popis problému:

- JCL/platba z EP alebo Vklad na EP je 2-krét zapisany na karte a V §tatistike
Rieéenie:

- Opravné udalost’ — korekcia EP, V §tatistike treba jeden listok znulovat’ aby nebol ani V tribéch

7. Kontrola platnosti listka — revizor V autobuse, sprievodca v0 vlaku

7.1 Néstup reVizora

Postup pri oznaéeni néstupu reVizora na éitaéke V0 vozidle MHD a V0 vozidle PAD
revizor pn'loii kartu k éitaéke V0 vozidle
éitaéka zapiée zéznam ,,néstup reVizora“ na kartu revizora
éitaéka zapiée zéznam ,,néstup reVizora“ do §tatistiky
éitaéka p0§1e do PP sprévu ,,néstup reVizora“
vozidlo MHD — PP zablokuje V§etky éitaéky V0 vozidle
vozidlo PAD
6.1. PP zablokuje Vydaj
alebo

.O
‘P

‘P
P

’N
’.
‘

6.2. V0dié vytlaéi zoznam listkov pre reVizora
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7.2 Kontrola platnosti PCL/JCL (revízor v autobuse, sprievodca vo vlaku)  

Postup pri kontrole platnosti PCL  

1. revízor priloží kartu k RČ  

2. spracovanie udalostného súboru  

2.1. kontrola karty na BlackList-e  

2.2. zápis vkladu na EP vykonaného cez eShop na kartu (ak existuje udalosť „Vklad na EP“) – 

(netýka sa ZSSK – ZSSK nepracuje s EP)  

2.3. kontrola voľného miesta na karte pre zápis nového PCL  

2.4. zápis PCL predaného cez eShop na kartu (ak existuje udalosť „Predaj PCL“) – (netýka sa ZSSK 

– ZSSK nezapisuje PCL predané cez internet na BČK) 

2.4.1. ak už bol daný PCL stornovaný (podľa bodu 2.5), tak čítačka nezapíše PCL na kartu 

2.5. spracovanie udalosti „storno PCL po začiatku platnosti“ (ak existuje udalosť „Storno PCL“)  

2.5.1. ak PCL nebol stornovaný (na inom zariadení), tak čítačka stornuje PCL na karte 

3. čítanie všetkých PCL na karte a v udalostnom súbore (ak RČ PCL nezapisuje)  

4. kontrola platnosti PCL  

4.1. kontrola platnosti dopravnej siete PCL  

4.2. kontrola časovej platnosti PCL  

4.3. kontrola priestorovej platnosti PCL na aktuálnej zastávke  

5. kontrola platnosti JCL  

5.1. kontrola platnosti dopravnej siete JCL  

5.2. kontrola časovej platnosti JCL  

5.3. kontrola priestorovej platnosti JCL na aktuálnej zóne  

6. zápis záznamu o kontrole lístka do štatistiky  

8. Info karty na OCL vo vozidle MHD  

Postup pre zobrazenie info karty na čítačke vo vozidle  

1. aktivácia zobrazenia „info karty“  

1.1. stlačenie tlačidla Info  

1.2. priloženie karty (do vypršania time-out)  

2. zobrazenie údajov na karte  

2.1. PCL – dopravca/IDS, začiatok platnosti, koniec platnosti, celý/zľavnený, zoznam zón  

2.2. JCL – dátum/čas, linka, spoj, nástupná zastávka, výstupná zastávka, zoznam zón/počet zón  

2.3. EP – zostatok EP  

2.4. Osobné údaje – rozsah zobrazených údajov závisí od nastavenia - meno, priezvisko, dátum 

narodenia, profil cestujúceho  

3. ukončenie zobrazenia „info karty“  

3.1. prechod do základnej obrazovky po vypršaní time-out  

3.2. prechod do režimu „check-in“ po priložení inej karty (pred vypršaním time-out)  

9. Operácie s kartou v back-office  

9.1 Personalizácia karty  

Nová karta  

Vydanie novej karty je popísané v kapitole 3.2  

aINTEGROVANA
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7.2 Kontrola platnosti PCL/JCL (reVizor V autobuse, sprievodca V0 Vlaku)

Postup pri kontrole platnosti PCL
1. reVizor pn'loii kartu k RC
2. spracovanie udalostného sfiboru

2.1. kontrola karty na BlackList-e
2.2. zépis Vkladu na EP vykonaného cez eShop na kartu (ak existuje udalost’ ,,Vklad na EP“) —

(netyka sa ZSSK — ZSSK nepracuje s EP)
2.3. kontrola vol’ného miesta na karte pre zépis nového PCL
2.4. zépis PCL predaného cez eShop na kaItu (ak existuje udalost’ ,,Predaj PCL“) — (netjika sa ZSSK

— ZSSK nezapisuje PCL predané cez internet na BCK)
2.4.1.ak ui bol dam)? PCL stornovany (podl’a bodu 2.5), tak éitaéka nezapiée PCL na kartu

2.5. spracovanie udalosti ,,storno PCL p0 zaéiatku platnosti“ (ak existuje udalost’ ,,Storno PCL“)
2.5.1.ak PCL nebol stornovany (na inom zariadeni), tak éitaéka stomuje PCL na karte

3. éitanie Véetkjich PCL na karte a V udalostnom sfibore (ak RC3 PCL nezapisuje)
4. kontrola platnosti PCL

4.1. kontrola platnosti dopravnej siete PCL
4.2. kontrola éasovej platnosti PCL
4.3. kontrola priestorovej platnosti PCL na aktuélnej zastévke

5. kontrola platnosti JCL
5.1. kontrola platnosti dopravnej siete JCL
5.2. kontrola éasovej platnosti JCL
5.3. kontrola priestorovej platnosti JCL na aktuélnej zone

6. zépis zéznamu o kontrole listka do étatistiky

8. Info karty na OCL v0 vozidle MHD

Postup pre zobrazenie info karty na éitaéke V0 vozidle
1. aktivécia zobrazenia ,,info karty“

1.1. stlaéenie tlaéidla Info
1.2. priloienie karty (do vypr§ania time-out)

2. zobrazenie 1'1daj ov na kaIte
2.1. PCL — dopravcafIDS, zaéiatok platnosti, koniec platnosti, cely/zl’avnenjl, zoznam zén
2.2. JCL — détum/éas, linka, spoj, néstupné zastévka, Vystupné zastévka, zoznam zon/poéet zén
2.3. EP — zostatok EP
2.4. Osobné 1'1daje — rozsah zobrazenych 1'1daj0V zévisi od nastavenia - meno, priezvisko, détum

narodenia, profil cestujl'lceho
3. ukonéenie zobrazenia ,,info karty“

3.1. prechod do zékladnej obrazovky po vypréani time-out
3.2. prechod do reiimu ,,check-in“ po priloieni inej karty (pred vypréanim time—out)

9. Operzicie s kartou v back-office

9.1 Personalizécia karty

Nové karta
Vydanie novej karty je popisané V kapitole 3.2
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9.2 Zmena údajov na karte  

Zmena platnosti karty  

Platnosť karty nastavuje vydavateľ karty podľa interných pravidiel pre vydávanie karty. Odporúčaná 

dĺžka platnosti karty je 5 rokov bez možnosti predĺženia platnosti, najmä z dôvodu budúcich upgradov 

systému. Karte, ktorá bola vyradená z evidencie, nie je možné zmeniť (predĺžiť) platnosť.  

1. kontrola zablokovania karty  

2. kontrola vyradenia karty z evidencie  

3. zápis novej platnosti karty na kartu  

4. zápis záznamu o nastavení novej platnosti karty do štatistiky  

Predĺženie platnosti karty  

1. MF DESFire – proces „Zmena platnosti karty“ podľa interných pravidiel vydavateľa karty – počet 

predĺžení sa da obmedziť v Nastaveniach, celková platnosť karty nemá presiahnuť 10 rokov  

Ukončenie platnosti karty  

(v prípade požiadavky na vyradenie karty, výmenu karty, ...)  

1. proces „Zmena platnosti karty“  

2. nová platnosť karty = aktuálny dátum  

Zmena platnosti dopravnej aplikácie  

Platnosť dopravnej aplikácie nastavuje vydavateľ dopravnej aplikácie podľa interných pravidiel pre 

vydávanie dopravnej aplikácie  

1. kontrola platnosti karty  

2. kontrola karty na BlackList-e  

3. kontrola zadanej platnosti dopravnej aplikácie  

3.1. zadaná platnosť dopravnej aplikácie ≤ platnosť karty  

4. zápis novej platnosti dopravnej aplikácie na kartu  

5. zápis záznamu o nastavení novej platnosti dopravnej aplikácie do databázy  

 

Platnosť zľavy nastavuje vydavateľ dopravnej aplikácie na základe potvrdenia o nároku na zľavu a 

podľa interných pravidiel pre poskytovanie tarifnej zľavy 

1. kontrola platnosti karty  

2. kontrola karty na BlackList-e  

3. kontrola zadanej platnosti tarifnej zľavy  

3.1. zadaná platnosť tarifnej zľavy ≤ platnosť karty  

4. zápis platnosti tarifnej zľavy na kartu  

5. zápis záznamu o nastavení tarifnej zľavy do štatistiky  

Zmena typu karty/kategórie cestujúceho  

Zmenu typu karty nastavuje vydavateľ dopravnej aplikácie na základe potvrdenia o nároku na zľavu 

podľa interných pravidiel pre poskytovanie tarifnej zľavy. 

 

Postup pri zmene typu karty  

1. kontrola platnosti karty  

2. kontrola karty na BlackList-e  

3. zápis nového typu karty na kartu  

4. zápis záznamu o zmene typu karty do štatistiky  

5. zmena platnosti typu karty (platnosti tarifnej zľavy)  

INTEGROVANA
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9.2 Zmena fidaj0V na karte

Zmena platnosti karty
Platnost’ kaIty nastavuje vydavatel’ karty podl’a internych pravidiel pre vydévanie karty. Odporl'léané
diika platnosti karty je 5 rokov bez moinosti prediienia platnosti, najméi z dovodu budl'lcich upgradov
systému. Karte, ktoré bola vyradené z evidencie, nie je moiné zmenit’ (prediiit’) platnost’.
1. kontrola zablokovania karty
2 kontrola vyradenia karty z evidencie
3. zépis novej platnosti karty na kartu
4 zépis zéznamu o nastaveni novej platnosti karty do §tatistiky

Prediienie platnosti karty
1. MF DESFire — proces ,,Zmena platnosti karty“ podl’a internych pravidiel vydavatel’a karty — poéet

prediieni sa da obmedzit’ V Nastaveniach, celkové platnost’ karty nemé presiahnut’ 10 rokov

Ukonéenie platnosti karty
(V pripade poiiadavky na vyradenie karty, vymenu karty, ...)
1. proces ,,Zmena platnosti karty“
2. nové platnost’ karty = aktuélny détum

Zmena platnosti dopravnej aplikécie
Platnost’ dopravnej aplikécie nastavuje vydavatel’ dopravnej aplikécie podl’a internych pravidiel pre
vydévanie dopravnej aplikécie
1. kontrola platnosti karty
2. kontrola karty na BlackList-e
3. kontrola zadanej platnosti dopravnej aplikécie

3.1. zadané platnost’ dopravnej aplikécie S platnost’ kaIty
4. zépis novej platnosti dopravnej aplikécie na kartu
5. zépis zéznamu o nastaveni novej platnosti dopravnej aplikécie do databézy

Platnost’ zl’avy nastavuje vydavatel’ dopravnej aplikécie na zéklade potvrdenia o néroku na zl’avu a
podl’a internych pravidiel pre poskytovanie tarifnej zl’avy
1. kontrola platnosti karty
2. kontrola karty na BlackList-e
3. kontrola zadanej platnosti tarifilej zl’avy

3.1. zadané platnost’ tarifnej zl’avy S platnost’ karty
4. zépis platnosti tarifnej zl’avy na kartu
5. zépis zéznamu o nastaveni tarifnej zl’avy do étatistiky

Zmena typu karty/kategérie cestujl'lceho
Zmenu typu kaIty nastavuje vydavatel’ dopravnej aplikécie na zéklade potvrdenia o néroku na zl’avu
podl’a internych pravidiel pre poskytovanie tarifnej zl’avy.

Postup pri zmene typu karty
1. kontrola platnosti karty
2. kontrola karty na BlackList-e
3. zépis nového typu kaIty na kartu
4. zépis zéznamu o zmene typu karty do §tatistiky
5. zmena platnosti typu karty (platnosti tarifnej zl’avy)
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9.3 Reklamácie  

Reklamácia PCL – procesy sú popísané v kapitole 4.4  

- vrátenie PCL pred začiatkom platnosti  

- prenos PCL na novú kartu v prípade straty karty, poškodenia karty, vydania novej karty  

- vrátenie PCL po začiatku platnosti  

Reklamácia JCL  

- JCL nie je možné preniesť na novú kartu  

- JCL nie je možné vrátiť  

Reklamácia EP – procesy sú popísané v kapitole 6.5  

- vrátenie zostatku EP  

- prenos zostatku EP na novú kartu v prípade straty karty, poškodenia karty, vydania novej karty 

Reklamácia karty – procesy sú popísané v kapitole 9.5  

- nefunkčná karta (HW chyba) – prevydanie karty  

- nefunkčná karta (SW chyba) – oprava karty  

- karta po platnosti – prevydanie karty  

- výmena platnej karty (napr. výmena Classic za Desfire)  

9.4 Výmena karty  

Novú kartu vydáva vydavateľ, ktorý vydal pôvodnú (poškodenú/stratenú/neplatnú) kartu.  

- prevydanie karty – karta sa vydáva po skončení platnosti pôvodnej karty  

- duplikát karty – karta sa vydáva v prípade straty alebo poškodenia pôvodnej karty, pre vydanie 

duplikátu je potrebné pôvodnú kartu zablokovať alebo fyzicky zničiť  

- dočasná/náhradná karta – karta sa vydáva na obmedzenú dobu (7-30 dní, do doby vydania novej 

karty) v prípade, že sa prevydanie karty nevykoná „na počkanie“  

 

Postup pri výmene karty v prípade straty, poškodenia alebo skončenia platnosti pôvodnej karty  

1. znefunkčnenie pôvodnej karty (netýka sa karty po skončení platnosti)  

1.1. „skartovanie“ pôvodnej karty v prípade poškodenej karty (ak je karta k dispozícii) a ukončenie 

platnosti karty  

alebo  

1.2. zablokovanie pôvodnej karty v prípade straty karty (ak karta nie je k dispozícii)  

2. vydanie novej karty  

2.1. zápis osobných údajov na novú kartu (z údajov v DB)  

2.2. vyradenie pôvodnej karty z evidencie  

3. vydanie potvrdenky o vydaní novej karty s údajmi  

3.1. meno a priezvisko držiteľa karty  

3.2. číslo pôvodnej karty  

3.3. číslo novej karty  

3.4. dátum vyradenia pôvodnej karty/vydania novej karty  

4. prenos údajov z pôvodnej karty na novú kartu  

4.1. prenos platných PCL na novú kartu  

4.2. prenos zostatku EP na novú kartu (ak pôvodná karta nie je k dispozícii a karta je ešte platná, 

prenos zostatku EP sa môže vykonať až po uzávierke účtu pôvodnej karty)  

9.5 Oprava karty  

Opravu karty (v prípade poškodenia dát na karte ) vykoná vydavateľ karty.  
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9.3 Reklamécie
Reklamécia PCL — procesy 51'1 popisané V kapitole 4.4

- vrétenie PCL pred zaéiatkom platnosti
- prenos PCL na n0V1'1 kartu V pripade straty karty, poékodenia karty, vydania novej karty
- vrétenie PCL po zaéiatku platnosti

Reklamécia JCL
- JCL nie je moiné preniest’ na nov1'1 kaItu
- JCL nie je moiné vrétit’

Reklamécia EP — procesy s1'1 popisané V kapitole 6.5
- vrétenie zostatku EP
- prenos zostatku EP na novfi kaItu V pripade straty karty, poékodenia karty, vydania novej karty

Reklamécia kaIty — procesy s1'1 popisané V kapitole 9.5
- nefunkéné karta (HW chyba) — prevydanie karty
- nefunkéné karta (SW chyba) — oprava karty

karta po platnosti — prevydanie karty
- Vymena platnej kaIty (napr. Vymena Classic za Desfire)

9.4 Vymena karty

NOV1'1 kartu vydéva vydavatel’, ktory vydal pévodm'l (po§kodenfi/straten1'1/neplatnl'1) kaltu.
- prevydanie karty — karta sa vydéva p0 skonéeni platnosti pévodnej karty
- duplikét karty — karta sa vydéva V pripade straty alebo poékodenia pévodnej karty, pre vydanie

duplikétu je potrebné p6vodn1'1 kartu zablokovat’ alebo fyzicky zniéit’
- doéasné/néhradné kaIta — karta sa vydéva na obmedzem'l dobu (7-30 dni, do doby vydania novej

karty) V pn’pade, ie sa prevydanie kaIty nevykoné ,,na poékanie“

Postup pri Vymene karty V pn'pade straty, poékodenia alebo skonéenia platnosti p6V0dnej karty
1. znefunkénenie pévodnej karty (netyka sa kaIty p0 skonéeni platnosti)

1.1. ,,skartovanie“ pévodnej kaIty V pripade poékodenej karty (ak je karta k dispozicii) a ukonéenie
platnosti karty

alebo
1.2. zablokovanie pévodnej karty V pripade straty karty (ak karta nie je k dispozicii)

2. vydanie novej kaIty
2.1. zépis osobnych fidajov na nov1'1 kartu (z 1'1dajov V DB)
2.2. vyradenie pévodnej karty z evidencie

3. vydanie potvrdenky o vydani novej karty s fidajmi
3.1. meno a pn'ezvisko driitel’a karty
3.2. éislo pévodnej karty
3.3. éislo novej karty
3.4. détum vyradenia pévodnej karty/vydania novej karty

4. prenos fidajOV z pévodnej karty na nov1'1 kartu
4.1. prenos platnych PCL na nov1'1 kartu
4.2. prenos zostatku EP na nov1'1 kartu (ak pévodné karta nie je k dispozicii a karta je e§te platné,

prenos zostatku EP sa méie vykonat’ a2 po uzévierke fiétu pévodnej karty)

9.5 Oprava karty

Opravu karty (V pripade po§kodenia dét na karte ) vykoné vydavatel’ karty.
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Postup pri oprave karty v prípade poškodenia dát na karte  

1. Vytvorenie „image“ poškodenej karty  

2. Zaslanie image karty na helpdesk na analýzu  

3. Na základe výsledkov analýzy  

3.1. Vydanie duplikátu karty  

alebo  

3.2. Oprava dát na karte („Reset“ dopravnej aplikácie, prenos zostatku EP, prenos platných PCL)  

9.6 Zablokovanie karty  

Zadanie požiadavky na zablokovanie – vloženie karty do BlackList-u  

Postup pri zadaní požiadavky na zablokovanie – karta sa vkladá do BlackList-u na základe požiadavky 

držiteľa karty (v prípade straty karty – požiadavka na zablokovanie celej karty)  

1. vloženie karty do lokálneho BlackList-u (BlackList dopravcu)  

2. generovanie lokálneho BlackList-u  

Zadanie požiadavky na zablokovanie – vloženie dopravnej aplikácie do BlackList-u  

Postup pri zadaní požiadavky na zablokovanie dopravnej aplikácie – dopravná aplikácia sa vkladá do 

BlackList-u na základe požiadavky dopravcu (v prípade porušenia prepravných podmienok dopravcu – 

požiadavka na zablokovanie dopravnej aplikácie)  

1. vloženie karty do lokálneho BlackList-u (BlackList dopravcu)  

2. generovanie lokálneho BlackList-u  

Zablokovanie karty (nosiča) v prípade straty karty (na základe požiadavky držiteľa karty) 

– fyzické zablokovanie karty  

Postup pri zablokovaní karty na základe požiadavky na zablokovanie karty (záznam v blackliste)  

1. kontrola platnosti karty  

2. kontrola platnosti dopravnej aplikácie  

3. kontrola karty na BlackList-e  

4. zablokovanie karty  

5. zablokovanie dopravnej aplikácie  

6. zápis záznamu o zablokovaní karty do štatistiky  

7. tlač potvrdenky o zablokovaní karty  

Zablokovanie dopravnej aplikácie v prípade porušenia PP IDS ŽSK (na základe požiadavky 

dopravcu)  

Postup pri zablokovaní dopravnej aplikácie na základe požiadavky na zablokovanie dopravnej aplikácie  

1. kontrola platnosti dopravnej aplikácie  

2. kontrola karty na BlackList-e  

3. zablokovanie dopravnej aplikácie  

4. zápis záznamu o zablokovaní dopravnej aplikácie do štatistiky  

5. tlač potvrdenky o zablokovaní dopravnej aplikácie  

9.7 Karta po platnosti  

Karta po platnosti (neplatná karta) nie je akceptovaná v akceptačných zariadeniach.  

- Proces „Prevydanie karty“ – štandardné riešenie  

INTEGROVANA
DOPRAVA
tILINSKEHo KRAJA

Postup pri oprave kaIty V pripade poékodenia dét na karte
1. Vytvorenie ,,image“ poékodenej karty
2. Zaslanie image karty na helpdesk na analyzu
3. Na zéklade Vysledkov analyzy

3.1. Vydanie duplikétu karty
alebo
3.2. Oprava dét na karte (,,Reset“ dopravnej aplikécie, prenos zostatku EP, prenos platnych PCL)

9.6 Zablokovanie karty

Zadanie poiiadavky na zablokovanie — Vloienie karty do BlackList—u
Postup pri zadani poiiadavky na zablokovanie — karta sa Vkladé do BlackList-u na zéklade poiiadavky
driitel’a kaIty (V pripade straty karty — poiiadavka na zablokovanie celej karty)
1. Vloienie karty do lokélneho BlackList-u (BlackList dopravcu)
2. generovanie lokélneho BlackList-u

Zadanie poiiadavky na zablokovanie — Vloienie dopravnej aplikécie do BlackList-u
Postup pri zadani poiiadavky na zablokovanie dopravnej aplikécie — dopravné aplikécia sa Vkladé do
BlackList-u na zéklade poiiadavky dopravcu (V pripade poruéenia prepravnjlch podmienok dopravcu —
poiiadavka na zablokovanie dopravnej aplikécie)
1. Vloienie karty do lokélneho BlackList-u (BlackList dopravcu)
2. generovanie lokélneho BlackList-u

Zablokovanie karty (nosiéa) v pripade straty karty (na zéklade poiiadavky driitel’a karty)
— fyzické zablokovanie karty
Postup pn' zablokovani karty na zéklade poiiadavky na zablokovanie karty (zéznam V blackliste)

kontrola platnosti karty
kontrola platnosti dopravnej aplikécie
kontrola karty na BlackList-e
zablokovanie kaIty
zablokovanie dopravnej aplikécie
zépis zéznamu o zablokovani karty do étatistiky
tlaé potvrdenky o zablokovani karty>

1
9
5
”?

p

Zablokovanie dopravnej aplikécie v pripade poruéenia PP IDS ZSK (na zéklade poiiadavky
dopravcu)
Postup pri zablokovani dopravnej aplikécie na zéklade poiiadavky na zablokovanie dopravnej aplikécie

kontrola platnosti dopravnej aplikécie
kontrola karty na BlackList-e
zablokovanie dopravnej aplikécie
zépis zéznamu o zablokovani dopravnej aplikécie do étatistiky

.V
‘P

E
N

N
.H

tlaé potvrdenky o zablokovani dopravnej aplikécie

9.7 Karta p0 platnosti

Karta po platnosti (neplatné karta) nie je akceptované V akceptaénych zariadeniach.
- Proces ,,Prevydanie karty“ — §tandardné rieéenie

IDZK_Procesy_Karta_V1_3.pdf Strana 23 z 26



 

IDZK_Procesy_Karta_V1_3.pdf  Strana 24 z 26 

- Proces „Predĺženie platnosti karty“ – špeciálne prípady (napr. chystá sa prechod na nový typ 

karty)  

- Proces „Vrátenie zostatku EP“ – je možné vrátiť aj z neplatnej karty  

9.8 Vyradenie karty z evidencie  

Nepoužívané karty (karta po platnosti, nefunkčná karta, zablokovaná karta, ...) je možné vyradiť 

z evidencie. Vyradenú kartu nie je možné užívateľsky opätovne zaradiť do evidencie. Vyradené karty 

sa nezobrazujú v personalizácii ani v prehľadoch kariet.  

Chybou obsluhy môže dôjsť k použitiu vyradenej karty (vyradenie platnej funkčnej karty). Ak v systéme 

vznikne záznam o použití vyradenej karty, systém kartu opätovne zaradí do evidencie a zablokuje 

(vyradená karta nemôže byť zablokovaná).  

Manuálne vyradenie karty z evidencie (na základe požiadavky cestujúceho)  

Postup pri manuálnom vyradení karty z evidencie – karta je k dispozícii  

1. Obsluha vráti zostatok z karty, skontroluje Priestupky, blokovania  

2. obsluha vyhľadá kartu v matrike kariet  

3. obsluha zadá „vyradiť kartu z evidencie“  

- nulový zostatok EP  

- vymazané osobné údaje – štandardne až určitý čas po vyradení, po platnosti alebo po poslednom 

použití – nie hneď  

4. aplikácia zapíše príznak „vyradená karta“, dátum vyradenia do DB  

5. aplikácia zapíše príznak „vyradená karta“ na kartu, ak je funkčná (ak nie je karta k dispozícii, nesmie 

sa vyraďovať)  

Hromadné vyradenie karty z evidencie (na základe požiadavky dopravcu)  

Hromadné vyradenie je v podstate Vymazať osobné údaje na neplatných, x rokov nepoužitých kartách 

s nulovým zostatkom.  

Postup pri hromadnom vyradení karty z evidencie  

1. voľba – „vyradenie neplatných kariet z evidencie“  

- aplikácia vyradí z evidencie karty pri splnení nasledovných podmienok  

o karta po platnosti  

o nulový zostatok EP (umorený zostatok)  

o vymazané osobné údaje majiteľa karty  

9.9 Reklamačná karta  

Reklamačná karta je dočasná/náhradná karta, ktorú dopravca vydá cestujúcemu na obmedzenú dobu ako 

náhradu stratenej, poškodenej, nefunkčnej karty v prípade, že novú kartu nie je možné vydať „na 

počkanie“. Cestujúci môže náhradnú kartu používať rovnakým spôsobom ako pôvodnú kartu až do doby 

vydania novej karty.  

 

Postup pri vydaní dočasnej/náhradnej karty  

1. nastavenie platnosti karty (7 – 30 dní)  

2. zápis osobných údajov  

3. prenos PCL z pôvodnej karty na náhradnú kartu  

 

Zostatok EP sa na dočasnú kartu neprenáša, prenesie sa až na novú kartu. Pre používanie EP je potrebné 

vykonať vklad na EP.  

 

INTEGROVANA
DOPRAVA
ilLINSKEHO KRAJA

- Proces ,,Prediienie platnosti karty“ — §pecié1ne pripady (napr. chysté sa prechod na novjl typ
kaYtY)

- Proces ,,Vrétenie zostatku EP“ — je moiné vrétit’ aj z neplatnej karty

9.8 Vyradenie karty z evidencie

Nepouiivané karty (karta po platnosti, nefimkéné karta, zablokované karta, ...) je moiné vyradit’
z evidencie. Vyradem'l kartu nie je moiné uiivatel’sky opéitovne zaradit’ do evidencie. Vyradené karty
sa nezobrazujl'l V personalizécii ani V prehl’adoch kariet.
Chybou obsluhy moie doj st’ k pouiitiu vyradenej karty (vyradenie platnej funkénej karty). Ak V systéme
vznikne zéznam o pouiiti vyradenej karty, systém kartu opéitovne zaradi do evidencie azablokuje
(vyradené karta neméie byt’ zablokované).

Manuélne vyradenie karty z evidencie (na zéklade poiiadavky cestuil’lceho)
Postup pn' manuélnom vyradeni karty z evidencie — karta je k dispozicii
1. Obsluha vréti zostatok z karty, skontroluje Priestupky, blokovania
2. Obsluha vyhl’adé kartu V matrike kan'et
3. Obsluha zadé ,,vyradit’ kaItu z evidencie“

- nulovjl zostatok EP
- vymazané osobné fidaje — §tandardne a2 uréit}? éas p0 vyradeni, p0 platnosti alebo po poslednom

pouiiti — nie hned’
4. aplikécia zapi§e priznak ,,Vyradené karta“, détum vyradenia do DB
5. aplikécia zapiée priznak ,,Vyradené karta“ na kartu, akje funkéné (ak nie je karta k dispozicii, nesmie

sa vyrad’ovat’)

Hromadné vyradenie karty z evidencie (na za'lklade poiiadavky dopravcu)
Hromadné vyradenie je V podstate Vymazat’ osobné 1'1daje na neplatnych, X rokov nepouiitych kartéch
s nulovym zostatkom.
Postup pn' hromadnom vyradeni karty z evidencie
1. vol’ba — ,,Vyradenie neplatnjich kariet z evidencie“

- aplikécia vyradi z evidencie karty pri splneni nasledovnj/ch podmienok
o karta po platnosti
o nulovjl zostatok EP (umoreny zostatok)
o vymazané osobné fidaje maj itel’a karty

9.9 Reklamaéné karta

Reklamaéné kaIta je doéasné/néhradné kaIta, ktorl'l dopravca vydé cestujl'lcemu na obmedzem'l dobu ako
néhradu stratenej, poékodenej, nefunkénej karty V pripade, 2e n0V1'1 kartu nie je moiné vydat’ ,,na
poékanie“. Cestujl'lci méie néhradm'l kartu pouiivat’ rovnakym sposobom ako p6V0dn1'1 kartu a2 do doby
vydania novej karty.

Postup pri vydani doéasnej/néhradnej karty
1. nastavenie platnosti karty (7 — 30 dni)
2. zépis osobnych 1'1daj 0V
3. prenos PCL 2 povodnej karty na néhradnl'l kartu

Zostatok EP sa na doéasm'l kartu neprené§a, prenesie sa a2 na nov1'1 kartu. Pre pouiivanie EP je potrebné
vykonat’ Vklad na EP.
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Postup pri vrátení dočasnej/náhradnej karty  

1. prenos PCL z náhradnej karty na novú kartu  

2. prenos zostatku EP z náhradnej karty na novú kartu 

3. prenos zostatku EP z pôvodnej (nefunkčnej) karty na novú kartu  

4. vymazanie náhradnej karty  

10. Požiadavky na akceptačné zariadenie  

10.1 Zobrazenie Typu a Podtypu karty v akceptačnom zariadení  

Typ Karty – pevný číselník IDS ŽSK, kompatibilný s číselníkom Systému ADK  

 

0=Nedefinovaný typ karty  

1=Celá  

2=Dieťa 6-16 rokov  

3=Zdarma  

4=Študent VŠ do 26 rokov  

5=Senior do 70 rokov  

6=Senior nad 70 rokov  

7=Žiak SŠ  

8=Prenosná  

9=Zamestnanec zmluvného partnera SAD, DP  

10=Iná osoba VÚC  

11=ŤZP, ŤZP-S, sprievodca ŤZP-S  

12=Rodinný príslušník do 16/26 rokov  

13=Zamestnanec SAD, DP  

14=Rodinný príslušník nad 16/26 rokov  

15=Reklamačná  

 

Podtyp karty – číselník dopravcu, ktorý akceptuje pevný číselník pre Typ Karty, t.j. podtyp karty nie je 

v rozpore s typom karty  

- podtyp = 0 – preddefinovaný  

- podtyp = 1-15 – definuje dopravca  

 

Domáci emitent  

- akceptačné zariadenie zobrazuje podtyp karty (číselník dopravcu – zadáva sa v Personalizácii)  

- ak podtyp karty nie je definovaný, akceptačné zariadenie zobrazuje Typ karty (pevný číselník)  

karta iného dopravcu, VŠ karty, SŠ karty  

- akceptačné zariadenie zobrazuje Typ karty (pevný číselník)  

10.2 Nastavenie podtypov kariet  

Podtyp karty je nutné nastaviť tak, aby nebol v rozpore s číselníkom Typ karty, t.j.  

- pre TypKarty = celá je možné nastaviť také podtypy kariet, pre ktoré sa má vydať základné 

cestovné  

- pre Typ karty = zdarma je možné nastaviť také podtypy kariet, ktoré oprávňujú na bezplatné 

cestovné  

 

INTEGROVANA
DOPRAVA
ZLINSKEHO KRAJA

Postup pri vréteni doéasnej/néhradnej karty
1. prenos PCL 2 néhradnej karty na nov1'1 kartu
2. prenos zostatku EP z néhradnej kaIty na nov1'1 kartu
3. prenos zostatku EP z povodnej (nefunkénej) karty na nov1'1 kartu
4 vymazanie néhradnej karty

10.Poiiadavky na akceptaéné zariadenie

10.1 Zobrazenie Typu a Podtypu karty V akceptaénom zariadeni

Typ Karty — pevnjl éiselnik IDS ZSK, kompatibilny s éiselm'kom Systému ADK

0=Nedefinovany typ karty
1=Celé
2=Diet’a 6-16 rokov
3=Zdarma
4=Student VS do 26 rokov
5=Senior do 70 rokov
6=Senior nad 70 rokov
7=Ziak SS
8=Prenosné
9=Zamestnanec zmluvného partnera SAD, DP
10=Iné osoba VUC
11=TZP, TZP—s, sprievodca TZP—s
12=Rodinny prisluénik do 16/26 rokov
13=Zamestnanec SAD, DP
14=Rodinny prisluénik nad 16/26 rokov
1 5=Rek1amaéné

Podtyp karty — éiselnik dopravcu, ktory akceptuje pevnjl éiselnik pre Typ Karty, t.j. podtyp karty nie je
V rozpore s typom karty

- podtyp = 0 — preddefinovany
- podtyp = 1-15 — definuje dopravca

Doméci emitent
- akceptaéné zariadenie zobrazuje podtyp karty (éiselnik dopravcu — zadéva sa V Personalizécii)
- ak podtyp karty nie je definovany, akceptaéné zariadenie zobrazuje Typ karty (pevny éiselnik)

karta iného dopravcu, VS karty, SS karty
- akceptaéné zariadenie zobrazuje Typ karty (pevny éiselnik)

10.2 Nastavenie podtypov kariet

Podtyp karty je nutné nastavit’ tak, aby nebol V rozpore s éiselnikom Typ karty, t.j.
- pre TypKarty = celé je moiné nastavit’ také podtypy kariet, pre ktoré sa mé vydat’ zékladné

cestovné
- pre Typ kaIty = zdarma je moiné nastavit’ také podtypy kariet, ktoré oprévfiujfi na bezplatné

cestovné
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10.3 Použitie ISIC kariet  

 

Zobrazený text v autobuse PAD  Poznámka  

ŠTUDENT  Študent, držiteľ Preukazu študenta s nárokom na zľavu:  

- platná zľava; 

- možnosť platby z EP; 

- možnosť platby v hotovosti.  

ŠTUDENT – PRÁZDNA PEŇAŽENKA  Študent, držiteľ Preukazu študenta s nárokom na zľavu:  

- platná zľava; neaktívna EP dopravcu; možnosť 

platby v hotovosti;  

- pred platbou z EP nutná aktivácia EP a následný 

vklad.  

ŠTUDENT – BEZ ZĽAVY  Študent, držiteľ Preukazu študenta bez nároku na zľavu:  

- študenti starší ako 26 rokov;  

- študenti so vzdelaním vysokoškolského 

vzdelania druhého stupňa;  

- študent po ukončení bakalárskeho štúdia do 

zápisu 1. ročníka 2. stupňa;  

- študenti tretieho stupňa štúdia (doktorandi 

interní aj externí).  

NEPLATNÁ KARTA  Študent, držiteľ Preukazu študenta bez prolongácie:  

- nepriložil na terminál; 

- škola neposlala info o statuse študenta; 

- karta po platnosti.  

 

Karty nepovolených závodov sa nečítajú  

 

aDOPRA

10.3 PouZitie ISIC kariet

INTEGROVANA
VA

tILINSKEHo KRAJA

Zobrazeny text v autobuse PAD Poznzimka
STUDENT gtudent, driitel’ Preukazu étudenta s nérokom na zl’avu:

- platné zl’ava;
- moinost’ platby 2 EP;
- moinost’ platby V hotovosti.

STUDENT — PRAZDNA PENAZENKA gtudent, driitel’ Preukazu étudenta s nérokom na zl’avu:
- platné zl’ava; neaktivna EP dopravcu; moinost’

platby V hotovosti;
- pred platbou 2 EP nutné aktivécia EP a nésledn}?

Vklad.
STUDENT — BEZ ZEAVY gtudent, driitel’ Preukazu §tudenta bez néroku na zl’avu:

- §tudenti star§i ako 26 rokov;
- §tudenti so vzdelam'm vysokoékolského

VZdelania druhého stupfia;
- étudent po ukonéeni bakalérskeho §tfidia do

zépisu 1. roénika 2. stupfia;
- §tudenti tretieho stupfia §tfidia (doktorandi

interni aj externi).
NEPLATNA KARTA gtudent, driitel’ Preukazu étudenta bez prolongécie:

- nepriloiil na terminél;
- ékola neposlala info 0 statuse étudenta;
- karta p0 platnosti.

Karty nepovolenych zévodov sa neéitajl'l
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Zoznam použitých skratiek 

BČK – bezkontaktná čipová karta 

CL – cestovný lístok 

DCL – dovozný cestovný lístok 

DCS IDŽK – Dispečersko-clearingový systém IDŽK 

DPMŽ – Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o. 

E-JCL – elektronický jednorazový cestovný lístok  

EP – elektronická peňaženka 

eShop – internetový obchod, internetová predajňa 

IDS ŽSK – integrovaný dopravný systém Žilinského samosprávneho kraja  

JCL – jednorazový cestovný lístok 

POP – prenosná osobná pokladňa ZSSK 

MHD – mestská hromadná doprava  

mkm - miestokilometer 

PAD – prímestská autobusová doprava 

PCL – predplatný cestovný lístok 

PP IDS ŽSK – Prepravný poriadok IDS ŽSK 

P-JCL – papierový jednorazový cestovný lístok  

SAD ZA – Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť 

SNR – sériové číslo BČK 

TCL – turistický cestovný lístok 

ZSSK – Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam pouiith skratiek

BéK — bezkontaktné Eipové karta

CL — cestovny II'stok

DCL — dovozny cestovny II'stok

DCS lDiK — DispeEersko-clearingovy systém lDzK

DPMi — Dopravny podnik mesta 2i|iny s. r. 0.

E-jCL — elektroniciednorazovy cestovny Il'stok

EP — elektronické per'laienka

eShop - internetovy obchod, internetové predajfia

IDS 25K — integrovany dopravny systém 2ilinského samosprévneho kraja

jCL — jednorazovy cestovny ll'stok

POP — prenosné osobné pokladr'la ZSSK

MHD — mestské hromadné doprava

mkm - miestokilometer

PAD — primestské autobusové doprava

PCL — predplatny cestovny II'stok

PP IDS 25K — Prepravny poriadok IDS 25K

P-JCL — papierovyjednorazovy cestovny II'stok

SAD ZA — Slovenské autobusové doprava filina, akciové spoloEnost’

SNR — sériové El'slo BCK

TCL — turisticky cestovny II'stok

ZSSK — felezniéné spoloEnost’ Slovensko, a. s.
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Úvod 

V štandarde dátových a finančných tokov IDS ŽSK sú určené pravidlá prúdenia dispečerských 

a clearingových dát do DCS IDŽK a finančných tokov v rámci IDS ŽSK. Pravidlá pre deľbu tržieb z 

cestovného medzi jednotlivých dopravcov prevádzkujúcich dopravu na linkách zaradených do IDS 

ŽSK sú stanovené v dokumente Metodika deľby tržieb medzi dopravcov v IDS ŽSK. 

1. Toky dát v Dispečersko-clearingovom systéme (DCS) IDŽK 

1.1. Časť Dispečing 

Dispečing IDŽK prevádzkuje Organizátor. Dispečing IDŽK zabezpečí dohľad nad vykonávaním 

bezproblémovej prevádzky v IDS ŽSK, prostredníctvom online zasielaných dispečerských dát zo 

strany zmluvných dopravcov.  

Úlohou Dispečingu IDŽK je: 

• Vykonávať online dohľad nad všetkými vozidlami dopravcov zapojenými v systéme, 

• Zabezpečiť dohľad nad určenými garanciami nadväzností, 

• Zhromažďovať a vyhodnocovať dopravné a prepravné informácie, 

• Kontrolovať dodržiavanie štandardov kvality, 

• Zabezpečiť automatizáciu procesov so zmluvnými dopravcami. 

Komunikácia: 

Komunikácia medzi dispečerským pracoviskom dopravcu a DCS IDŽK sa uskutočňuje cez verejný 

internet pomocou šifrovaného spojenia s autorizovaným prístupom. 

Digitálna komunikácia v systéme prebieha v dvoch úrovniach: 

• Jednotlivé vozidlá dopravcu komunikujú priamo s dispečerským pracoviskom dopravcu 

• Dispečerské pracovisko dopravcu komunikuje s DCS IDŽK 

 

Detailný popis povinne zasielaných dátových udalostí zo strany zmluvného dopravcu 

Presný interface z pohľadu formátu a rozhrania bude dohodnutý medzi správcom dispečingu 

dopravcu a správcom DCS IDŽK v rámci implementácie do systému.   

Interface z pohľadu formátu: doporučený JSON 

Interface z pohľadu obsahu: 

Dispečing dopravcu->DCS IDŽK 

 

Dátová udalosť – všeobecná udalosť, ktorá sa pošle pri zmene sledovaného stavu z PP 

IDPP – jednoznačný identifikátor PP 

ICV – identifikátor vozidla 

Udalosť Počítadlo – kontinuálne rastúci identifikátor udalosti vzniknutých v PP, zabezpečenie 

určenia jednoznačného poradia ako vznikali (PPCas nie je postačujúci vzhľadom na synchronizácie 

času) a ďalej na identifikáciu neprijatých/stratených udalosti 

PP Čas – dátum čas vzniku udalosti na PP 

Uvod
Vétandarde détovych a finanEnYch tokov IDS 25K St] urEené pravidlé prl'Jdenia dispeEersch
a clearingch dét do DCS IDiK a finanEnYch tokov v rémci IDS 25K. Pravidlé pre delbu triieb z
cestovného medzi jednotlivflch dopravcov prevédzkujlicich dopravu na linkéch zaradenS/ch do IDS
25K SL'J stanovené v dokumente Metodika delby triieb medzi dopravcov v IDS ZSK.

1. Toky dét v Dispe‘c’ersko-clearingovom systéme (DCS) IDiK

1.1. East' Dispeé’ing

Dispeéing IDiK prevédzkuje Organizétor. DispeEing IDZK zabezpeEI' dohl'ad nad vykonévanl'm
bezproblémovej prevédzky v IDS 25K, prostrednl'ctvom online zasielanjlch dispeEersch dét zo
strany zmluvnych dopravcov.

Ulohou DispeEingu IDie:

o Vykonévat’ online dohl’ad nad véetkymi vozidlami dopravcov zapojenjlmi v systéme,
o ZabezpeEit’ dohl’ad nad urEenflmi garanciami nadvéznostl',
o Zhromaid’ovat’ a vyhodnocovat’ dopravné a prepravné informécie,
o Kontrolovat' dodriiavanie §tandardov kvality,
o ZabezpeEit’ automatizéciu procesov so zmluvnflmi dopravcami.

Komunikécia:

Komunikécia medzi dispeEerskYm pracoviskom dopravcu a DCS IDiK sa uskutoEr'Iuje cez verejny
internet pomocou §ifrovaného spojenia s autorizovanflm prl'stupom.

Digitélna komunikécia v systéme prebieha v dvoch Urovniach:

o Jednotlivé vozidlé dopravcu komunikujl'J priamo s dispeEerskf/m pracoviskom dopravcu
o DispeEerské pracovisko dopravcu komunikuje s DCS IDiK

Detailny popis povinne zasielanflch détovych udalostl' zo strany zmluvného dopravcu

Presny interface 2 pohl’adu formétu a rozhrania bude dohodnuty medzi sprévcom dispeEingu
dopravcu a sprévcom DCS ID2K v rémci implementécie do systému.

Interface 2 pohl’adu formétu: doporuEenyJSON

Interface 2 pohl’adu obsahu:

DispeEing dopravcu->DCS IDiK

Détové udalost’- v§eobecné udalost’, ktoré sa po§|e pri zmene sledovaného stavu 2 PP
IDPP —jednoznaény identifikétor PP
[CV — identifikdtor vozidla
Udalost’ PoEI'tadlo — kontinuélne rastL'Jci identifikétor udalosti vzniknutych v PP, zabezpeEenie
urEenia jednoznaEného poradia ako vznikali (PPCas nieje postaEujCIci vzhl'adom na synchronizécie
Easu) a d'allej na identifikéciu neprijath/stratenYch udalosti
PP 505 — détum Eas vzniku udalosti na PP
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Čas Prijatia – čas kedy bola sprava prijatá do centra (ak existuje lokálne centrum pre dáta z PP) 

Poloha – GPS Poloha 

Typ Udalosti – určuje o aký typ udalosti ide (Prihlásenie, vstup do linky...) 

Dodatočné položky - sú závisle od Typ Udalosti 

 

Poloha – GPS Poloha 

Lat,Lng - Poloha 

Rýchlosť – okamžitá rýchlosť, na vyhodnocovanie státia, zastavenia, doby brzdenia a rozjazdu (ak 

systém posiela dostatočne často) 

nepovinné: 

Alt- nadmorská výška – určovanie prevýšenia 

Počet satelitov – vyhodnotenie kvality signálu 

Metre – vzdialenosť od posledného bodu, vzorkovaná presnejšie ako vzdušná vzdialenosť, 

ak neexistuje použije sa vzdušná vzdialenosť od posledného bodu 

Azimut – ak neexistuje (resp. je nekvalitný) vypočítava sa z prichádzajúcich dát 

 

Typ Udalosti: 

Zapnutie/Vypnutie PP 

(Nepovinná) 

Dodatočné položky: 

Žiadne 

 

Prihlásenie/Odhlásenie Vodiča 

Dodatočné položky: 

OC-osobné číslo vodiča 

 

Navolenie/Vyskočenie Príkazu(denného plánu) 

Dodatočné položky: 

Číslo Stazky / Číslo Príkazu 

Manuál - či bolo prepnutie automatické alebo vodičom 

 

Navolenie/Ukončenie Spoja 

Dodatočné položky: 

Linka, Spoj 

Manuál - či bolo prepnutie automatické alebo vodičom 

 

Navolenie/Ukončenie Prejazdu(Nepovinná) 

Dodatočné položky: 

Identifikátor prejazdu (zastávky Z-Do) 

Manuál - či bolo prepnutie automatické alebo vodičom 

 

Príchod/Odchod zo zastávky/kontrolného bodu 

Dodatočné položky: 

Zastávka/kontrolný bod 

Manuál - či bolo prepnutie automatické alebo vodičom 

 

 

Cas Prijatia — Eas kedy bola sprava prijaté do centra (ak existuje Iokélne centrum pre déta 2 PP)
Poloha — GPS Poloha
Typ Uda/osti — urEuje o aky typ udalosti ide (Prihlésenie, vstup do linky...)
DodatoEné poIoZky - SL'J zévisle 0d Typ Uda/osti

Poloha — GPS Poloha
Lat,Lng- Poloha
RYchlost'— okamiité rychlost', na vyhodnocovanie stétia, zastavenia, doby brzdenia a rozjazdu (ak
systém posiela dostatoEne Easto)
nepovinné:
A/t- nadmorské vyéka — urEovanie preWéenia
Poc'et satelitov — vyhodnotenie kvality signélu
Metre — vzdialenost’ 0d posledného bodu, vzorkované presnejéie ako vzdu§né vzdialenost’,
ak neexistuje pouiije sa vzdu§né vzdialenost’ 0d posledného bodu
Azimut — ak neexistuje (resp. je nekvalitnfl) vypoEI'tava sa 2 prichédzajflcich dét

Typ Udalosti:
ZapnutieNypnutie PP
(Nepovinné)
DodatoEné poloiky:
Ziadne

PrihlésenielOdhlésenie VodiEa
DodatoEné poloiky:
OC—osobné El'slo vodiEa

NavolenieNyskoEenie Prl'kazu(denného plénu)
DodatoEné poloiky:
G's/o Stazky/ Cl'slo Prikazu
Manuc'll- Ei bolo prepnutie automatické alebo vodiEom

NavolenielUkonEenie Spoja
DodatoEné poloiky:
Linka, Spoj
Manuc'll - Ei bolo prepnutie automatické alebo vodiEom

NavolenielUkonEenie Prejazdu(Nepovinné)
DodatoEné poloiky:
ldentifikdtor prejazdu (zastévky Z-Do)
Manuc'll - Ei bolo prepnutie automatické alebo vodiEom

Prl'choldchod zo zastévkylkontrolného bodu
DodatoEné poloiky:
Zastdvka/kontrolny bod
Manuc'll - Ei bolo prepnutie automatické alebo vodiEom
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Otvorenie/Zatvorenie dverí (Nepovinná) 

Dodatočné položky: 

Žiadne 

Slúži na monitoring práce vodiča, prípadne na spresnenie doby obsluhy cestujúcich 

 

Zmena Polohy 

Dodatočné položky 

Žiadne 

Generuje sa pri zmene polohy, času, v závislosti ako podrobne požaduje zákazník sledovať polohu 

(resp. umožňuje technické prostriedky systému vo vozidle) 

 

Meškanie 

Dodatočné položky 

Meškanie 

 

Nástup/Výstup cestujúceho 

Dodatočné položky: 

Žiadne 

Udalosť slúži na zisťovanie aktuálneho aj dlhodobého vyťaženia spoja, nástupy mimo zastávok, 

čierne nástupy, spresňovanie polôh zastávok. 

 

Príchod/Odchod z depa (Nepovinná) 

Dodatočné položky: 

identifikátor depa 

 

Textová správa 

Dodatočné položky 

Text správy 

Poslanie správy dispečerovi 

 

Potvrdenie a prečítanie správy (Nepovinná) 

Dodatočné položky 

Identifikátor doručenej správy 

Potvrdenie, že vodič prečítal/potvrdil správu od dispečera 

 

Žiadosť o hovor (nepovinná) 

Dodatočné položky 

Preferenčný 

Vodič žiada prideleného dispečera o hlasovú komunikáciu, ak preferenčný má najvyššiu prioritu 

 

Prijatie/zamietnutie hovoru (Nepovinná) 

Dodatočné položky 

Žiadne 

Informácia o tom, že vodič sa pokúsil prijať/zamietnuť hlasovú komunikáciu 

 

Panika (nepovinné) 

Dodatočné položky 

OtvorenielZatvorenie dverl' (Nepovinné)
DodatoEné poloiky:
Ziadne
Sll’Jii na monitoring préce vodiEa, prl'padne na spresnenie doby obsluhy cestujL'Jcich

Zmena Polohy
DodatoEné poloiky
Ziadne
Generuje sa pri zmene polohy, Easu, v zévislosti ako podrobne poiaduje zékaznl'k sledovat’ polohu
(resp. umoifiuje technické prostriedky systému vo vozidle)

Me‘s’kanie
DodatoEné poloiky
Me§kanie

Néstuplstup cestujliceho
DodatoEné poloiky:
Ziadne
Udalost’ sIL'Jii na zist'ovanie aktuélneho aj dlhodobého vyt'aienia spoja, néstupy mimo zastévok,
Eierne néstupy, spresfiovanie poléh zastévok.

Prl'chod/Odchod z depa (Nepovinné)
DodatoEné poloiky:
identifikdtor depa

Textové spréva
DodatoEné poloiky
Text sprdvy
Poslanie sprévy dispeEerovi

Potvrdenie a preEI'tanie sprévy (Nepovinné)
DodatoEné poloiky
ldentifikdtor doruc'enej sprdvy
Potvrdenie, 2e vodiE preEI'tallpotvrdil sprévu od dispeEera

iiadost’ o hovor (nepovinné)
DodatoEné poloiky
PreferenEny
VodiE iiada prideleného dispeEera o hlasovfl komunikéciu, ak preferenEny mé najvy§§iu prioritu

Prijatielzamietnutie hovoru (Nepovinné)
DodatoEné poloiky
Ziadne
Informécia 0 tom, 2e vodiE sa poklIIsil prijat'lzamietnut' hlasovfl komunikéciu

Panika (nepovinné)
DodatoEné poloiky
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Žiadne 

Slúži na hlásenie stavu núdze 

 

Monitoring funkčnosti periférii (nepovinné) 

Dodatočné položky 

Typ Periférie, identifikátor, typ chyby... 

Slúži na monitoring funkčnosti systému vo vozidle 

 

Niektoré typy udalostí môžu byt zlúčene prípadne inak koncipované v závislosti od možnosti app v 

PP. 

 

Operatíva 

Zmena priradenia vodiča, príkaz, zmena tela príkazu, zmena času spojov, vedenia linky... 

Predpokladaný je JSON (resp. xml) s potrebnými údajmi ktoré potrebuje a je schopný PP spracovať 

 

Export matrík 

Export vodičov 

Obsahuje osobné číslo vodiča 

Export vozidiel 

Obsahuje minimálne identifikačné číslo vozidla, EČV vozidla, typ vozidla, výbava (klimatizácia, WiFi, 

nízko podlažný a pod.), obsaditeľnosť, norma spotreby a koeficienty,... 

Export cestovných poriadkov 

 

formát JDF v.1.11 s nadväznosťami a GPS polohami nástupíšť (označníkov) zastávok 

formát GTFS s nadväznosťami a GPS polohami nástupíšť (označníkov) zastávok 

Zmluvný dopravca je povinný zasielať Organizátorovi cestovné poriadky. 

 

V prípade dopravcu prevádzkujúceho železničnú osobnú dopravu sú do DCS IDŽK prenášané 

dáta schválených cestovných poriadkov, ako i aktuálnych polôh vlakov na základe sprístupnenia 

webovej služby zo strany manažéra železničnej infraštruktúry. 

 

Evidencia vozidiel: 

Každé vozidlo musí byť vybavené zariadením schopným dátovej komunikácie, ktoré zaistí 

komunikáciu medzi vozidlom a softvérom (dispečingom) dopravcu. Odtiaľ musia byť dáta posielané 

na interface DCS IDŽK. V prípade problému s kompatibilitou dispečerských systémov bude 

akceptovaná po vzájomnej dohode aj priama dátová komunikácia medzi zariadením vo vozidle 

dopravcu a DCS IDŽK. Palubný počítač musí byť schopný komunikovať s vybavovacím a predajným 

zariadením. Dopravca je zodpovedný za prevádzkyschopnosť a predovšetkým za správne 

nastavenie palubného počítača a GPRS modemu. 

 

Dopravca je povinný dodať Organizátorovi zoznam vozidiel s informáciami o ich evidenčnom čísle 

vozidla a type vozidla. Pri zmene akéhokoľvek údaja je dopravca povinný: 

Ziadne
Sll’Jii na hlésenie stavu nfldze

Monitoring funkEnosti periférii (nepovinné)
DodatoEné poloiky
Typ Periférie, identifikdtor, typ chyby...
Sll’Jii na monitoring funkEnosti systému vo vozidle

Niektoré typy udalosti méiu byt zIL'JEene pripadne inak koncipované v zévislosti od moinosti app v
PP.

Operativa
Zmena priradenia vodiEa, prikaz, zmena tela prikazu, zmena Easu spojov, vedenia linky...
PredpokladanSIjeJSON (resp. xml) s potrebnSImi L'Jdajmi ktoré potrebuje aje schopny PP spracovat’

Export matrik

Export vodiEov
Obsahuje osobné Eislo vodiEa

Export vozidiel

IVIObsahuje minimélne identifikaEne Clslo vozidla, ECV vozidla, typ vozidla, vybava (klimatizécia, WiFi,
nl'zko podlainy a pod.), obsaditel’nost’, norma spotreby a koeficienty,...

Export cestovnYch poriadkov

formétJDF v.1.11 s nadvéznost’ami a GPS polohami néstupiét’ (oznaEnikov) zastévok
formét GTFS s nadvéznost'ami a GPS polohami néstupi§f (oznaEnI'kov) zastévok

Zmluvny dopravca je povinnfl zasielat' Organizétorovi cestovné poriadky.

V pripade dopravcu prevédzkujl'iceho ‘z'elezniiz'nl'i osobnl'i dopravu St] do DCS IDZK prenééané
déta schvélenflch cestovnjlch poriadkov, ako i aktuélnych poléh vlakov na zéklade spristupnenia
webovej sluiby zo strany manaiéra ielezniEnej infra§truktflry.

Evidencia vozidiel:
Kaidé vozidlo musi byt' vybavené zariadenim schopnym détovej komunikécie, ktoré zaisti
komunikéciu medzi vozidlom a softvérom (dispeEingom) dopravcu. Odtial’musia byt' déta posielané
na interface DCS IDiK. V pripade problému s kompatibilitou dispeéerskjch systémov bude
akceptované po vzéjomnej dohode aj priama détové komunikécia medzi zariadenim vo vozidle
dopravcu a DCS IDiK. Palubny poEI'taE musi byt' schopny komunikovat’ s vybavovacim a predajnflm
zariadenim. Dopravca je zodpovedny za prevédzkyschopnost’ a predovéetkym za sprévne
nastavenie palubného poEI'taEa a GPRS modemu.

Dopravca je povinny dodat' Organizétorovi zoznam vozidiel s informéciami o ich evidenEnom Eisle
vozidla a type vozidla. Pri zmene akéhokol’vek L'Jdaja je dopravca povinny:
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a) nahlásiť každú zmenu Organizátorovi v dostatočnom časovom predstihu min 15 dní vopred, 

b) upraviť databázu v systéme Evidencie vozidiel v dispečingu dopravcu, z ktorého budú tieto 

informácie prenesené do DCS IDŽK. 

 

Vozidlo je identifikované na základe uvedenia čísla linky, spoja, registračnej značky EČV a čísla 

odbavovacieho a predajného zariadenia, ktoré musí vodič správne zadať pred pristavením vozidla 

na východiskovú zastávku. 

 

Garancia nadväzností: 

Základné pravidlá nadväzností a dispečerského riadenia sú riešené pomôckou „Garancia 

nadväzností IDS ŽSK“, ktorá sa vydáva na príslušné obdobie platnosti cestovného poriadku 

(spravidla od decembra do decembra nasledujúceho roku), a ku ktorej sú v priebehu platnosti 

cestovného poriadku vydávané dodatky. Pomôcka sa skladá z nasledujúcich častí: 

• Časť A: „Kontakty“ obsahujúca telefonické spojenia na zodpovedných pracovníkov 

dopravcov, 

• Časť B: „Základné pravidlá garantovania nadväzností v jednotlivých prestupných bodoch“. 

Pomôcku „Garancia nadväzností IDS ŽSK“ a jej zmeny zasiela Organizátor dopravcovi elektronicky 

alebo písomne na adresu kontaktnej osoby podľa zmluvy. Po preukázateľnom prevzatí pomôcky je 

dopravca povinný ju rešpektovať. 

 

Riadenie prevádzky: 

Systém Dispečingu IDŽK automaticky vyhodnocuje a s cestovnými poriadkami porovnáva aktuálnu 

polohu vozidla. Pokiaľ systém zistí, že v niektorom prípade je nutné pozdržať odjazd vozidla podľa 

pravidiel garancie nadväznosti, vyšle do vozidla textovú informáciu, resp. informuje dispečera 

dopravcu ako dlho má vodič čakať. Táto informácia je následne zobrazená na displeji palubného 

počítača. 

 

V prípade, že je potrebné pozdržať odjazd spoja o dlhší čas, než vyplýva z pomôcky „Garancia 

nadväzností IDS ŽSK“, rozhodne o tom Dispečing IDŽK v spolupráci s dispečingom dopravcu. 

Vodič, resp. dispečer Dopravcu je povinný rozhodnutie Dispečingu IDŽK rešpektovať. Čakacie 

lehoty budú vopred stanovené v dokumente „Garancia nadväzností IDS ŽSK“.  

 

V prípade, že zo strany dopravcu budú porušené pravidlá pomôcky „Garancia nadväzností IDS ŽSK“, 

t.j. dôjde k nevyčkaniu na prípojný spoj, má Dispečing IDŽK právo rozhodnúť o vrátení spoja na 

miesto nevykonaného prestupu, prípadne urobiť také opatrenie, aby došlo k eliminácii komplikácií 

spôsobených cestujúcim. 

 

V odôvodnených prípadoch má DCS IDŽK právo navrhnúť vykonanie odjazdu po inej trase alebo v 

inom čase, prípadne navrhnúť nevykonanie spoja. O takýchto prípadoch sú vedené záznamy 

doplnené odôvodnením rozhodnutia. 

 

Uvedené pravidlá sa nevzťahujú pre dispečing dopravcu prevádzkujúceho dopravu na dráhe 

/železničný dopravca/. Štandard komunikácie medzi Dispečingom IDŽK a dispečingom dopravcu 

prevádzkujúcim dopravu na dráhe bude doplnený po vzájomnej dohode a skúsenosti z reálnej 

prevádzky. 

a) nahlasit' kaidL'J zmenu Organizétorovi v dostatoénom Easovom predstihu min 15 dnl'vopred,
b) upravit' databézu v systéme Evidencie vozidiel v dispeEingu dopravcu, z ktorého budl'J tieto
informacie prenesené do DCS ID2K.

Vozidlo je identifikované na zéklade uvedenia El'sla linky, spoja, registraEnej znaEky ECV a El'sla
odbavovacieho a predajného zariadenia, ktoré musfvodiE sprévne zadat’ pred pristavenl'm vozidla
na vychodiskovfl zastavku.

Garancia nadvaznostl':
Zékladné pravidla nadvaznostl' a dispeEerského riadenia St] rie§ené poméckou ,,Garancia
nadvaznostl' IDS ZSK", ktoré sa vydava na prl'sluéné obdobie platnosti cestovného poriadku
(spravidla od decembra do decembra nasledujL'Jceho roku), a ku ktorej SCI v priebehu platnosti
cestovného poriadku vydavané dodatky. Pomécka sa sklada z nasledujlilcich Eastl':

0 Cast’ A: ,,Kontakty" obsahujl'Jca telefonické spojenia na zodpovednflch pracovnl'kov
dopravcov,

. Cast’ B: ,,Zékladné pravidlé garantovania nadvéznostivjednotliWch prestua/ch bodoch".

Pomécku ,,Garancia nadvaznostl' IDS 25K" a jej zmeny zasiela Organizétor dopravcovi elektronicky
alebo pl'somne na adresu kontaktnej osoby podl'a zmluvy. Po preukézatel’nom prevzatl' poméckyje
dopravca povinnflju reépektovat'.

Riadenie prevédzky:
Systém DispeEingu ID2K automaticky vyhodnocuje a s cestoa/mi poriadkami porovnéva aktuélnu
polohu vozidla. Pokial’systém zistl', ie V niektorom prl'padeje nutné pozdriat’ odjazd vozidla podl’a
pravidiel garancie nadvaznosti, vy§|e do vozidla textOVL'J informéciu, resp. informuje dispeEera
dopravcu ako dlho ma vodiE Eakat’. Tato informécia je nasledne zobrazené na displeji palubného
poEI'taEa.

V prl'pade, 2e je potrebné pozdriat’ odjazd spoja o dlh§|’ Eas, nei vyplyva z pomécky ,,Garancia
nadvaznostl' IDS 25K", rozhodne 0 tom DispeEing IDiKv spolupraci s dispeEingom dopravcu.
VodiE, resp. dispeEer Dopravcu je povinny rozhodnutie DispeEingu IDZK reépektovat'. Cakacie
Iehoty budlil vopred stanovené v dokumente ,,Garancia nadvaznostl' IDS 25K".

V prl'pade, 2e 20 strany dopravcu budl'J poru§ené pravidlé pomécky ,,Garancia nadvaznostl' IDS 25K",
t.j. d6jde k nevyEkaniu na prl'pojny spoj, ma DispeEing IDZK pravo rozhodnflt' o vratenl' spoja na
miesto nevykonaného prestupu, prl'padne urobit’ také opatrenie, aby do§|o k eliminacii komplikacil'
spésobenSIch CEStUjCICIm.

V od6vodnenych prl'padoch mé DCS IDZK pravo navrhnlilt' vykonanie odjazdu po inej trase alebo v
inom Ease, prl'padne navrhnL'Jt' nevykonanie spoja. O takychto prl'padoch SCI vedené zéznamy
doplnené odévodnem’m rozhodnutia.

Uvedené pravidla sa nevzt’ahujl] pre dispeEing dopravcu prevédzkujl'Jceho dopravu na dréhe
lielezniény dopravcal. Standard komunikacie medzi DispeEingom ID2K a dispeEingom dopravcu
prevadzkujL'Jcim dopravu na drahe bude doplneny p0 vzéjomnej dohode a skl'Jsenosti z reélnej
prevadzky.
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Dispečing dopravcu: 

Pracovisko riadenia prevádzky zo strany dopravcu musí byť v činnosti počas celej doby 

zabezpečovania výkonov dopravcu, pričom by malo presahovať čas prvého a posledného spoja 

tak, aby bol zabezpečený výjazd vozidiel aj v prípade nepredvídateľných udalosti.  

 

Rozhodujúce činnosti dispečerského pracoviska dopravcu: 

a) Nepretržitý dohľad nad dopravným procesom. 

b) Aktuálne a priebežné informovanie cestujúcich o mimoriadnych udalostiach a nepravidelnosti v 

doprave prostredníctvom web stránky, aplikácií, facebooku a pod. 

c) Riešenie nepravidelnosti v doprave. 

d) Telefonické informovanie cestujúcich na dotaz o aktuálnej situácii na linkách dopravcu 

 

1.2. Časť Clearing 

Všetci predajcovia cestovných lístkov IDS ŽSK sú povinní dodať dáta o predaných cestovných 

lístkoch, tržbách z predpredaja, z odbavovacích zariadení vo vozidlách, z eShopu, klientskych 

centier a z prenosných osobných pokladníc (POP) a dáta o dobíjaní EP do DCS IDŽK najneskôr do 

10. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca do 10:00 hod., prípadne podľa možnosti zasielať 

dáta raz za 24 hod. alebo online. Dáta budú nahrávané dopravcami automatizovane 

prostredníctvom webového rozhrania v stanovenej štruktúre a stanovenom formáte (XML). 

V prípade, ak predajca vrátil v mesiaci, za ktorý sa vykonáva rozúčtovanie, cestujúcemu cestovné 

za zakúpený predplatný cestovný lístok alebo pomernú časť cestovného, na ktoré má cestujúci 

nárok za stanovených podmienok v PP IDS ŽSK alebo ak ide o reklamáciu jednorazového alebo 

predplatného cestovného lístka, je predajca povinný do DCS IDŽK nahrať ku každému vrátenému 

cestovnému lístku vrátenú čiastku ako storno, teda s mínusovou hodnotou, ak sa tieto dáta 

nespracujú automaticky. Storno čiastky musia byť nahraté v rovnakej lehote, teda najneskôr do 10. 

kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca do 10:00 hod.  

Finančné prostriedky vložené do elektronickej peňaženky u ktoréhokoľvek z dopravcov sa 

priraďujú vždy správcovi elektronickej peňaženky. Správcom EP je ten dopravca, ktorý je 

vydavateľom bezkontaktnej čipovej karty. V prípade bezkontaktných čipových kariet ISIC je 

správcom EP ten dopravca, u ktorého bol vykonaný prvý vklad. Čiastky za poskytnuté prepravné 

služby sa priraďujú tomu dopravcovi, u ktorého bol cestovný lístok zakúpený. Ak bol zakúpený 

cestovný lístok podliehajúci deľbe tržieb, dochádza k rozdeleniu tržby podľa stanovených pravidiel. 

Informácie o prijatí vkladov na BČK,  dáta o použití elektronických peňazí na úhradu cestovného a 

informácie o čiastkach, ktoré boli cestujúcim z elektronickej peňaženky vyplatene, sú zasielané do 

DCS IDŽK najneskôr do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca do 10:00 hod., prípadne 

podľa možnosti sú zasielané raz za 24 hod. alebo online.  

Všetky dáta potrebné pre zrealizovanie deľby tržieb musia byť dodané do DCS IDŽK najneskôr do 

10. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca do 10:00 hod. Údaje dodané po tomto termíne 

nebude možné spracovať v danom mesiaci.  

 

 

Dispeiz'ing dopravcu:
Pracovisko riadenia prevédzky zo strany dopravcu musf byt' v Einnosti poEas celej doby
zabezpeéovania vykonov dopravcu, priEom by malo presahovat’ Eas prvého a posledného spoja
tak, aby bol zabezpeEeny vyjazd vozidiel aj v prl'pade nepredVI'datel'nf/ch udalosti.

Rozhodujlice Einnosti dispeé’erského pracoviska dopravcu:
a) Nepretriity dohl’ad nad dopravnSIm procesom.
b) Aktuélne a priebeiné informovanie cestujl'Jcich o mimoriadnych udalostiach a nepravidelnosti V
doprave prostrednl'ctvom web strénky, aplikécil', facebooku a pod.
c) Rie§enie nepravidelnosti v doprave.
d) Telefonické informovanie cestujL'Jcich na dotaz o aktuélnej situécii na linkéch dopravcu

1.2. East' Clearing

Véetci predajcovia cestovnych II'stkov IDS 25K SL'J povinnl' dodat’ déta o predanSIch cestovnflch
II'stkoch,tribéch zpredpredaja, z odbavovaCI'ch zariadenl' vo vozidléch, z eShopu, klientskych
centier a z prenosn3'Ich osobnych pokladnl'c (POP) a déta o dobl'janl' EP do DCS IDiK najneskor do
10. kalendérneho dfia nasledujflceho mesiaca do 10:00 hod., prl'padne podl’a moinosti zasielat’
déta raz 2a 24 hod. alebo online. Déta budL'J nahrévané dopravcami automatizovane
prostrednl'ctvom webového rozhrania v stanovenej étruktljre a stanovenom forméte (XML).

V prl'pade, ak predajca vrétil v mesiaci, za ktory sa vykonéva roEtovanie, cestujl'Jcemu cestovné
za zakdpeny predplatny cestovny ll'stok alebo pomernl'J East’ cestovného, na ktoré mé cestujL'Jci
nérok za stanovenych podmienok V PP IDS ZSK alebo ak ide o reklaméciu jednorazového alebo
predplatného cestovného ll'stka, je predajca povinny do DCS |D2K nahrat' ku kaidému vrétenému
cestovnému II'stku vrétenL'J Eiastku ako Storno, teda s ml'nusovou hodnotou, ak sa tieto déta
nespracujlfl automaticky. Storno Eiastky musia byt' nahraté v rovnakej Iehote, teda najneskor do 10.
kalendérneho dr'la nasledujflceho mesiaca do 10:00 hod.

FinanEné prostriedky Vloiené do elektronickej pefiaienky u ktoréhokol’vek z dopravcov sa
prirad'ujl] vidy sprévcovi elektronickej pefiaienky. Sprévcom EP je ten dopravca, ktory je
vydavatel’om bezkontaktnej Eipovej karty. V prl'pade bezkontaktnX/ch Eipovjlch kariet ISIC je
sprévcom EP ten dopravca, u ktorého bol vykonany prvy vklad. Ciastky za poskytnuté prepravné
sluiby sa prirad'ujlil tomu dopravcovi, u ktorého bol cestovny Il'stok zakl'Jpeny. Ak bol zakflpeny
cestovny II'stok podliehajlflci delbe triieb, dochédza k rozdeleniu triby podl’a stanovenflch pravidiel.
Informécie o prijatl'vkladov na BCK, déta 0 pouiitl' elektronicch pefiazi na l'Jhradu cestovného a
informécie o Eiastkach, ktoré boli cestujL'Jcim z elektronickej pefiaienky vyplatene, SL'J zasielané do
DCS IDZK najneskor do 10. kalendérneho dfia nasledujljceho mesiaca do 10:00 hod., prl'padne
podl’a moinosti St] zasielané raz 2a 24 hod. alebo online.

Véetky déta potrebné pre zrealizovanie delby triieb musia byt' dodané do DCS IDZK najneskor do
10. kalendérneho dr'la nasledujL'Jceho mesiaca do 10:00 hod. Udaje dodané p0 tomto terml'ne
nebude moiné spracovat’v danom mesiaci.
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Dopravcovia sú povinní zasielať dáta do DCS IDŽK v dátových vetách, ktoré musia obsahovať 

údaje: 

Údaj Podrobnejší popis 
CL, pre ktoré sa údaj 

uvádza 

Predajca -  všetky CL 

Číslo strojčeka -  všetky CL 

Číslo odpočtu -  všetky CL 

Číslo transakcie -  všetky CL 

Kód tarify 

v kóde tarify je 

zahrnutý údaj o druhu 

CL podľa platnosti 

JCL, PCL 30 dní, PCL 90 dní, 

PCL 365 dní, 24 hodinový 

CL, 72 hodinový CL, 

dovozný CL 
všetky CL 

v kóde tarify je 

zahrnutý údaj o druhu 

cestovného podľa 

kategórie cestujúceho 

základné cestovné, 

zľavnené cestovné podľa 

jednotlivých kategórií  

Zoznam a počet všetkých zón  
uvedenie čísiel a celkového 

počtu všetkých zón  
iba PCL 

Cena cestovného s DPH a bez DPH -  všetky CL 

Dátum a čas predaja -  všetky CL 

Spôsob predaja  

predajné miesto, eShop, 

odbavovacie zariadenie vo 

vozidle, automat, POP 

všetky CL 

Dátum začiatku platnosti - iba PCL 

Dátum konca platnosti - iba PCL 

Číslo nástupnej zastávky a číslo 

nástupnej zóny 

údaj bude uvedený, ak ide 

o cestovné lístky zakúpene 

vo vozidlách PAD, MHD CA, 

MHD KNM, v osobných 

pokladniciach, vo vlakoch a 

vo vozidlách MHD ZA 

iba JCL, vo vozidlách PAD, 

MHD CA, MHD KNM 

evidovať aj pri PCL pri 

jednotlivých jazdách 

Číslo výstupnej zastávky a číslo 

výstupnej zóny 

údaj bude uvedený, ak ide 

o cestovné lístky zakúpene 

vo vozidlách PAD, MHD CA, 

MHD KNM, v osobných 

pokladniciach a vo vlakoch 

iba JCL, vo vozidlách PAD, 

MHD CA, MHD KNM 

evidovať aj pri PCL pri 

jednotlivých jazdách 

Poradie PCL 
evidovať v prípade predaja 

PCL 
PCL 

Poradie jazdy na daný PCL 
evidovať v PAD, MHD CA, 

MHD KNM a vlakoch  

PCL pri jednotlivých 

jazdách 

Linka 

údaj bude uvedený 

v prípade predaja vo 

vozidle PAD, MHD CA, 

MHD KNM a MHD ZA a 

vlaku 

iba JCL, vo vozidlách PAD, 

MHD CA, MHD KNM 

evidovať aj pri PCL pri 

jednotlivých jazdách 

Spoj/číslo vlaku  

údaj bude uvedený v 

prípade predaja vo vozidle 

PAD, MHD CA, MHD KNM 

a MHD ZA a vlaku 

iba JCL,  vo vozidlách PAD, 

MHD CA, MHD KNM 

evidovať aj pri PCL pri 

jednotlivých jazdách 

Dopravcovia sfi povinnl'zasielat' déta do DCS lDiK v détovych vetéch, ktoré musia obsahovat’
fidaje:

, . .v, . CL, pre ktoré sa tidaj
Udaj PodrobneJSI popls uvédza

Predajca - véetky CL
CI’SIO strojEeka - véetky CL
CI’SIO odpoEtu - v§etky CL
Cislo transakcie - v§etky CL

, . . JCL, PCL 30 dnl', PCL 90 dnl',
V kOde térffyjé PCL 365 mi, 24 hodinovyzahrnuty udaJ o druhu . ,

. . CL, 72 hodlnovy CL,CL podla platnosti ,
, . dovozny CL v

Kod tarlfy , . . vsetky CL
v kode tarlne , , ,, , . zakladne cestovne,zahrnuty udaJ o druhu , , , ,, , zlavnene cestovne podlacestovneho podla . . , , .,

, . ., Jednotllvych kategorll
kategorle cestUJuceho

v v , , d ' " ' | lk 'h .Zoznam a pocet vsetkych zon uvev enlve Cls,le a ,Ce ove O Iba PCLpoctu vsetkych zon
Cena cestovného s DPH a bez DPH - v§etky CL
Détum a Eas predaja - v§etky CL

predajné miesto, eShop,
Spésob predaja odbavovacie zariadenie vo v§etky CL

vozidle, automat, POP
Détum zaEiatku platnosti - iba PCL
Détum konca platnosti - iba PCL

Cl'slo néstupnej zastévky a EI'SIO
néstupnej zény

Udaj bude uvedeny, ak ide
o cestovné II'stky zakl'Jpene
vo vozidléch PAD, MHD CA,
MHD KNM, v osobnych
pokladniciach, v0 vlakoch a
v0 vozidléch MHD ZA

iba JCL, vo vozidléch PAD,
MHD CA, MHD KNM
evidovat' aj pri PCL pri
jednotlivSIch jazdéch

Cl'slo vystupnej zastévky a EI'SIO
vystupnej zény

Udaj bude uvedeny, ak ide
o cestovné II'stky zakl'Jpene
vo vozidléch PAD, MHD CA,
MHD KNM, v osobnych
pokladniciach a v0 vlakoch

iba JCL, vo vozidléch PAD,
MHD CA, MHD KNM
evidovat' aj pri PCL pri
jednotlivSIch jazdéch

Poradie PCL
evidovat' V prl'pade predaja
PCL

PCL

Poradie jazdy na dany PCL evidovat' V PAD, MHD CA,
MHD KNM a vlakoch

PCL pri jednotlivjlch
jazdéch

Linka

Udaj bude uvedeny
v prl'pade predaja vo
vozidle PAD, MHD CA,
MHD KNM a MHD ZAa
vlaku

iba JCL, vo vozidléch PAD,
MHD CA, MHD KNM
evidovat' aj pri PCL pri
jednotlivSIch jazdéch

Spoj/El'slo vlaku

Udaj bude uvedenS/v
prl'pade predaja vo vozidle
PAD, MHD CA, MHD KNM
a MHD 2A a vlaku

iba JCL, vo vozidléch PAD,
MHD CA, MHD KNM
evidovat' aj pri PCL pri
jednotlivSIch jazdéch

10
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Tarifné kilometre u konkrétneho 

dopravcu  

údaj bude uvedený, ak ide 

o JCL podľa km tarify 

zakúpene vo vozidlách 

PAD, MHD CA, MHD KNM, 

v osobných pokladniciach 

a vo vlakoch 

JCL, vo vozidlách PAD, 

MHD CA, MHD KNM 

evidovať km aj pri PCL pri 

jednotlivých jazdách 

Časová platnosť 

údaj bude uvedený ak ide 

o cestovné lístky pre 

tarifnú oblasť  MESTO 

Žilina, 24 a 72 hodinové 

cestovné lístky 

JCL pre tarifnú oblasť 

MESTO Žilina, denné CL 

Typ platby  

pri JCL - v hotovosti, 

z elektronickej peňaženky 

alebo bankovou kartou 

pri PCL – v hotovosti, 

z elektronickej peňaženky 

alebo bankovou kartou 

všetky CL 

SNR č. karty 
17 miestne č. karty 

u Mifare Desfare  
PCL a E-JCL 

Emitent karty  subjekt, ktorý kartu vydal PCL a E-JCL 

Storno 

údaj bude uvedený v 

prípade, ak išlo o vrátenie 

cestovného 

všetky CL 

Hodnota vkladu na EP -  -  

Zostatky na EP 

počiatočný a konečný 

zostatok na BČK pri 

transakciách s EP (E-JCL, 

PCL, vklady na EP) 

-  

Číslo operácie s EP 
nákup E-JCL, PCL, vklad na 

EP 
-  

Emitent EP - -  

Každý dopravca zodpovedá za správnosť dát odosielaných do DCS IDŽK. 

Technologický popis formátu dát pre zasielanie transakcií: 

Tarifné kilometre u konkrétneho
dopravcu

Udaj bude uvedeny, ak ide
oJCL podl’a km tarify
zakl'Jpene vo vozidléch
PAD, MHD CA, MHD KNM,
v osobnych pokladniciach
a v0 Vlakoch

JCL, vo vozidléch PAD,
MHD CA, MHD KNM
evidovat’ km aj pri PCL pri
jednotlivSIch jazdéch

Casové platnost’

Udaj bude uvedeny ak ide
o cestovné II'stky pre
tarifnl'J oblast' MESTO
Zilina, 24 a 72 hodinové
cestovné II'stky

JCL pre tarifnt] oblast'
MESTO Zilina, denné CL

pri JCL - v hotovosti,
z elektronickej per'laienky
alebo bankovou kartou

cestovného

Typ platby pri PCL — v hotovosti v§etky CL
2 elektronickej per'laienky
alebo bankovou kartou

v 17 miestne E. ka
SNR C. karty u Mifare Desfarerty PCL a E-JCL

Emitent karty subjekt, ktory kartu vydal PCL a E-JCL
Udaj bude uvedenS/v

Storno prl'pade, ak i§lo o vrétenie v§etky CL

Hodnota vkladu na EP

Zostatky na EP

poéiatoény a koneEny
zostatok na BCK pri
transakciéch 5 EP (E-JCL,
PCL, vklady na EP)

Cislo operécie 5 EP nékup E-JCL, PCL, vklad na
EP

Emitent EP

Kaidy dopravca zodpovedé za sprévnost’ dét odosielanflch do DCS IDZK.

Technologicky popis formétu dét pre zasielanie transakcil':

11



      Príloha č. 2 Štandard dátových a finančných tokov v IDS ŽSK 

 

      
 

Formát dát pre transakcie PCL a JCL IDS ŽSK  
 

 

Change log  

 

Dátum  Verzia  Popis  

24.08.2020  1.00  Prvá verzia dokumentu  

   

 

 

Verzia dokumentu 1.00  
 

Názov súboru:  
 

Názov súboru pre import do DCS (dispečersko-clearingový systém) podľa typu exportu (po odpočtoch alebo 

po dňoch alebo všetko):  

 

ExportFileType=“odpočet“  

  Transactions_TerminalID_yyyy-mm-ddThhmmss_ReceiptID.xml – samostatný súbor pre každý odpočet  

ExportFileType=“deň“  

  Transactions_yyyy-mm-dd.xml – všetky odpočty za jeden deň alebo všetky odpočty za niekoľko dní  

ExportFileType=“všetko“  

  Transactions_yyyy-mm-ddThhmmss.xml – všetky nové odpočty  

 

kde:  

  TerminalID – výrobné číslo zariadenia  

  yyyy-mm-ddThh:mm:ss – dátum a čas otvorenia odpočtu (počiatočného lístka)  

  yyyy-mm-dd – dátum otvorenia odpočtu (počiatočného lístka)  

  yyyy – rok  

  mm – mesiac  

  dd – deň  

  hh – hodiny  

  mm – minúty  

  ss – sekundy  

  ReceiptID – číslo odpočtu  

 

 

Spôsob komprimácie súboru:  
 

Zasielané XML súbory budú komprimované do jedného súboru vo formáte  *.tgz alebo *.zip.  

 

 

Príklad súboru:  
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Receipts ImportType=”x” Created=”yyyy-mm-ddThh:mm:ss” FormatType=”x”> 

  <Receipt> 

    <ReceiptData ReceiptType=”x” ReceiptID=”xxx” CompanyID=”xxx” TerminalID=”xxx” 

ReceiptStartDateTime=”yyyy-mm-ddThh:mm:ss”/> 

    <Trip LineID=”xxx” TripID=”xxx” TripDateTime=”yyyy-mm-ddThh:mm:ss”> 

PrI'loha E. 2 §tandard détovy'lch a finanEny’ch tokov v IDS 25K

Formét dét pre transakcie PCL a JCL IDS ZSK

Change log

24.08.2020 1.00 Prvé verzia dokumentu

Verzia dokumentu 1.00

Nzizov sfiboru:

Nézov sfiboru pre import do DCS (dispeéersko-clearingovy systém) podl’a typu exportu (p0 odpoétoch alebo
p0 dfioch alebo v§etko):

ExportFileType="odpoéet“
Transactions_TerminalID_yyyy-mm-ddThhmmss_ReceiptID.xml — samostatny s1'1b0r pre kaidy odpoéet

ExportFileType=“def1“
Transactions_yyyy-mm—dd.xml — V§etky odpoéty za jeden defi alebo Véetky odpoéty za niekol’ko dni

ExportFileType=“V§etko“
Transactions_yyyy-mm-ddThhmmss.xml — V§etky nové odpoéty

kde:
TerminalID — Virobné éislo zariadenia
yyyy-mm—ddThh:mm:ss — détum a éas otvorenia odpoétu (poéiatoéného listka)
yyyy-mm—dd — détum otvorenia odpoétu (poéiatoéného listka)
yyyy — rok
mm — mesiac
dd — defi
hh — hodiny
mm — minfity
ss — sekundy
ReceiptID — éislo odpoétu

Spfisob komprimzicie sfiboru:

Zasielané XML sfibory bud1'1 komprimované do jedného sfiboru V0 forméte *.tgz alebo *.zip.

Priklad sfiboru:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Receipts ImportType=”X” Created=”yyyy-mm-ddThh:mm:ss” FormatType=”x”>

<Receipt>
<ReceiptData ReceiptType=”x” ReceiptID=”XXX” CompanyID=”xxx” TerminalID=”XXX

ReceiptStaItDateTime="yyyy-mm-ddThh:mm:ss”/>
<Trip LineID=”XXX” TripID=”xxx” TripDateTime=”yyyy-mm-ddThh:mm:ss”>

,’
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      <Transaction> 

        <TransactionData TransactionID=”xxx” Price=”xx.yy” CurrencyCode=”xxx” VAT=”xxx.xx” 

VATRate=”xx” PayMethodID=”x” TransactionType=”xxx” TransactionDateTime=”yyyy-mm-ddThh:mm:ss” Cancel=”x” 

Persons=”x” ITSNumber=”x” TransactionError=”x”/> 

        <CardData AccountType=”x” CardID=”xxx” CardLogicalNumber=”xxx” CardType=”x” 

IssuerID=”xxx” PurseProviderID=”xxx” BalanceBefore=”xx.yy” BalanceAfter=”xx.yyPurseCounter=”xxx” ValidatorID=”xxx” 

EventID=”xxx” CardTransactionType="x" ”Price=”xx.yy” RecordCounter="x"/> 

        <TransportData> 

          <Product ProductID=”xxx” ProductAmount=”xxx” WholeNetwork=”x”/> 

          <OneWayTicket DepartureID=”xxx” ArrivalID=”xxx” km=”xxx” Connected=”x” 

LineITS=”x” ValidFrom=”yyyy-mm-ddThh:mm:ss” ValidTo=”yyyy-mm-ddThh:mm:ss” OneWayCounter=”xxx”/> 

          <PrepaidTicket PrepaidTicketID=”xxx” ValidFrom=”yyyy-mm-ddThh:mm:ss” 

ValidTo=”yyyy-mm-ddThh:mm:ss”/> 

          <Zones ZoneAmount=”xxx” ZoneFrom=”xxx”> 

            <Zone ZoneNumber=”xxx”/> 

            . . . 

            <Zone . . ./> 

          </Zones> 

        </TransportData> 

      </Transaction> 

      <PurseLogData CardID=”xxx” PurseProviderID=”xxx” SamID=”xxx” SamCounter=”xxx” 

TransactionDateTime=”yyyy-mm-ddThh:mm:ss” TerminalID=”x” ProviderID=”x” TransactionID=”xxx” 

PurseCounter=”xxx” BalanceBefore=”xx.yy” Price=”xx.yy” TransactionType="x" PurseError=”x”/> 

      <Transaction> . . . </Transaction> 

      <PurseLogData> . . . </PurseLogData> 

      . . . 

      <Transaction> . . . </Transaction> 

      <PurseLogData> . . . </PurseLogData> 

    </Trip> 

    <Trip> . . . </Trip> 

    . . . 

    <Trip> . . . </Trip> 

  </Receipt> 

  <Receipt> . . . </Receipt> 

  . . . 

  <Receipt> . . . </Receipt> 

</Receipts> 

 

 

Komentár:  
 

Tento príklad obsahuje len základné položky. V budúcnosti je možné pridávať ďalšie položky.  

 

M=povinné položky  

O=voliteľné položky  

 

 

Datové typy:  
 char     1 byte  

 short    2 byte  

 int      4 byte  

 bigint    8 byte  

 string    n-byte  

 float     x.yf (pole x znakov a y desatinných miest)  

 datetime   yyyy-mm-ddThh:mm:ss  

 

Popis atribútov:  
 

Receipts        tag – súbor odpočtov – M  

 ImportType      typ importu do databázy – char (value 1-3) – O  

<Transacti0n>
<Transacti0nData TransactionlD=”XXX” Price=”xx.yy” CurrencyCode=”xxx” VAT=”XXX.XX”

VATRate=”xx” PayMethodID=”x” TransactionType=”xxx” TransactionDateTime="yyyy—mm—ddThh:mm:ss” Cancel=”x”
Persons=”x” ITSNumber=”X” TransactionError=”x”/>

<CardData AccountType=”x” CardID=”XXX” CardLogicalNumber=”xxx” CardType=”x”
IssuerID=”xxx” PurseProviderID=”xxx” BalanceBefore=”xx.yy” BalanceAfteF"xx.nurseCounter=”xxx” ValidatorID=”XXX
“ID=”XXX” CardTransactionType="x" ”Price=”xx.yy” RecordCounter="X"/>

<TransportData>
<Product ProductID=”XXX” ProductAmoun —”xxx” WholeNetwork=”x”/>
<OneWayTicket DepartureID=”XXX” ArrivalID=”xxx” km=”xxx” Connected=”x”

LineITS=”x” ValidFrom=”yyyy-mm—ddThh:mm:ss” ValidTo=”yyyy—mm-ddThh:mm:ss” OneWayCounter=”xxx”/>
<PrepaidTicket PrepaidTicketID=”XXX” ValidFrom=”yyyy-mm—ddThh:mm:ss”

ValidTo=”yyyy-mm-ddThh:mm:ss”/>
<Z0nes ZoneAmount=”XXX” ZoneFr0m=”xxx”>

<Zone ZoneNumber=”xxx”/>

,,

<Zone . . ./>
</Z0nes>

</TransportData>
</Transaction>
<PurseLogData CardID=”XXX” PurseProviderID=”xxx” SamID=”xxx” SamCounter=”_

TransactionDateTime="yyyy-mm-ddThhzmm:ss” TerminalID=”x” ProviderID=”x” TransactionlD=”xxx”
PurseCounter=”xxx” BalanceBefore=”xx.yy” Pn'ce=”xx.yy” TransactionType="X" PurseError=”X”/>

<Transaction> . . . </Transaction>
<PurseLogData> . . . <fPurseLogData>

<Transacti0n> . . . </Transaction>
<PurseLogData> . . . <fPurseLogD3fl

</Trip>
<Trip> . . . </Trip>

<Trip> . . . </Trip>
</Receipt>
<Receipt> . . . <fReceipt>

<Receipt> . . . <fReceipt>
</Receipts>

Komentér:

Tento priklad obsahuje len zzikladné poloiky. V budlicnosti je moiné pridévat’ d’al§ie poloiky.

M=povinné poloiky
O=volitel’né poloiky

Datové typy:
char 1 byte
shOIt 2 byte
int 4 byte
bigint 8 byte
string n-byte
float X.yf (pole X znakov a y desatinnych miest)
datetime yyyy-mm-ddThhzmmzss

Popis atriblitov:

Receipts tag — sfibor odpoétov — M
Imp01tType typ importu do databézy — char (value 1-3) — O
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           1=nový odpočet  

           2=opakovaný prenos  

 Created       dátum a čas vytvorenia súboru – datetime – O  

 FormatType      typ formátu xml súboru – O  

           1 – elementy Trip a Transaction sú na jednej úrovni  

            (ak sa spoje nepoužívajú – predpredaj, eShop)  

           2 – elementy Transaction sú vnorené v elemente Trip  

            (ak sa spoje používajú – vozidlo)  

Receipt        tag – dáta jedného odpočtu – jeden deň – predpredaj/automat – M  

 ReceiptData      tag – základné dáta odpočtu – M  

  ReceiptType     typ dát – char (value 1-5) – M  

           1=autobus/vlak  

           2=predpredaj (interný)  

           3=automat  

           4=POS  

           5=predpredaj (externý)  

  ReceiptID     poradové číslo odpočtu pre daný terminál/strojček – int – M  

          jedinečné číslo pre daný terminál  

  CompanyID     číslo predajcu (identifikátor) – short – M  

  TerminalID     číslo terminálu/strojčeka (identifikátor) – int – M  

  ReceiptStartDateTime  dátum a čas otvorenia odpočtu – datetime – M  

 Trip        tag – dáta jedného spoja – O  

  LineID      číslo linky (identifikátor) – int – M  

  TripID      číslo spoja (identifikátor) – short – M  

  TripDateTime    začiatok spoja - datetime – M  

 Transaction      tag – transakcie – lístky – M  

  TransactionData   tag – transakcie – dáta – M  

   TransactionID   číslo transakcie/lístka pre daný terminál/strojček – int – M  

   Price      cena transakcie/lístka IDS (kladná hodnota) – float (format 4.2f-10.2f) – M  

           v prípade úseku IDS a úseku neIDS sa do položky Price zapíše cena úseku IDS  

   CurrencyCode   kód meny (identifikátor)   

           EUR=Eurozone  

   VAT      suma DPH transakcie – float (format 4.2f-10.2f) – O  

   VATRate    sadzba DPH transakcie – char (value 0-99) – O  

   PayMethodID   typ platby (identifikátor) – char (value 0-12) – M  

           0=hotovosť  

           1=čipová karta  

           2=banková karta  

           3=bankový prevod  

           5=označovač papierových lístkov  

           6=internetový predaj – eShop  

           9=korekcia – zápis udalosti na kartu  

           10=internetový predaj – zápis udalosti na kartu  

   TransactionType  typ transakcie (identifikátor) – char (value 1-13) – M  

           2=vklad na EP  

           3=predaj JCL, platba iná ako EP (hotovosť, označovač)  

           4=predaj JCL, platba EP  

           5=predaj PCL, platba iná ako EP (hotovosť, banková karta, eShop)  

           6=predaj PCL, platba EP  

           9=Jazda PCL – ČK  

   TransactionDateTime dátum a čas transakcie – datetime – M  

   Cancel     storno transakcie – char (value 1) – O  

           1=storno (jedna povolená hodnota)  

          tag Cancel mení znamienko Plus na Mínus (Mínus na Plus) pre položky Price a pre VAT  

   Persons      počet osôb na jeden (hromadný) lístok – char (value 1-999) – O  

   ITSNumber     číslo IDS (identifikátor) – char – O  

            0=nie je IDS lístok  

            >0 – číslo IDS pre IDS lístok  

   TransactionError  kód chyby transakcie s kartou (identifikátor) – char – O  

           24=nedokončená operácia  

Created
ForrnatType

Receipt
ReceiptData

ReceiptType

ReceiptID

CompanyID
TerrninalID
ReceiptStartDateTime

Trip
LineID
TripID
TripDateTime

Transaction
TransactionData

TransactionID
Price

CurrencyCode

VAT
VATRate
PayMethodID

TransactionType

1=novy odpocet
2=opakovan3'I prenos

datum a éas vytvorenia suboru — datetime — O
typ formétu xrnl suboru — O

l — elementy Trip a Transaction su na jednej 1'1rovni
(ak sa spoje nepouiivaju — predpredaj, eShop)

2 — elementy Transaction su vnorené V elemente Trip
(ak sa spoje pouiivaju — vozidlo)

tag — data jedného odpoétu — jeden den — predpredaj/automat — M
tag — zékladné data odpoétu — M
typ dét — char (value 1-5) — M

l=autobus/vlak
2=predpredaj (interny)
3=automat
4=POS
5=predpredaj (externy)

poradové cislo odpoétu pre dany terrninal/strojéek — int — M
jedinecné cislo pre dany terminal
éislo predajcu (identifikétor) — short — M
éislo terminalu/strojceka (identifikator) — int — M
datum a éas otvorenia odpoétu — datetime — M
tag — data jedného spoja — O
éislo linky (identifikator) — int — M
éislo spoja (identifikétor) — short — M
zaéiatok spoja - datetime — M
tag — transakcie — listky — M
tag — transakcie — data — M
éislo transakcie/listka pre dany terminal/strojcek — int — M
cena transakcie/listka IDS (kladna hodnota) — float (format 4.2f—10.2l) — M

V pripade useku IDS a useku neIDS sa do poloiky Price zapise cena useku IDS
kod meny (identifikétor)

EUR=Eurozone
suma DPH transakcie — float (format 4.2f-10.2l) — O
sadzba DPH transakcie — char (value 0—99) — O
typ platby (identifikator) — char (value 0-12) — M

0=hotovost’
l=cipové karta
2=bankové karta
3=bankovy prevod
5=oznaéovac papierovjich listkov
6=internetovy predaj — eShop
9=korekcia — zépis udalosti na kartu
10=internetovy predaj — zapis udalosti na kartu

typ transakcie (identifikétor) — char (value 1—13) — M
2=Vklad na EP
3=predaj JCL, platba ina ako EP (hotovost’, oznaéovaé)
4=predaj JCL, platba EP
5=predaj PCL, platba ina ako EP (hotovost’, bankové karta, eShop)
6=predaj PCL, platba EP
9=Jazda PCL — CK

TransactionDateTime datum a éas transakcie — datetime — M
Cancel

Persons
ITSNumber

TransactionError

storno transakcie — char (value 1) — O
l=storno (jedna povolena hodnota)

tag Cancel meni znamienko Plus na Minus (Minus na Plus) pre poloiky Price a pre VAT
pocet osob na jeden (hromadnjl) listok — char (value 1-999) — O
cislo IDS (identifikétor) — char — O

0=nie je IDS listok
>0 — cislo IDS pre IDS listok

kod chyby transakcie s kartou (identifikator) — char — O
24=nedokoncena operacia
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  CardData      tag – dáta karty pre jednu transakciu – O  

   AccountType    typ účtu – char (value 0-4) – O  

            0=fyzická (plastová) karta  

            4=virtuálna karta  

   CardID     číslo karty – SNR/UID (identifikátor) – bigint (dekadický formát) – M  

   CardLogicalNumber logické číslo karty (identifikátor) – bigint – O  

   CardType    typ karty/profil zákazníka (identifikátor) – char – M  

   IssuerID     číslo vydavateľa karty (identifikátor) – short – M  

   PurseProviderID  číslo dopravcu/závodu EP (identifikátor) – short (ProviderCode) – M  

           položka je povinná iba pri transakcii s EP  

   BalanceBefore   zostatok EP pred transakciou – float (format 4.2f-10.2f) – O  

   BalanceAfter   zostatok EP po transakcii – float (format 4.2f-10.2f) – M  

           položka je povinná iba pri transakcii s EP  

   Price      suma transakcie s EP– float (format 4.2f-10.2f) – O  

           zapíše sa v prípade, že suma transakcie je iná ako hodnota zapísaná v TransactionData.Price  

   PurseCounter   počítadlo transakcii EP – int – O  

   ValidatorID    číslo čítačky (identifier) – int – O  

   EventID     číslo „udalosti“ (identifikátor) z aplikácie eShop – char – O  

           pre PayMethodID=6 je to záznam o vzniku udalosti v eShop (kúpa PCL, vklad na EP)  

           pre PayMethodID=10 je to záznam o vykonaní udalosti v strojčeku/čítačke (zápis na kartu)  

   CardTransactionType typ kartovej transakcie – uchar – O  

           0=štandardná transakcia  

   RecordCounter   poradové číslo záznamu pre jednu kartovú transakciu (multilístok, lístok na pripojený spoj)  

           0=prvý záznam kartovej transakcie – O  

           >0 – poradové číslo záznamu pre jednu kartovú transakciu – M  

  TransportData    tag – dopravné dáta pre jednu transakciu – O  

   Product     tag – dáta o predanom lístku – M  

    ProductID   číslo tarify (identifikátor) – short (value 0-999) – M  

    ProductAmount  počet lístkov – short (value 0-999) – M  

    WholeNetwork  lístok platí pre všetky zóny (celosieťový lístok) – char (value 1) – O  

    OneWayTicket  tag – dáta JCL – O  

     DepartureID  číslo nástupnej zastávky (identifikátor) – short – M  

     ArrivalID  číslo výstupnej zastávky (identifikátor) – short – O  

     Km    vzdialenosť od nástupnej po výstupnú zastávku – short – O  

     Connected  lístok na pripojenom spoji – uchar (value 0-1) – O  

           0=lístok prvého úseku trasy pripojeného spoja  

           1=lístok ďalšieho úseku trasy pripojeného spoja  

           lístky z každého úseku trasy majú rovnaké TransactionID  

     ValidFrom  začiatok platnosti JCL – datetime – O  

     ValidTo   koniec platnosti JCL – datetime – O  

     OneWayCounter počítalo JCL na karte – short – O 

   PrepaidTicket   tag – dáta PCL – O  

    PrepaidTicketID číslo PCL pre danú kartu (identifikátor – spolu so SNR) – int – O  

           pre predaj cez internet PrepaidTicketID=0  

    ValidFrom   začiatok platnosti PCL – datetime – M  

    ValidTo    koniec platnosti PCL – datetime – M  

   Zones      tag – dáta pre zónový lístok – O  

    ZoneAmount  počet zón – M  

    ZoneFrom   číslo nástupnej zóny (čiastočne adresný lístok) – short (value 0-9999) – O  

    Zone     tag – dáta pre zóny (adresný lístok) – O  

     ZoneNumber číslo zóny (identifikátor) – short (value 0-999) – M  

 PurseLogData     tag – dáta pre log EP aktuálnej karty (dáta predchádzajúcej transakcie EP) – O  

  CardID      číslo karty (identifikátor) – bigint – M  

  PurseProviderID   číslo závodu peňaženky (identifikátor) – short – M  

  SamID      číslo SAM modulu (identifikátor) – int – O  

  SamCounter     počítadlo transakcii SAM modulu – int – O  

  TransactionDateTime  dátum a čas transakcie – datetime – M  

  TerminalID     číslo terminálu (identifikátor) – int – M  

  ProviderID     číslo závodu terminálu/strojčeka (identifikátor) – int – O 

  TransactionID    číslo transakcie/lístka – int – M  

CardData
AccountType

CardID
CardLogicalNumber
CardType
IssuerlD
PurseProviderID

BalanceBefore
BalanceAfter

Price

PurseCounter
ValidatorID
EventID

CardTransactionType

RecordCounter

TransportData
Product

ProductID
ProductAmount
WholeNetwork
OneWayTicket

DeparturelD
ArrivalID
Km
Connected

ValidFrom
ValidTo

tag — data karty pre jednu transakciu — O
typ uétu — char (value 0-4) — O

0=fyzicka (plastové) karta
4=virtualna karta

cislo karty — SNR/UID (identifikator) — bigint (dekadickv format) — M
logické éislo karty (identiflkator) — bigint — O
typ karty/profil zakaznika (identifikator) — char — M
cislo vydavatel’a karty (identifikator) — short — M
éislo dopravcu/zavodu EP (identifikator) — short (ProviderCod-

poloika je povinna iba pri transakcii 5 EP
zostatok EP pred transakciou — float (format 4.2f—10.2f) — O
zostatok EP po transakcii — float (format 4.2f—10.Zf) — M

poloika je povinna iba pri transakcii 5 EP
suma transakcie s EP— float (format 4.2f—10.Zf) — O

zapise sa V pripade, ie suma transakcie je ina ako hodnota_
poéitadlo transakcii EP — int — O
cislo éitaéky (identifier) — int — O
éislo ,,udalosti“ (identifikator) z aplikécie eShop — char — 0

pre PayMethodID=6 je to zaznam o vzniku udalosti V eShop (kupa PCL, Vklad na EP)
pre PayMethodID=10 je to zaznam o vykonani udalosti V strojéeku/éitaéke (zapis na ka‘

typ kartovej transakcie — uchar — O
0=§tandardna transakcia

poradové éislo zaznamu pre jednu kartovu transakciu (multilistok, listok na pripojenv spoj)
0=prvji zaznam kartovej transakcie — 0
>0 — poradové éislo zaznamu pre jednu kartovu transakciu — M

tag — dopravné data pre jednu transakciu — 0
tag — data 0 predanom listku — M
cislo tarify (identifikator) — short (value 0—999) — M
poéet listkov — short (value 0-999) — M
listok plati pre Vsetky zony (celosiet’ovy listok) — char (value 1) — 0
tag — data JCL — O
cislo nastupnej zastavky (identiflkétor) — short — M
cislo vystupnej zastavky (identifikator) — short — O
vzdialenost’ od nastupnej po vystupnu zastavku — short — O
listok na pripojenom spoji — uchar (value 0-1) — O

0=listok prvého useku trasy pripoj eného spoja
l=listok d’alsieho useku trasy pripojeného spoja
listky z kaidého useku trasy maju rovnaké TransactionID

zaéiatok platnosti JCL — datetime — O
koniec platnosti JCL — datetime — O

OneWayCounter poéitalo JCL na karte — short — O
PrepaidTicket

PrepaidTicketlD

ValidFrom
ValidTo

Zones
ZoneAmount
ZoneFrom
Zone

ZoneNumber
PurseLogData

CardID
PurseProviderID
SamID
SamCounter
TransactionDateTime
TerminalID
ProviderID
TransactionlD

tag — data PCL — O
cislo PCL pre danu kartu (identifikator — spolu so SNR) — int — 0

pre predaj cez intemet PrepaidTicketID=0
zaéiatok platnosti PCL — datetime — M
koniec platnosti PCL — datetime — M
tag — data pre zonovji listok — O
poéet zon — M
cislo nastupnej zony (éiastoéne adresnjl listok) — short (value 0-9999) — 0
tag — data pre zony (adresn)? listok) — O
cislo zony (identifikator) — short (value 0-999) — M
tag — data pre log EP aktualnej karty (data predchadzajuceM
éislo karty (identifikator) — bigint — M
cislo zavodu penaienky (identiflkator) — short — M
cislo SAM modulu (identifikétor) — int — O
poéitadlo transakcii SAM modulu — int — O
datum a éas transakcie — datetime — M
éislo terminalu (identifikator) — int — M
éislo zavodu terminalu/strojéeka (identifikatm-
éislo transakcie/listka — int — M
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  PurseCounter    počítadlo transakcií EP – int – M  

  BalanceBefore    zostatok EP pred transakciou – float (format 4.2f-10.2f) – M  

  Price       suma transakcie (kladná hodnota) – float (format 4.2f-10.2f) – M  

  TransactionType   typ transakcie EP – M  

           1=platba z EP  

           2=vklad na EP  

           4=platba z EP – udalosti (korekcia EP)  

           5=vklad na EP – udalosti (eShop, korekcia EP)  

           6=vklad na EP – udalosť (eShop)  

  PurseError     chyba v dátach EP – uchar – O  

           0=zostatok je OK  

           1=chyba v zostatku EP (chýba záznam o poslednej transakcii EP)  

 

 

Poznámky:  

 

1. Podfarbené položky nevypĺňajú dopravcovia, ktorí nepracujú s EP  

PurseCounter
BalanceBefore
Price
TransactionType

PurseError

Poznémky:

poéitadlo transakcii EP — int — M
zostatok EP pred transakciou — float (format 4.2f-10.21) — M
suma transakcie (kladné hodnota) — float (format 4.2f—10.2t)-
typ transakcie EP — M

1=platba 2 EP
2=Vklad na EP
4=platba 2 EP — udalosti (korekcia EP)
5=Vklad na EP — udalosti (eShop, korekci-
6=Vklad na EP — udalost’ (eShop)

chyba V détach EP — uchar — O
0=zostatok je OK
1=chyba v zostatku EP (chyba2_
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      Príloha č. 2 Štandard dátových a finančných tokov v IDS ŽSK 

 

      
 

Dopravca prevádzkujúci železničnú osobnú dopravu na území IDS ŽSK je povinný zaslať 

Organizátorovi objem realizovaných výkonov v mkm za predchádzajúci mesiac najneskôr do 10. 

kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca do 10:00 hod. 

Vstupy a výstupy do a z DCS IDŽK podľa zapojených subjektov 

Tok dát medzi DCS IDŽK a dopravcom 

Vstupy do DCS IDŽK 

- aktivácia odbavovacieho zariadenia (pred začatím používania zariadenia – pred vykonaním 

prvej transakcie) – aktivácia sa vykoná automaticky, keď zo zariadenia prídu prvýkrát dáta,  

- zablokovanie BČK, odblokovanie BČK, alebo zmena parametrov BČK, 

- transakcie (dáta o predplatných cestovných lístkoch a jednorazových cestovných lístkoch – 

papierové, elektronické, dáta o vkladoch finančných prostriedkov do elektronickej 

peňaženky a ich použití) – držiteľ karty musí mať aktuálny prehľad o zakúpených 

cestovných lístkoch z EP a zakúpených PCL a ich časovej platnosti prostredníctvom 

webového užívateľského konta, dáta musia byť k dispozícii v DCS IDŽK pre deľbu tržieb. 

Výstupy z DCS IDŽK 

- potvrdenie o úspešnosti alebo neúspešnosti aktivácie, zablokovania alebo odblokovania  

odbavovacieho zariadenia, 

- potvrdenie o úspešnosti alebo neúspešnosti aktivácie, zablokovania, odblokovania, 

pozastavenia alebo zmeny parametrov BČK, 

- potvrdenie správnosti/nesprávnosti importovaných dát, upozornenie na chýbajúce dáta - 

systém vykoná kontrolu správnosti dát a v prípade zistenia chýb, upozorní dopravcu na ne 

prostredníctvom e-mailu alebo iným spôsobom (kontroluje sa existencia zariadenia podľa 

jeho čísla, postupnosť transakcií zariadenia, existencia liniek, spojov, kódov taríf, čísel zón, 

zastávok, dátumov vydania a platnosti CL atď.) 

- Blacklisty, Greenlisty,  

- zoznam všetkých kariet dopravcu v systéme IDS ŽSK, štatistika držiteľov kariet podľa profilu, 

- informácie o užívateľoch a ich kartách v systéme, história užívateľských prihlásení do 

webového užívateľského konta, 

- informácie o odbavovacích zariadeniach dopravcu v systéme,  

- informácie o dávkach zaslaných dopravcom,  

- informácie o transakciách a zostatkoch EP podľa SNR čísel kariet, 

- informácie o odbavovacích zariadeniach bez transakcií, 

- vygenerované výstupné zostavy pre finančné vyrovnanie, štatistické prehľady.  

Tok dát medzi DCS IDŽK a organizátorom 

Vstupy do DCS IDŽK 

- zaevidovanie dopravcu, 

- zoznam tarifných zón, 

- zaradenie zastávok do zón, 

- druhy cestovných dokladov,  

- kódy taríf, 

- princípy rozúčtovania, 

- zoznam liniek PAD, MHD a železničnej dopravy 

Prl'loha E. 2 §tandard détovy'lch a finanEny’ch tokov V IDS 25K

Dopravca prevédzkujl'Jci ielezniEnCI osoa'J dopravu na L'Jzeml' IDS 25K je povinny zaslat’
Organizétorovi objem realizovanych Vykonov V mkm 2a predchédzajL'Jci mesiac najneskor do 10.
kalendérneho dfia nasledujl'Jceho mesiaca do 10:00 hod.

Vstuov a stuov do a z DCS ID2K podl’a zaooiem'lch subiektov

Tok dét medzi DCS IDiK a dopravcom

Vstupy do DCS IDZK

aktiVécia odbavovacieho zariadenia (pred zaEatI'm pouil'vania zariadenia — pred vykonanl'm
prvej transakcie) — aktivécia sa vykoné automaticky, ked’zo zariadenia prl'du prvykrét déta,
zablokovanie BCK, odblokovanie BCK, alebo zmena parametrov BCK,
transakcie (déta o predplatnych cestovnych Il'stkoch a jednorazovych cestovnych II'stkoch —
papierové, elektronické, déta o vkladoch finanénych prostriedkov do elektronickej
pefiaienky a ich pouiitl') — driitel’ karty musf mat’ aktuélny prehl’ad o zaklflpenych
cestovnych II'stkoch 2 EP a zakl'Jpenych PCL a ich Easovej platnosti prostrednl'ctvom
webového uil'vatel'ského konta, déta musia byt' k dispozicii V DCS |D2K pre delbu triieb.

vystupy z DCS IDZK

potvrdenie o L'Jspeénosti alebo neflspeénosti aktiVécie, zablokovania alebo odblokovania
odbavovacieho zariadenia,
potvrdenie o Uspe§nosti alebo netflspeénosti aktiVécie, zablokovania, odblokovania,
pozastavenia alebo zmeny parametrov BCK,
potvrdenie sprévnosti/nesprévnosti importovanych dét, upozornenie na chybajL'Jce déta —
systém vykoné kontrolu sprévnosti dét a V prl'pade zistenia chyb, upozornl' dopravcu na ne
prostrednl'ctvom e-mailu alebo inym sposobom (kontroluje sa existencia zariadenia podl'a
jeho El'sla, postupnost’ transakcil' zariadenia, existencia liniek, spojov, kédov tarl'f, Eisel zén,
zastévok, détumov vydania a platnosti CL atd'.)
Blacklisty, Greenlisty,
zoznam V§etkych ka riet dopravcu V systéme IDS 25K, §tatistika driitel’ov ka riet podl'a profilu,
informécie o uil'vatel'och a ich kartéch V systéme, histéria uil'vatel'skych prihlésenl' do
webového uil'vatel'ského konta,
informécie o odbavovacich zariadeniach dopravcu V systéme,
informécie o dévkach zaslanych dopravcom,
informécie o transakciéch a zostatkoch EP podl'a SNR Eisel kariet,
informécie o odbavovacich zariadeniach bez transakcil',
vygenerované Vystupné zostavy pre finanEné vyrovnanie, §tatistické prehl’ady.

Tok dét medzi DCS IDiK a organizétorom

Vstupy do DCS IDZK

zaevidovanie dopravcu,
zoznam tarifnych zon,
zaradenie zastévok do zon,
druhy cestovnych dokladov,
kédy tarl'f,
princfpy rozUEtovania,
zoznam liniek PAD, MHD a ielezniEnej dopravy
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- spustenie deľby tržieb. 

Výstupy z DCS IDŽK 

- zoznam všetkých kariet dopravcov v systéme IDS ŽSK, štatistika držiteľov kariet podľa 

profilu, 

- informácie o užívateľoch a ich kartách v systéme, história užívateľských prihlásení do 

webového užívateľského konta, 

- informácie o všetkých odbavovacích zariadeniach dopravcov v systéme,  

- informácie o dávkach zaslaných všetkými dopravcami,  

- informácie o transakciách a zostatkoch EP podľa SNR čísel kariet, 

- informácie o odbavovacích zariadeniach bez transakcií, 

- zoznam podozrivých transakcií, 

- vygenerované vystúpene zostavy pre finančné vyrovnanie, 

- štatistické prehľady pre sledovanie využívania jednotlivých druhov cestovných dokladov 

podľa rôznych kritérií (počet predaných PCL podľa počtu zón, podľa časovej platnosti, počet 

predaných CL podľa jednotlivých druhov a kategórií cestujúcich, tržba na zónu atď.), 

- Blacklisty. 

Tok dát medzi DCS IDŽK a držiteľom karty  

Vstupy do DCS IDŽK 

- držiteľ karty nezasiela do DCS IDŽK žiadne dáta. 

Výstupy z DCS IDŽK  

- Účet karty: 

- informácie o karte – SNR číslo, vydavateľ karty, aktivácia karty, platnosť zľavy,    

- informácie o zakúpených predplatných cestovných lístkoch a ich platnosti, 

- pohyby na EP – vklady, zostatky, cestovné lístky platené z EP. 

 

2. Povinnosti platiteľa dane 

Jednotliví dopravcovia, ktorí sú predajcovia cestovných lístkov IDS ŽSK (platitelia DPH) sú povinní 

na základe príslušných ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, odvádzať 

DPH z tržieb za predaj cestovných lístkov uskutočnený v danom kalendárnom mesiaci. Do deľby 

tržieb vstupujú tržby s DPH. DPH odvádza každý dopravca (predajca) z jemu prislúchajúceho 

podielu po prerozdelení tržieb, teda po vzájomnej fakturácii. 

Pri vložení finančného kreditu do elektronickej peňaženky nie je možné určiť, u ktorého 

z dopravcov bude zakúpený cestovný lístok, a ktorým dopravcom bude uskutočnená preprava, 

preto z plnenia elektronickej peňaženky nevzniká dopravcovi daňová povinnosť podľa § 19 ods. 4 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Daňová povinnosť 

dopravcovi vzniká až po zakúpení cestovného lístka a uskutočnení prepravy cestujúceho podľa § 

19 ods. 2 zákona o dani z pridanej hodnoty. 

V ponímaní Tarify IDS ŽSK sú všetky predávané cestovné lístky v rámci IDS ŽSK adresné, vstupujú 

do deľby tržieb a podliehajú odvodu DPH: 

- Predplatné cestovné lístky sú adresné, sú zakúpené na konkrétne zóny, prerozdelia sa v 

systéme deľby tržieb,  

- spustenie delby triieb.

vystupy z DCS IDZK

- zoznam v§etk§1ch kariet dopravcov V systéme IDS 25K, §tatistika driitel'ov kariet podl'a
profilu,

- informécie o uil'vatel'och a ich kartéch v systéme, historia uil'vatel's/ch prihlésenl' do
webového uil'vatel'ského konta,

- informécie o v§etk§1ch odbavovaCI'ch zariadeniach dopravcov v systéme,
- informécie o dévkach zaslanjch v§etkymi dopravcami,
- informécie o transakciéch a zostatkoch EP podl'a SNR Eisel kariet,
- informécie o odbavovaCI'ch zariadeniach bez transakcil',
- zoznam podozrivych transakcil',
- vygenerované vystt'Jpene zostavy pre finanEné vyrovnanie,
- étatistické prehl’ady pre sledovanie vyuil'vania jednotlivych druhov cestovnjlch dokladov

podl'a roznych kritéril' (poEet predanych PCL podl'a poEtu zén, podl'a Easovej platnosti, poEet
predanych CL podl'a jednotliWch druhov a kategoril' cestujL'Jcich, triba na zénu atd’.),

- Blacklisty.

Tok dét medzi DCS IDiK a dr‘z'itel'om karty

Vstupy do DCS IDZK

- driitel’ karty nezasiela do DCS ID2K iiadne déta.

vystupy z DCS IDZK

- UEet karty:
- informécie o karte — SNR Eislo, vydavatel' karty, aktivécia karty, platnost’ zl'avy,
- informécie o zakl'JpenSIch predplatn§Ich cestovnych II'stkoch a ich platnosti,
- pohyby na EP — Vklady, zostatky, cestovné Il'stky platené 2 EP.

2. Povinnosti platitel’a dane
JednotliVI' dopravcovia, ktorl' St] predajcovia cestovnjlch Il'stkov IDS ZSK (platitelia DPH) SCI povinnl'
na zéklade prl'sluénYCh ustanovenl' zékona E. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, odvédzat’
DPH z triieb 2a predaj cestovnych II'stkov uskutoEneny v danom kalendérnom mesiaci. Do delby
triieb vstupujt] triby s DPH. DPH odvédza kaidy dopravca (predajca) z jemu prisll'Jchajliceho
podielu po prerozdelenl'triieb, teda po vzéjomnej fakturécii.

Pri vloienl' finanEného kreditu do elektronickej pefiaienky nie je moiné urEit’, u ktorého
z dopravcov bude zakl'Jpeny cestovny II'stok, a ktor3'Im dopravcom bude uskutoEnené preprava,
preto z plnenia elektronickej pefiaienky nevzniké dopravcovi dafiové povinnost’ podl'a § 19 ods. 4
zékona E. 222/2004 Z. 2. o dani z pridanej hodnotyv znenl' neskor§l'ch predpisov. Dafiové povinnost’
dopravcovi vzniké a2 po zakL'JpenI' cestovného Il'stka a uskutoénenl' prepravy cestujl'Jceho podl'a §
19 ods. 2 zékona o dani z pridanej hodnoty.

V ponl'manl' Tarify IDS ZSK St] véetky predévané cestovné II'stky v rémci IDS 25K adresné, VStUpUjCI
do delby triieb a podliehajl] odvodu DPH:

- Predplatné cestovné listky St] adresné, Sl'J zakl'Jpené na konkrétne zony, prerozdelia sa v
systéme delby triieb,
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- Jednorazové cestovné lístky pre tarifnú oblasť MESTO Žilina sú adresné, sú platné u 

všetkých dopravcov v rámci zóny Žilina, prerozdelia sa v systéme deľby tržieb, 

- Turistické cestovné lístky pre tarifnú oblasť MESTO Žilina sú adresné, sú platné u 

všetkých dopravcov v rámci zóny Žilina, prerozdelia sa v systéme deľby tržieb, 

- Turistické cestovné lístky - sieťové sú adresné, sú platné v celom systéme IDS ŽSK, vo 

všetkých zónach, prerozdelia sa v systéme deľby tržieb, 

- Dovozné cestovné lístky - sieťové sú adresné, sú platné v celom systéme IDS ŽSK, vo 

všetkých zónach, prerozdelia sa v systéme deľby tržieb.  

3. Deľba tržieb a zúčtovanie transakcií elektronických peňaženiek 

Deľba tržieb a zúčtovanie transakcií elektronických peňaženiek bude prebiehať každý mesiac. Po 

uplynutí stanovenej lehoty na dodanie dát jednotlivými dopravcami (predajcami) je Organizátor 

povinný pomocou DCS IDŽK zrealizovať deľbu tržieb medzi jednotlivých dopravcov (výpočet 

podielu výnosov) za uplynulý mesiac v súlade s dokumentom Metodika deľby tržieb medzi 

dopravcov v IDS ŽSK najneskôr do 13. kalendárneho dňa do 14:00 hod. nasledujúceho mesiaca. V 

prípade, že tento dátum padne na deň, ktorý nie je pracovným dňom, je Organizátor povinný            

e-mailom stanoviť dátum, do kedy majú dopravcovia povinnosť zaslať požadované dáta tak, aby 

Organizátor mohol vykonať a predložiť výpočet podielu výnosov najneskôr do 14. kalendárneho 

dňa do 10.00 hod. nasledujúceho mesiaca. Deň predloženia musí byť zároveň pracovným dňom. 

Do výpočtu podielov výnosov jednotlivých dopravcov budú zahrnuté sumy s DPH.  

Po spustení deľby tržieb Organizátorom DCS IDŽK vykoná výpočet podielov výnosov podľa 

stanovených pravidiel a vygeneruje podklady pre finančné vyrovnanie – výstupné zostavy 

a podklady pre fakturáciu. Okrem podkladov pre finančné vyrovnanie sú vygenerované aj 

štatistické prehľady. Vyúčtovanie pre každého dopravcu je uvedené v zostave vyúčtovanie 

dopravcu. Zostava vyúčtovanie dopravcu obsahuje čiastky s DPH. 

Zostava Vyúčtovanie dopravcu obsahuje údaje: 

1. Zúčtovanie tržieb za predaj cestových lístkov IDS ŽSK: 

- vyčíslenie výšky záväzkov dopravcu voči ostatným dopravcom: 

- čiastky, ktoré má dopravca poukázať ostatným dopravcom v súvislosti 

s cestovnými lístkami IDS ŽSK predanými týmto dopravcom a využitými 

u ostatných dopravcov 

- vyčíslenie výšky pohľadávok dopravcu od ostatných dopravcov: 

- čiastky, ktoré ma dopravca obdržať od ostatných dopravcov v súvislosti s 

cestovnými lístkami IDS ŽSK predanými ostatnými dopravcami a využitými u tohto 

dopravcu 

- zápočet – rozdiel medzi pohľadávkami a záväzkami dopravcu 

2. Zúčtovanie transakcií elektronických peňaženiek:  

- vyčíslenie výšky záväzkov dopravcu voči ostatným dopravcom  

- čiastky, ktoré má dopravca poukázať ostatným dopravcom v súvislosti s vkladmi na 

karty ostatných dopravcov, 

- čiastky, ktoré má dopravca poukázať ostatným dopravcom v súvislosti s úhradou 

cestovného ním vydanými kartami u ostatných dopravcov,  

- vyčíslenie výšky pohľadávok dopravcu od ostatných dopravcov 

- čiastky, ktoré má dopravca obdržať od ostatných dopravcov v súvislosti s  vkladmi 

ostatných dopravcov na karty vydané týmto dopravcom,  

- Jednorazové cestovné ll'stky pre tarifnfi oblast' MESTO iilina St] adresné, SL'J platné u
véetCh dopravcov V rémci zony Zilina, prerozdelia sa v systéme delby triieb,

- Turistické cestovné listky pre tarifnli oblast' MESTO iilina SL'J adresné, SCI platné u
VéetCh dopravcov v rémci zony Zilina, prerozdelia sa v systéme delby triieb,

- Turistické cestovné II'stky - siet’ové so adresné, SL'J platné v celom systéme IDS 25K, vo
VéetCh zonach, prerozdelia sa v systéme delby triieb,

- Dovozné cestovné II'stky - siet’ové so adresné, SCI platné v celom systéme IDS 25K, vo
v§etk)'/ch zonach, prerozdelia sa v systéme delby triieb.

3. Delba triieb a zfiEtovanie transakcil’ elektronickych pefiaieniek
Delba triieb a zUEtovanie transakcil' elektronicch pefiaieniek bude prebiehat’ kaidy mesiac. Po
uplynutl' stanovenej Iehoty na dodanie dét jednotlii dopravcami (predajcami) je Organizétor
povinny pomocou DCS IDZK zrealizovat' delbu triieb medzi jednotlivS/ch dopravcov (vypoEet
podielu vynosov) za uplynuly mesiac v SL'JIade s dokumentom Metodika delby triieb medzi
dopravcov v IDS 2SK najneskor do 13. kalendérneho dfia do 14:00 hod. nasledujL'Jceho mesiaca. V
prl'pade, 2e tento détum padne na defi, ktory nie je pracovnym dfiom, je Organizétor povinny
e-mailom stanovit' détum, do kedy majL'J dopravcovia povinnost’ zaslat’ poiadované déta tak, aby
Organizétor mohol vykonat' a predloiit’ vypoEet podielu vynosov najneskor do 14. kalendérneho
dfia do 10.00 hod. nasleduceho mesiaca. Defi predloienia musi byt' zérovefi pracovnSIm dfiom.
Do vypoEtu podielov vynosovjednotliWch dopravcov budL'J zahrnuté sumy s DPH.

Po spustenl' delby triieb Organizétorom DCS IDiK vykoné vypoEet podielov vynosov podl'a
stanovenych pravidiel a vygeneruje podklady pre finanEné vyrovnanie — vystupné zostavy
apodklady pre fakturéciu. Okrem podkladov pre finanEné vyrovnanie SL'J vygenerované aj
étatistické prehl’ady. VyUEtovanie pre kaidého dopravcu je uvedené v zostave vEtovanie
dopravcu. Zostava vyl'JEtovanie dopravcu obsahuje Eiastky s DPH.

Zostava VyUEtovanie dopravcu obsahuje l'Jdaje:

1. ZOEtovanie triieb za predaj cestovS/ch II'stkov IDS 2SK:
- vyEI'slenie vyéky zévézkov dopravcu voEi ostatn3'Im dopravcom:

- Eiastky, ktoré mé dopravca poukézat’ ostatnjlm dopravcom V SL'Jvislosti
s cestovnflmi II'stkami IDS 25K predanX/mi tS/mto dopravcom a vyuiitymi
u ostatnjlch dopravcov

- vyEI'slenie vyéky pohl’adévok dopravcu od ostatnjlch dopravcov:
- Eiastky, ktoré ma dopravca obdriat’ od ostatnflch dopravcov v SL'JvisIosti s

cestovnflmi II'stkami IDS 25K predanYmi ostatnymi dopravcami a vyuiitymi u tohto
dopravcu

- zépoEet — rozdiel medzi pohl’adévkami a zévézkami dopravcu
2. ZOEtovanie transakcil' elektronicch per'laieniek:
- vyEI'slenie vyéky zévézkov dopravcu voEi ostatn3'Im dopravcom

- Eiastky, ktoré mé dopravca poukézat’ ostatnjlm dopravcom v SL'Nislosti s vkladmi na
karty ostatnYch dopravcov,

- Eiastky, ktoré mé dopravca poukézat’ ostatnflm dopravcom v Sl'Jvislosti s L'Jhradou
cestovného nl'm vydanymi kartami u ostatnflch dopravcov,

- vyEI'slenie vyéky pohl’adévok dopravcu od ostatnych dopravcov
- Eiastky, ktoré mé dopravca obdriat’ od ostatnjlch dopravcov v Sl'Jvislosti s vkladmi

ostatnSIch dopravcov na karty vydané t3'Imto dopravcom,
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- čiastky, ktoré má dopravca obdržať od ostatných dopravcov v súvislosti s úhradou 

cestovného u tohto dopravcu kartami ostatných dopravcov,  

- zápočet – rozdiel medzi pohľadávkami a záväzkami dopravcu, 

- čiastky, ktorými boli z kariet vydaných dopravcom hradené cestovné lístky u tohto 

dopravcu,  

- čiastky, ktoré boli cestujúcim z elektronickej peňaženky vyplatene (napr. v prípade straty 

karty), 

- zostatok elektronických peňazí k poslednému dňu mesiaca. 

Po ukončení výpočtu a vygenerovaní zostáv vykoná Organizátor kontrolu výstupov DCS IDŽK 

a potvrdí ich. Po potvrdení Organizátorom budú sprístupnené na webovom portáli pre dopravcov. 

Organizátor zašle každému z dopravcov e-mailom na dohodnutú e-mailovú adresu informáciu 

o zrealizovaní deľby tržieb a vyúčtovanie dopravcu, ktoré je sprístupnené aj na webovom portáli. 

Za deň doručenia vyúčtovania dopravcu sa považuje deň jeho odoslania Organizátorom 

prostredníctvom e-mailu, ak bol odoslaný v daný deň do 14:00 hod. Ak bol odoslaný po 14:00 hod., 

za deň doručenia sa považuje nasledujúci pracovný deň.  

Organizátor je povinný zaslať dopravcovi prevádzkujúcemu železničnú osobnú dopravu najneskôr 

do 14. kalendárneho dňa do 14:00  hod. počet prepravených osôb a prepravný výkon vlakmi 

v rámci IDS ŽSK za uplynulý mesiac. V prípade, že tento dátum padne na deň, ktorý nie je 

pracovným dňom, najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa po dni pracovného voľna do 14:00 

hod. 

Fakturácia 

Finančné vyrovnanie prebieha navzájom medzi jednotlivými dopravcami bez účasti ďalšieho 

subjektu. Spolu s vyúčtovaniami dopravcov sú na webovom portáli sprístupnené aj podklady pre 

fakturáciu, na základe ktorých si dopravcovia vystavia faktúry. Faktúry obsahujú ceny s DPH. 

Dopravca je povinný poukázať finančné čiastky do 30. kalendárnych dní odo dňa vyhotovenia  

faktúry na základe vyúčtovania, ako výstupu z modulu rozúčtovania tržieb v DCS IDŽK. Povinnosť 

dopravcu sa považuje za splnenú, ak je finančná čiastka pripísaná na bankový účet dopravcu, voči 

ktorému má záväzok najneskôr v posledný deň tejto lehoty.  

Dopravcovia sú povinní najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa prevodu finančnej čiastky zaslať 

Organizátorovi potvrdenie o prevode.  

4. Reklamácie 

Dopravca je povinný po obdržaní vyúčtovania dopravcu skontrolovať správnosť údajov uvedených 

v ňom a v prípade nezrovnalostí môže podať písomne reklamáciu Organizátorovi do 2 pracovných 

dní odo dňa doručenia vyúčtovania dopravcu. V reklamácii musí dopravca jasne definovať jej 

dôvod. V prípade, ak reklamácia nespĺňa všetky potrebné náležitostí, Organizátor požiada 

dopravcu o jej doplnenie v určenej lehote, ktorá nemôže byť dlhšia ako 2 pracovné dní. Organizátor 

je povinný reklamáciu posúdiť v lehote do 5 pracovných dní od jej doručenia a zaslať dopravcovi 

písomné stanovisko e-mailom. Vyúčtovanie dopravcu je aj v prípade podania reklamácie zo strany 

niektorého z dopravcov platné až do okamihu zaslania písomného stanoviska Organizátorom 

a každý dopravca je povinný si splniť svoje povinnosti, teda previesť finančné prostriedky na účet 

ostatných dopravcov, voči ktorým má záväzok a odviesť DPH zo svojho podielu tržieb.    

- Eiastky, ktoré mé dopravca obdriat’ od ostatnych dopravcov V Sl'Jvislosti s l'Jhradou
cestovného u tohto dopravcu kartami ostatnSIch dopravcov,

- zépoEet — rozdiel medzi pohl’adévkami a zévézkami dopravcu,
- Eiastky, ktorflmi boli z kariet vydanjlch dopravcom hradené cestovné Il'stky u tohto

dopravcu,
- Eiastky, ktoré boli CEStUjCICim z elektronickej pefiaienky vyplatene (napr. v prl'pade straty

kany).
- zostatok elektronickflch pefiazi k poslednému dfiu mesiaca.

Po ukonEenI' vypoEtu avygenerovanl' zostév vykoné Organizétor kontrolu vystupov DCS |D2K
a potvrdl' ich. Po potvrdenl' Organizétorom budt'J sprl'stupnené na webovom portéli pre dopravcov.
Organizétor zaéle kaidému z dopravcov e-mailom na dohodnutl'J e-mailovfl adresu informéciu
o zrealizovanl' delby triieb a vlEtovanie dopravcu, ktoré je sprl'stupnené aj na webovom portéli.
Za defi doruEenia vyL'JEtovania dopravcu sa povaiuje defi jeho odoslania Organizétorom
prostrednl'ctvom e-mailu, ak bol odoslaa dany der'1 do 14:00 hod. Ak bol odoslany po14:00 hod.,
za defi doruEenia sa povaiuje nasledujL'Jci pracovny defi.

Organizétorje povinny zaslat’ dopravcovi prevédzkujL'Jcemu ielezniEnL'J osobnl'J dopravu najneskor
do 14. kalendérneho dr'la do 14:00 hod. poEet prepravenX/ch osob a prepravny vykon vlakmi
vrémci IDS 25K za uplynuly mesiac. Vprl'pade, 2e tento détum padne na defi, ktory nie je
pracovnym dfiom, najneskor do nasledujl'Jceho pracovného dfia po dni pracovného vol'na do 14:00
hod.

Fa ktu récia

FinanEné vyrovnanie prebieha navzéjom medzi jednotlii dopravcami bez UEasti d'aléieho
subjektu. Spolu s vyL'JEtovaniami dopravcov 50 na webovom portéli sprl'stupnené aj podklady pre
fakturéciu, na zéklade ktorSIch si dopravcovia vystavia faktL'e. Faktl'e obsahujl] ceny s DPH.

Dopravca je povinny poukézat’ finanEné Eiastky do 30. kalendérnych dnl' odo dfia vyhotovenia
faktL'e na zéklade vyL'JEtovania, ako vystupu z modulu rozUEtovania triieb v DCS lDzK. Povinnost’
dopravcu sa povaiuje za splnenl'J, akje finanEné Eiastka pripl'sané na bankovy L'JEet dopravcu, voEi
ktorému mé zévézok najneskor v posledny defi tejto Iehoty.

Dopravcovia St] povinnl' najneskor do 2 pracoaIch dnl' odo dr'la prevodu finanEnej Eiastky zaslat’
Organizétorovi potvrdenie o prevode.

4. Reklamécie

Dopravca je povinny po obdrianl'vyL'JEtovania dopravcu skontrolovat' sprévnost’ (Idajov uvedenjlch
V fiom a v prl'pade nezrovnalostl' moie podat’ pI'somne reklaméciu Organizétorovi do 2 pracovnflch
a' odo dfia doruEenia vlEtovania dopravcu. Vreklamécii musi dopravca jasne definovat’ jej
dovod. V prl'pade, ak reklamécia nespifia v§etky potrebné néleiitostl', Organizétor poiiada
dopravcu o jej doplnenie v urEenej Iehote, ktoré nemoie byt' dlhéia ako 2 pracovné a'. Organizétor
je povinny reklaméciu posfldit’ v Iehote do 5 pracovnych a' od jej doruEenia a zaslat’ dopravcovi
pl'somné stanovisko e-mailom. VyL'JEtovanie dopravcu je aj v prl'pade podania reklamécie zo strany
niektorého z dopravcov platné a2 do okamihu zaslania pl'somného stanoviska Organizétorom
a kaidy dopravca je povinny si splnit’ svoje povinnosti, teda previest’ finanEné prostriedky na L'JEet
ostatnSIch dopravcov, voEi ktorym mé zévézok a odviest’ DPH 20 svojho podielu triieb.
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V prípade, ak bola podaná reklamácia oprávnená a bude mať vplyv aj na už zrealizované platby 

ostatných dopravcov, Organizátor je povinný bezodkladne o tom informovať všetkých dopravcov, 

čo najskôr odstrániť nedostatky a zaslať dopravcom nové vyúčtovanie s pokynmi ako postupovať.  

Ak dopravcovi vznikli dodatočné náklady ako dôsledok pochybenia Organizátora, Organizátor 

uhradí tieto náklady na účet dopravcu, ktorému vznikla škoda.   

Ak dopravcovi vznikli dodatočné náklady ako dôsledok pochybenia iného dopravcu, dopravca na 

ktorého strane došlo k pochybeniu uhradí tieto náklady na účet dopravcu, ktorému vznikla škoda.   

V prl'pade, ak bola podané reklamécia oprévnené a bude mat’ vplyv aj na ui zrealizované platby
ostatnSIch dopravcov, Organizétorje povinny bezodkladne 0 tom informovat' v§etk)'/ch dopravcov,
Eo najskér odstrénit’ nedostatky a zaslat’ dopravcom nové vyl'JEtovanie s pokynmi ako postupovat’.

Ak dopravcovi vznikli dodatoEné néklady ako désledok pochybenia Organizétora, Organizétor
uhradl'tieto néklady na UEet dopravcu, ktorému vznikla §koda.

Ak dopravcovi vznikli dodatoEné néklady ako désledok pochybenia iného dopravcu, dopravca na
ktorého strane do§|o k pochybeniu uhradl'tieto néklady na CIEet dopravcu, ktorému vznikla ékoda.
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Zoznam použitých skratiek 

BČK – bezkontaktná čipová karta 

CL – cestovný lístok 

DCL – dovozný cestovný lístok 

DPMŽ – Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o. 

E-JCL – elektronický jednorazový cestovný lístok  

EP – elektronická peňaženka 

eShop – internetový obchod, internetová predajňa 

IDS ŽSK – integrovaný dopravný systém Žilinského samosprávneho kraja  

JCL – jednorazový cestovný lístok 

MHD – mestská hromadná doprava  

mkm – miestokilometer 

PAD – prímestská autobusová doprava 

PCL – predplatný cestovný lístok 

POP – prenosná osobná pokladnica ZSSK 

P-JCL – papierový jednorazový cestovný lístok  

TCL – turistický cestovný lístok 

TO – tarifná oblasť 

SAD ZA – Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť 

ZSSK – Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam pouiith skratiek

BéK — bezkontaktné Eipové karta

CL — cestovny II'stok

DCL — dovozny cestovny II'stok

DPMi — Dopravny podnik mesta 2i|iny s. r. 0.

E-jCL — elektroniciednorazovy cestovny Il'stok

EP — elektronické per'laienka

eShop — internetovy obchod, internetové predajfia

IDS 25K — integrovany dopravny systém filinského samosprévneho kraja

jCL — jednorazovy cestovny II'stok

MHD — mestské hromadné doprava

mkm — miestokilometer

PAD — primestské autobusové doprava

PCL — predplatny cestovny II'stok

POP — prenosné osobné pokladnica ZSSK

P-JCL — papierovyjednorazovy cestovny II'stok

TCL — turisticky cestovny II'stok

TO — tarifné oblast’

SAD ZA — Slovenské autobusové doprava filina, akciové spoloEnost’

ZSSK — felezniéné spoloEnost’ Slovensko, a. s.
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Úvod 

V rámci IDS ŽSK sa predávajú cestovné doklady, ktoré stanovuje tarifa IDS ŽSK. Tento dokument 

určuje pravidlá pre deľbu tržieb z cestovného medzi jednotlivých dopravcov prevádzkujúcich 

dopravu na linkách zaradených do IDS ŽSK. Zdrojom financovania IDS ŽSK budú tržby z cestovného 

a úhrada nákladov súvisiacich s výkonmi vo verejnom záujme (dotácia zo štátneho rozpočtu, 

rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja a rozpočtu miest).    

1. Druhy cestovných dokladov IDS ŽSK 

Tarifa IDS ŽSK stanovuje tieto druhy cestovných dokladov: 

A) Predplatné cestovné lístky predávajú: 

- ZSSK na predajných miestach (v osobných pokladniciach) na celom území IDS ŽSK, cez 

eShop, cez POP vo vlakoch,  

- SAD ZA na predajných miestach, vo vozidlách z odbavovacích zariadení na celom území 

IDS ŽSK, cez eShop, 

- DPMŽ na predajných miestach. 

B) Jednorazové cestovné lístky pre tarifnú oblasť MESTO Žilina  

- JCL v elektronickej podobe sú hradené z EP a predávajú ich: 

- DPMŽ v označovačoch cestovných lístkov vo vozidlách DPMŽ na území tarifnej 

oblasti MESTO Žilina, 

- SAD ZA vo vozidlách z odbavovacích zariadení na území tarifnej oblasti MESTO 

Žilina, 

- ZSSK na predajných miestach (v osobných pokladniciach) a vo vlakoch z POP na 

území tarifnej oblasti MESTO Žilina s platnosťou od času zakúpenia – v ďalších 

etapách integrácie. 

- JCL v papierovej podobe sú hradené iným spôsobom ako z EP a predávajú ich: 

- DPMŽ v predajnej sieti DPMŽ (automaty DPMŽ, predajné miesta DPMŽ), vo 

vybraných novinových stánkoch na území tarifnej oblasti MESTO Žilina 

s platnosťou od označenia v označovači cestovných lístkov, 

- SAD ZA vo vozidlách z odbavovacích zariadení na území tarifnej oblasti MESTO 

Žilina s platnosťou od času zakúpenia, 

- ZSSK na predajných miestach (v osobných pokladniciach) a vo vlakoch z POP na 

území tarifnej oblasti MESTO Žilina s platnosťou od času zakúpenia. 

C) Turistické cestovné lístky predávajú: 

- ZSSK na predajných miestach (v osobných pokladniciach) a vo vlakoch z POP na celom 

území IDS ŽSK,  

- SAD ZA na predajných miestach a vo vozidlách z odbavovacích zariadení na celom 

území IDS ŽSK, 

- DPMŽ v predajnej sieti DPMŽ (automaty DPMŽ, označovače vo vozidlách – iba TCL pre 

tarifnú oblasť MESTO Žilina), 

D) Dovozné cestovné lístky predávajú:   

- ZSSK na predajných miestach (v osobných pokladniciach) a z POP na celom území IDS 

ŽSK,  

- SAD ZA na predajných miestach a vo vozidlách z odbavovacích zariadení na celom 

území IDS ŽSK, 

Uvod

V rémci IDS 25K sa predévajlil cestovné doklady, ktoré stanovuje tarifa IDS 25K. Tento dokument
urEuje pravidlé pre delbu triieb zcestovného medzi jednotliWch dopravcov prevédzkujL'Jcich
dopravu na linkéch zaradenych do IDS 25K. Zdrojom financovania IDS 2SK bUdCI triby z cestovného
a Uhrada nékladov SL'Jvisiacich s vykonmi vo verejnom zéujme (dotécia zo §tétneho rozpoEtu,
rozpoEtu zilinského samosprévneho kraja a rozpoEtu miest).

1. Druhy cestovnych dokladov IDS 25K
Tarifa IDS 25K stanovuje tieto druhy cestovnSIch dokladov:

A) Predplatné cestovné listky predévajl]:
ZSSK na predajnych miestach (V osobnych pokladniciach) na celom Clzeml' IDS 25K, cez
eShop, cez POP vo Vlakoch,
SAD ZA na predajnflch miestach, vo vozidléch z odbavovaCI'ch zariadenl' na celom L'Jzeml'
IDS ZSK, cez eShop,
DPMZ na predajnych miestach.

B) jednorazové cestovné listky pre tarifnli oblast' MESTO iilina
jCL v elektronickej podobe St] hradené 2 EP a predévajt] ich:

- DPMZ V oznavach cestovnSIch II'stkov vo vozidléch DPMi na Uzeml'tarifnej
oblasti MESTO iilina,

- SAD ZA vo vozidléch z odbavovaCI'ch zariadenl' na Uzeml' tarifnej oblasti MESTO
2i|ina,

- ZSSK na predajnflch miestach (V osobnSIch pokladniciach) a v0 Vlakoch z POP na
L'Jzeml'tarifnej oblasti MESTO 2ilina s platnost’ou od Easu zakflpenia — v d'allél'ch
etapéch integrécie.

jCL v papierovej podobe so hradené inf/m spésobom ako 2 EP a predévajl'J ich:
- DPM2 v predajnej sieti DPM2 (automaty DPMZ predajné miesta DPMi), v0

vybranych novinovS/ch sténkoch na Uzeml' tarifnej oblasti MESTO filina
s platnost’ou od oznaEenia v oznavaEi cestovnych II'stkov,

- SAD ZA vo vozidléch z odbavovaCI'ch zariadenl' na Uzeml' tarifnej oblasti MESTO
2i|ina s platnost’ou od Easu zakL'Jpenia,

- ZSSK na predaa/ch miestach (v osobnych pokladniciach) a v0 Vlakoch z POP na
Uzeml'tarifnej oblasti MESTO 2i|ina s platnost’ou od Easu zaklflpenia.

C) Turistické cestovné II'stky predévajL'J:
ZSSK na predajnych miestach (v osobnSIch pokladniciach) a v0 Vlakoch z POP na celom
L'Jzeml' IDS 25K,
SAD ZA na predaach miestach a v0 vozidléch z odbavovaCI'ch zariadenl' na celom
Clzeml' IDS 25K,
DPMZ v predajnej sieti DPMZ (automaty DPMZ oznavaEe vo vozidléch — iba TCL pre
tarifnL'J oblast’ MESTO Zilina),

D) Dovozné cestovné listky predévajt]:
ZSSK na predajnych miestach (v osobnSIch pokladniciach) a z POP na celom l'JzemI' IDS
25K,
SAD ZA na predajnS/ch miestach a v0 vozidléch z odbavovaCI'ch zariadenl' na celom
azemi IDS 25K,
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- DPMŽ v predajnej sieti DPMŽ (automaty DPMŽ, predajné miesta DPMŽ), vo vybraných 

novinových stánkoch na území tarifnej oblasti MESTO Žilina. 

2. Provízia pre dopravcu, ktorý je predajcom cestovných lístkov 

Na pokrytie nákladov spojených s predajom cestovných lístkov slúži dopravcovi provízia. Provízia 

je stanovená vo výške 5% z tržieb za predané cestovné lístky, ktoré dopravca predá.    

Tržby za predaj bezkontaktných čipových kariet ostávajú dopravcovi, ktorý BČK vydal a nevstupujú 

do deľby tržieb.  

Tieto ustanovenia nemajú vplyv na povinnosť dopravcu vykazovať všetky tržby a ostatné výnosy 

vyplývajúce zo Zmluvy o službách voči svojmu objednávateľovi, t.j. dopravca voči svojmu 

objednávateľovi vykazuje tržby a ostatné výnosy rovnako ako pred zapojením do IDS.  

3. Postup deľby tržieb 

Organizátor je povinný zrealizovať rozúčtovanie v lehote stanovenej v Štandarde dátových a 

finančných tokov v IDS ŽSK podľa postupu definovaného v tomto dokumente.   

Podiel pre dopravcu prevádzkujúceho MHD v tarifnej oblasti MESTO Žilina bude určený pre 

jednotlivé druhy cestovných lístkov v % výške. Ako parameter pre rozdelenie tržieb medzi 

dopravcov prevádzkujúcich PAD, MHD CA, MHD KNM a železničnú dopravu bude použitý výkon 

dopravcov v mkm  v tarifnej oblasti. 

U jednotlivých dopravcov budú znížené mkm, z dôvodu využívania vlastných taríf dopravcov. 

V PAD, MHD Čadca a MHD KNM sa použijú údaje z odbavovacích zariadení. U dopravcu 

prevádzkujúceho železničnú osobnú dopravu bude realizovaný prieskum. (Ak to bude 

v budúcnosti možné, budú použité dáta z prenosných osobných pokladníc a osobných pokladníc).  

Deľba tržieb môže podliehať do budúcna zmenám pri zavádzaní ďalších druhov cestovných 

dokladov a rozširovaní systému.  

Deľba tržieb pre dopravcov prevádzkujúcich dopravu na území ostatných miest, ktoré budú 

postupne zapojené do IDS ŽSK bude dohodnutá v zmysle budúcich rokovaní podľa existujúcich 

pravidiel pre tarifnú oblasť MESTO Čadca a MESTO Žilina. 

Pre prechodné obdobie budú pre deľbu tržieb použité koeficienty určené odborným odhadom 

a deľba tržieb bude prebiehať v testovacom režime. Všetci dopravcovia v IDS ŽSK budú v 

stanovenom termíne zasielať všetky údaje o počte predaných cestovných lístkov podľa Štandardu 

dátových a finančných tokov v IDS ŽSK, avšak deľba tržieb bude prebiehať len v testovacej fáze. 

Prvá skutočná deľba tržieb spojená s presunom finančných prostriedkov na účty jednotlivých 

dopravcov bude prebiehať až po vykonaní prvého prieskumu, v ktorej budú spätne rozdelené tržby 

s použitím koeficientov stanovených prieskumom. Prieskum bude realizovaný v zmysle lehôt 

stanovených v časti 5. Realizácia prieskumov. Koeficienty deľby tržieb stanovené prieskumom sa 

budú následne používať pre deľbu tržieb do vykonania a vyhodnotenia každého ďalšieho 

prieskumu.  

A) Predplatné cestovné lístky 

Tržby sa budú deliť podľa jednotlivých tarifných oblastí. Tarifnú oblasť tvorí 1 alebo viac tarifných 

zón. Tarifné oblasti pre deľbu tržieb schvaľujú objednávatelia na návrh koordinátora.  

- DPM2 v predajnej sieti DPMi (automaty DPMZ predajné miesta DPMi), vo vybran3'Ich
novinovjlch sténkoch na Uzeml'tarifnej oblasti MESTO Zilina.

2. PrOVI’zia pre dopravcu, ktory je predajcom cestovnYch ll'stkov

Na pokrytie nékladov spojenjlch s predajom cestovnSIch II'stkov slt’fii dopravcovi provfzia. Provizia
je stanovené vo vyéke 5% z triieb za predané cestovné Il'stky, ktoré dopravca predé.

Triby za predaj bezkontaktnflch Eipch kariet ostévajL'J dopravcovi, ktory BCK vydal a nevstupujl'J
do delby triieb.

Tieto ustanovenia nemajt] Vplyv na povinnost’ dopravcu vykazovat' véetky triby a ostatné vynosy
vyplajlflce zo Zmluvy o sluibéch voEi svojmu objednévatel'ovi, t.j. dopravca voEi svojmu
objednévatel’ovi vykazuje triby a ostatné vynosy rovnako ako pred zapojenl'm do IDS.

3. Postup delby triieb

Organizétor je povinny zrealizovat' roEtovanie v Iehote stanovenej v Standarde détov3'Ich a
finanEnSIch tokov v IDS 25K podl'a postupu definovaného v tomto dokumente.

Podiel pre dopravcu prevédzkujL'Jceho MHD v tarifnej oblasti MESTO 2i|ina bude urEeny pre
jednotlivé druhy cestovnSIch II'stkov v % vyéke. Ako parameter pre rozdelenie triieb medzi
dopravcov prevédzkujl'Jcich PAD, MHD CA, MHD KNM a ielezniEnL'J dopravu bude pouiity Wkon
dopravcov v mkm v tarifnej oblasti.

Ujednotlivych dopravcov budl] znl'iené mkm, zdovodu vyuil'vania vlastnjlch tarl'f dopravcov.
VPAD, MHD Cadca aMHD KNM sa pouiijL'J Udaje z odbavovacich zariadenl'. Udopravcu
prevédzkujL'Jceho ielezniEnl] osoa'J dopravu bude realizovany prieskum. (Ak to bude
v bUdUCI'IOStI moiné, budl] pouiité déta z prenosnjlch osobnych pokladnl'c a osobn)'/ch pokladnl'c).

Delba triieb moie podliehat’ do budCIcna zmeném pri zavédzanl' d'al§l'ch druhov cestovnYch
dokladov a roz§irovani systému.

Delba triieb pre dopravcov prevédzkujlilcich dopravu na L'Jzeml' ostatnjlch miest, ktoré budt]
postupne zapojené do IDS 2SK bude dohodnuté v zmysle budL'Jcich rokovanl' podl’a existujL'Jcich
pravidiel pre tarifnl'J obIast’ MESTO Cadca a MESTO 2i|ina.

Pre prechodné obdobie budl'J pre delbu triieb pouiité koeficienty urEené odbornflm odhadom
a delba triieb bude prebiehat’ vtestovacom reiime. V§etci dopravcovia v IDS 2SK budt] v
stanovenom terml'ne zasielat’ v§etky L'Jdaje o poEte predanych cestovnSIch II'stkov podl’a Standardu
détch a finanEnych tokov v IDS ZSK, av§ak delba triieb bude prebiehat’ Ien vtestovacej féze.
Prvé skutoEné delba triieb spojené s presunom finanEnflch prostriedkov na fifty jednotlivS/ch
dopravcov bude prebiehat’ a2 po vykonanl' prvého prieskumu, v ktorej budL'J spétne rozdelené triby
spouiitl'm koeficientov stanovenSIch prieskumom. Prieskum bude realizovany vzmysle Iehot
stanovenSIch v Easti 5. Realizécia prieskumov. Koeficienty delby triieb stanovené prieskumom sa
budl'J nésledne pouil'vat' pre delbu triieb do vykonania a vyhodnotenia kaidého d'aléieho
prieskumu.

A) Predplatné cestovné ll’stky

Triby sa bUdCI delit’ podl’a jednotlivjlch tarifnych oblasti. Tarifnt] oblast’ tvorI' 1 alebo viac tarifnflch
zon. Tarifné obIasti pre delbu triieb schval'ujl] objednévatelia na névrh koordinétora.
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Pilotné územie je rozdelené do nasledujúcich tarifných oblastí: 

- MESTO Žilina (zóna 99, 100) 

- MESTO Čadca (zóna 200) 

- REGIÓN Kysuce (zóny 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208) 

- REGIÓN Rajec (zóny 101, 102, 103, 104, 105)  

PCL - tarifná oblasť MESTO Žilina  

Zóna 100 zakúpená samostatne  

Zóna 100 platí pre linky MHD, linky prímestskej autobusovej dopravy a železničnej dopravy. 

1. Z celkovej tržby sa odpočíta provízia pre predajcu. 

2. Z tržby zníženej o províziu sa vypočíta % podiel pre dopravcu prevádzkujúceho MHD v tarifnej 

oblasti MESTO Žilina.  

3. Z tržby zníženej o províziu sa vypočíta % podiel pre dopravcu/dopravcov prevádzkujúcich PAD 

a železničnú osobnú dopravu. Tento podiel zohľadňuje možnosť jazdy vozidlami PAD a vlakmi 

v rámci zóny 100 a rozdelí sa podľa pomeru ich výkonov v tarifnej oblasti MESTO Žilina. 

% podiel dopravcu: 

 

𝑃𝐷𝑜 =
𝑚𝑘𝑚𝐷𝑜 100

∑ 𝑚𝑘𝑚𝐷𝑜 100

× 100 

PDo - % podiel dopravcu 

mkmDo 100 – mesačný výkon dopravcu v mkm v tarifnej oblasti MESTO Žilina (iba úseky, na ktorých 

sa dá prepraviť v rámci zóny 100 – mkm na úseku medzi prvou a poslednou zastávkou v rámci 

zóny 100)* 

   ∑mkmDo 100 – mesačný výkon dopravcov v mkm v tarifnej oblasti MESTO Žilina (iba úseky, na 

ktorých sa dá prepraviť v rámci zóny 100 – mkm na úseku medzi prvou a poslednou zastávkou v 

rámci zóny 100)* 

* výkon v mkm je očistený o duálnu tarifu jednotlivých dopravcov  

Zóna 100 zakúpená v kombinácii s inými zónami 

1. Z celkovej tržby sa odpočíta provízia pre predajcu. 

2. Z tržby za zónu 100 zníženej o províziu sa vypočíta % podiel pre dopravcu prevádzkujúceho 

MHD v tarifnej oblasti MESTO Žilina.  

3. Z tržby zníženej o províziu sa vypočíta % podiel pre dopravcu/dopravcov prevádzkujúcich PAD 

a železničnú osobnú dopravu. Tento podiel zo zóny 100 zohľadňuje jazdu vozidlami PAD 

a vlakmi v zóne 100, ktorými cestujúci prichádzajú do zóny 100.  

4. Časť tržby za zónu 100 pre dopravcu/dopravcov prevádzkujúcich PAD a železničnú osobnú 

dopravu sa rozdelí medzi dopravcov podľa pomeru ich výkonov v tarifnej oblasti MESTO Žilina.  

% podiel dopravcu: 

𝑃𝐷𝑜 =
𝑚𝑘𝑚𝐷𝑜 100

∑ 𝑚𝑘𝑚𝐷𝑜 100

× 100 

 

PDo - % podiel dopravcu 

Pilotné l'Jzemieje rozdelené do nasledujL'Jcich tarifnych oblasti:
— MESTO Zilina (zéna 99, 100)
— MESTO Cadca (zéna 200)
— REGION Kysuce (zény 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208)
— REGION Rajec (zény 101, 102,103,104,105)

PCL - tarifné oblast' MESTO iilina

Zéna 100 zakL’JDené samostatne

Zéna 100 platl' pre linky MHD, linky prl'mestskej autobusovej dopravy a ielezniEnej dopravy.

1.

2.

Z celkovej triby sa odpoEI'ta provfzia pre predajcu.

Z triby znl'ienej o provfziu sa vypoEI'ta % podiel pre dopravcu prevédzkujL'Jceho MHD v tarifnej
oblasti MESTO Zilina.
Z triby znl'ienej o proviziu sa vypoEI'ta % podiel pre dopravcu/dopravcov prevédzkujl'Jcich PAD
a ielezniEnL'J osoa'J dopravu. Tento podiel zohl’adfiuje moinost’jazdy vozidlami PAD a Vlakmi
v rémci zény 100 a rozdell' sa podl’a pomeru ich vykonov v tarifnej oblasti MESTO filina.
% podiel dopravcu:

mkmDo 100
=—X 100

Z mkmDo 100
PDo

PDo - % podiel dopravcu

mkmDo mo — mesaEny vykon dopravcu v mkm v tarifnej oblasti MESTO Zilina (iba dseky, na ktorjich
50 dd prepravit'v rdmci zény 100 - mkm na Liseku medzi prvou a poslednou zastc’tvkou V rdmci
zo'ny 100)*

kmm 100 — mesaEny VYkon dopravcov vmkm vtarifnej oblasti MESTO Zilina (iba Liseky, na
ktorych 50 dd prepravit’v rdmci zo'ny 100 — mkm na Liseku medzi prvou a poslednou zastdvkou v
rdmci zo'ny 100)*

* vykon v mkm je oc'isteny o dud/nu tarifujednot/ivych dopravcov

Zéna 100 zakL’JDené v kombinécii s in\'/mi zénami

Z celkovej triby sa odpoEI'ta provfzia pre predajcu.
Ztriby za zénu 100 znl'ienej o provfziu sa vypoEI'ta % podiel pre dopravcu prevédzkujl'Jceho
MHD v tarifnej oblasti MESTO filina.
Z triby znl'ienej o provfziu sa vypoEI'ta % podiel pre dopravcu/dopravcov prevédzkujl'Jcich PAD
aielezniénl] osobnl] dopravu. Tento podiel zo zény 100 zohl’adfiuje jazdu vozidlami PAD
a Vlakmi v zéne 100, ktorflmi cestujL'Jci prichédzajL'J do zény 100.
Cast’ triby za zénu 100 pre dopravcu/dopravcov prevédzkujl'Jcich PAD a ielezniEnL'J OSObnl]
dopravu sa rozdell' medzi dopravcov podl'a pomeru ich vykonov v tarifnej oblasti MESTO 2ilina.
% podiel dopravcu:

mkmDo 100
P =Do i

Z “1 Him) 100
X 100

P00 - % podiel dopravcu
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mkmDo 100 – mesačný výkon dopravcu v mkm v tarifnej oblasti MESTO Žilina* 

∑mkmDo 100 – mesačný výkon dopravcov v mkm v tarifnej oblasti MESTO Žilina* 

* výkon v mkm je očistený o duálnu tarifu jednotlivých dopravcov  

5. Tržba za ostatné zóny sa rozdelí medzi dopravcov podľa postupu pre tarifné oblasti REGIÓN 

alebo MESTO Čadca.  

Zóna 99 zakúpená v kombinácii s inými zónami 

Zóna 99 neplatí pre MHD (platí iba pre linky prímestskej autobusovej dopravy a železničnej 

dopravy). Zóna 99 je určená pre cestujúcich, ktorí cestujú z tarifnej oblasti REGIÓN do tarifnej 

oblasti MESTO Žilina a v tarifnej oblasti MESTO Žilina nevyužijú MHD alebo pre tých, ktorí cez tarifnú 

oblasť MESTO Žilina iba prechádzajú. Zóna 99 sa nedá zakúpiť samostatne.  

1. Z celkovej tržby sa odpočíta provízia pre predajcu.  

2. Zostávajúca časť tržby znížená o províziu sa rozdelí medzi jednotlivých dopravcov podľa 

pomeru ich výkonov v tarifnej oblasti MESTO Žilina. 

% podiel dopravcu: 

𝑃𝐷𝑜 =
𝑚𝑘𝑚𝐷𝑜 100

∑ 𝑚𝑘𝑚𝐷𝑜 100

× 100 

PDo - % podiel dopravcu 

mkmDo 100 – mesačný výkon dopravcu v mkm v tarifnej oblasti MESTO Žilina* 

∑mkmDo 100 – mesačný výkon dopravcov v mkm v tarifnej oblasti MESTO Žilina* 

* výkon v mkm je očistený o duálnu tarifu jednotlivých dopravcov  

3. Tržba za ostatné zóny sa rozdelí medzi dopravcov podľa postupu pre tarifné oblasti REGIÓN 

alebo MESTO Čadca.  

PCL - tarifná oblasť MESTO Čadca 

Zóna 200 zakúpená samostatne 

1. Z celkovej tržby sa odpočíta provízia pre predajcu. 

2. Zostávajúca časť tržby znížená o províziu sa rozdelí medzi dopravcov podľa pomeru ich 

výkonov v tarifnej oblasti MESTO Čadca: 

% podiel dopravcu: 

𝑃𝐷𝑜 =
𝑚𝑘𝑚𝐷𝑜 200

∑ 𝑚𝑘𝑚𝐷𝑜 200

× 100 

PDo - % podiel dopravcu 

mkmDo 200 – mesačný výkon dopravcu v mkm v tarifnej oblasti MESTO Čadca (iba úseky na 

ktorých sa dá prepraviť v rámci zóny 200 – mkm na úseku medzi prvou a poslednou zastávkou 

v rámci zóny 200)* 

mkmDO mo — mesaEny Vykon dopravcu V mkm V tarifnej oblasti MESTO Zilina*

:mkmDo mo — mesaEny Vykon dopravcov V mkm V tarifnej oblasti MESTO Zvilina’I

* Vykon V mkm je oc'isteny o dud/nu tarifu jednotlivych dopravcov

5. Triba za ostatné zény sa rozdell' medzi dopravcov podl’a postupu pre tarifné oblasti REGION
alebo MESTO Cadca.

Zéna 99 zakL’JDené v kombinécii 5 iai zénami

Zéna 99 neplatl' pre MHD (platl' iba pre linky prl'mestskej autobusovej dopravy a ielezniEnej
dopravy). Zéna 99 je urEené pre CEStUjCICICh, ktorl' cestujl] z tarifnej oblasti REGION do tarifnej
oblasti MESTO 2i|ina a vtarifnej oblasti MESTO zilina nevyuiijl] MHD alebo pre t)'/ch, ktorl'cez tarifnt]
oblast’ MESTO Zilina iba prechédzajl]. Zéna 99 sa nedé zaklilpit' samostatne.

1.
2.

Z celkovej triby sa odpoEI'ta provizia pre predajcu.
Zostévajljca East' triby znl'iené o proviziu sa rozdell' medzi jednotlivych dopravcov podl’al
pomeru ich vykonov V tarifnej oblasti MESTO Zilina.
% podiel dopravcu:

_ mkmDo 100— X 100
Z mkmDo 100

Do

P00 - % podiel dopravcu

mkmDo ma — mesaEny Vykon dopravcu V mkm V tarifnej oblasti MESTO Zilina*

:mkmDo mo — mesaEny Vykon dopravcov V mkm V tarifnej oblasti MESTO Zvilina’I

* Vykon V mkm je oc'isteny o dud/nu tarifu jednotlivych dopravcov

3. Triba za ostatné zény sa rozdell' medzi dopravcov podl’a postupu pre tarifné oblasti REGION
alebo MESTO Cadca.

PCL - tarifné oblast' MESTO Cadca

Zéna 200 zakL'JDené samostatne

Z celkovej triby sa odpoEI'ta provfzia pre predajcu.
ZostévajL'Jca East’ triby znl'iené o proviziu sa rozdell' medzi dopravcov podl’a pomeru ich
vykonovv tarifnej oblasti MESTO Cadca:
% podiel dopravcu:

mkmDo 200
PDo =

Z mkmDo 200
X 100

P00 - % podiel dopravcu

mkmDo 200 — mesac'ny Vykon dopravcu vmkm V tarifnej oblasti MESTO Cadca (iba L'Iseky na
ktorych 50 dd prepraVit' V rdmci zo'ny 200 — mkm na Useku medzi prvou a poslednou zasto'lvkou
V rdmci zo'ny 200)*
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∑mkmDo 200 – mesačný výkon dopravcov v mkm v tarifnej oblasti MESTO Čadca (iba úseky na 

ktorých sa dá prepraviť v rámci zóny 200 – mkm na úseku medzi prvou a poslednou zastávkou 

v rámci zóny 200)* 

* výkon v mkm je očistený o duálnu tarifu jednotlivých dopravcov  

Zóna 200 zakúpená v kombinácii s inými zónami  

1. Z celkovej tržby sa odpočíta provízia pre predajcu. 

2. Zostávajúca časť tržby znížená o províziu sa rozdelí medzi dopravcov podľa pomeru ich 

výkonov v tarifnej oblasti MESTO Čadca: 

% podiel dopravcu: 

𝑃𝐷𝑜 =
𝑚𝑘𝑚𝐷𝑜 200

∑ 𝑚𝑘𝑚𝐷𝑜 200

× 100 

PDo - % podiel dopravcu 

mkmDo 200 – mesačný výkon dopravcu v mkm na území  tarifnej oblasti MESTO Čadca* 

∑mkmDo 200 – mesačný výkon dopravcov v mkm na území tarifnej oblasti MESTO Čadca* 

* výkon v mkm je očistený o duálnu tarifu jednotlivých dopravcov 

3. Tržba za ostatné zóny sa rozdelí medzi dopravcov podľa postupu pre tarifné oblasti REGIÓN 

alebo MESTO Žilina.  

PCL – tarifná oblasť REGIÓN 

zóny REGIÓN 

PCL – zóny REGIÓN, sa rozdelia podľa jednotlivých tarifných oblastí nasledujúcim postupom:  

1. Z celkovej tržby sa odpočíta provízia pre predajcu.  

2. Zostávajúca časť tržby znížená o províziu sa rozdelí medzi jednotlivých dopravcov podľa 

pomeru ich výkonov v danej tarifnej oblasti REGIÓN. 

% podiel dopravcu: 

𝑃𝐷𝑜 =
𝑚𝑘𝑚𝐷𝑜 𝑅𝐸𝐺𝐼Ó𝑁

∑ 𝑚𝑘𝑚𝐷𝑜 𝑅𝐸𝐺𝐼Ó𝑁

× 100 

PDo - % podiel dopravcu 

mkmDo – mesačný výkon dopravcu v mkm v tarifnej oblasti REGIÓN (KYSUCE alebo RAJEC)*   

∑mkmDo – mesačný výkon dopravcov v mkm v tarifnej oblasti REGIÓN (KYSUCE alebo RAJEC)* 

* výkon v mkm je očistený o duálnu tarifu jednotlivých dopravcov  

B) Jednorazové cestovné lístky pre tarifnú oblasť MESTO Žilina 

Po vykonaní prieskumu sa budú tržby z JCL deliť na základe pomerov z prieskumu. Tržby za 

prechodné obdobie do vykonania prvého prieskumu budú po vykonaní prvého prieskumu spätne 

rozdané na základe pomerov z prieskumu.  

:mkmDo 200 — mesac'ny vykon dopravcov vmkm Vtarifnej oblasti MESTO ("adca (iba L'Iseky na
ktorych 50 dd prepraVit' V rc'Imci zo'ny 200 - mkm na Liseku medzi prvou a pos/ednou zastdvkou
V rdmci zény 200) *

* vykon V mkm je oc'isteny o dud/nu tarifu jednotlivych dopravcov

Zéna 200 zakL’JDené V kombinécii 5 iai zénami

1. Z celkovej triby sa odpoEI'ta provfzia pre predajcu.
2. ZostévajL'Jca East’ triby znl'iené o proviziu sa rozdell' medzi dopravcov podl'a pomeru ich

vykonov v tarifnej oblasti MESTO Cadca:
% podiel dopravcu:

_ mkmDo 200— X 100
Z mkmDo 200

D0

PDO - % podiel dopravcu

mkmDo 200 — mesaEny vykon dopravcu V mkm na Uzeml' tarifnej oblasti MESTO Cadca"

:mkmDo 200 — mesaEny vykon dopravcov V mkm na Uzeml' tarifnej oblasti MESTO Cadca*

* vykon V mkm je oEisteny o dud/nu tarifujednot/ivych dopravcov

3. Triba za ostatné zény sa rozdell' medzi dopravcov podl'a postupu pre tarifné oblasti REGION
alebo MESTO 2i|ina.

PCL - tarifné oblast’ REGION

zény REGION

PCL — zény REGION, sa rozdelia podl'a jednotlivych tarifnych oblasti nasledujl'Jcim postupom:

1. Z celkovej triby sa odpoEI'ta provfzia pre predajcu.

2. Zostévajljca East’ triby znl'iené o proviziu sa rozdell' medzi jednotlivych dopravcov podl'a
pomeru ich vykonov v danej tarifnej oblasti REGION.
% podiel dopravcu:

mkmDo REGIONP =Do
2 "lkmbo REGION

x 100

P00 - % podiel dopravcu

mkmDo — mesac'ny vykon dopravcu V mkm V tarifnej oblasti REGION (KYSUCE alebo RAjEC)*

:mkmDo — mesaEny vykon dopravcov V mkm V tarifnej oblasti REGION (KYSUCE alebo RAjEC)*

* vykon V mkm je oc'isteny o dud/nu tarifu jednotlivych dopravcov

B) Jednorazové cestovné II’stky pre tarifm’: oblast’ MESTO iilina

Po vykonanl' prieskumu sa budL'J triby zJCL delit’ na zéklade pomerov z prieskumu. Triby za
prechodné obdobie do vykonania prvého prieskumu budl'J p0 vykonanl' prvého prieskumu spétne
rozdané na zéklade pomerov z prieskumu.
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C) Turistické cestovné lístky  

24  – hodinové cestovné lístky pre tarifnú oblasť MESTO Žilina 

1. Z tržby sa odpočíta provízia pre predajcu. 

2. Z tržby zníženej o províziu sa vypočíta % podiel pre dopravcu prevádzkujúceho MHD v Žiline. 

3. Z tržby zníženej o províziu sa vypočíta % podiel pre dopravcu/dopravcov prevádzkujúcich PAD 

a železničnú osobnú dopravu, ktorý zohľadňuje možnosť cestovania vozidlami PAD a vlakmi 

v rámci zóny 100 a ktorý sa rozdelí podľa pomeru ich výkonov v tarifnej oblasti MESTO Žilina: 

% podiel dopravcu: 

𝑃𝐷𝑜 =
𝑚𝑘𝑚𝐷𝑜 100

∑ 𝑚𝑘𝑚𝐷𝑜 100

× 100 

PDo - % podiel dopravcu 

mkmDo – mesačný výkon dopravcu v mkm v tarifnej oblasti MESTO Žilina (iba úseky, na ktorých 

sa dá prepraviť v rámci zóny 100 – mkm na úseku medzi prvou a poslednou zastávkou v rámci 

zóny 100)* 

∑mkmDo – mesačný výkon dopravcov v mkm  v tarifnej oblasti MESTO Žilina (iba úseky, na 

ktorých sa dá prepraviť v rámci zóny 100 – mkm na úseku medzi prvou a poslednou zastávkou 

v rámci zóny 100)* 

* výkon v mkm je očistený o duálnu tarifu jednotlivých dopravcov  

24  a 72 – hodinové cestovné lístky sieťové 

1. Z tržby sa odpočíta provízia pre predajcu.  

2. Z tržby zníženej o províziu sa odpočíta podiel pre dopravcu prevádzkujúceho MHD v Žiline: 

a) z 24 a 72 - hodinových cestovných lístkov sieťových predaných dopravcom prevádzkujúcim 

MHD v tarifnej oblasti MESTO Žilina, ktoré musia byť najskôr označené v MHD sa vypočíta 

% podiel pre dopravcu prevádzkujúceho MHD v tarifnej oblasti MESTO Žilina. 

b) z 24 a 72 - hodinových cestovných lístkov sieťových predaných dopravcom prevádzkujúcim 

PAD, MHD v CA, KNM alebo železničnú osobnú dopravu sa vypočíta % podiel pre dopravcu 

prevádzkujúceho MHD v tarifnej oblasti MESTO Žilina.  

3. Zostávajúca čiastka je rozdelená medzi ostatných dopravcov podľa pomeru ich výkonov 

v celom IDS.  

% podiel dopravcu: 

𝑃𝐷𝑜 =
𝑚𝑘𝑚𝐷𝑜

∑ 𝑚𝑘𝑚𝐷𝑜

× 100 

PDo - % podiel dopravcu 

mkmDo – mesačný výkon dopravcu v mkm (použije sa pomer výkonov za všetky tarifné oblastí)* 

∑mkmDo – mesačný výkon dopravcov v mkm (použije sa pomer výkonov za všetky tarifné 

oblastí)* 

* výkon v mkm je očistený o duálnu tarifu jednotlivých dopravcov  

C) Turistické cestovné II’stky

24 — hodinové cestovné “5t pre tarifnL'J oblast’ MESTO 2ilina

1. Z triby sa odpoEI'ta prOVI'zia pre predajcu.
2. Z triby znl'ienej o proviziu sa vypoEI'ta % podiel pre dopravcu prevédzkujflceho MHD v ziline.
3. Z triby znl'ienej o proviziu sa vypoEI'ta % podiel pre dopravcu/dopravcov prevédzkujlilcich PAD

a ielezniEnL'J osoa'J dopravu, ktory zohl'adfiuje moinost’ cestovania vozidlami PAD a Vlakmi
v rémci zény 100 a ktory sa rozdell' podl'a pomeru ich vykonov v tarifnej oblasti MESTO filina:
% podiel dopravcu:

mkmDo 100PM — x 100
— Z mkmDo 100

P00 - % podiel dopravcu

mkmDo — mesac'ny vykon dopravcu v mkm v tarifnej oblasti MESTO Zilina (iba L'Iseky, na ktorych
50 dd prepravit'v rdmci zény 100 - mkm na Useku medzi prvou a poslednou zastdvkou v rdmci
zo'ny 100)*

zmkmpo — mesaEny vykon dopravcov vmkm Vtarifnej oblasti MESTO Zilina (iba L'Iseky, na
ktorych 50 dd prepravit’v rdmci zo'ny 100 - mkm na Liseku medzi prvou a poslednou zastdvkou
V rdmci zény 100)*

* vykon v mkm je oc'isteny o dud/nu tarifu jednotlivych dopravcov

24 a 72 — hodinové cestovné II'stkv siet’ové

1. Z triby sa odpoEI'ta prOVI'zia pre predajcu.
2. Z triby znl'ienej o proviziu sa odpoEI'ta podiel pre dopravcu prevédzkujl'Jceho MHD v Ziline:

a) z 24 a 72 - hodinovjch cestovnjlch Il'stkov siet’ovych predan§Ich dopravcom prevédzkujlilcim
MHD v tarifnej oblasti MESTO Zilina, ktoré musia byt’ najskér oznaEené v MHD sa vypoEI'ta
% podiel pre dopravcu prevédzkujL'Jceho MHD V tarifnej oblasti MESTO Zilina.

b) 2 24 a 72 - hodinovjch cestovnjlch Il'stkov siet’ovych predan§Ich dopravcom prevédzkujlilcim
PAD, MHD V CA, KNM alebo ielezniénu osoa'J dopravu sa vypoEI'ta % podiel pre dopravcu
prevédzkujL'Jceho MHD v tarifnej oblasti MESTO zilina.

3. ZostévajL'Jca Eiastka je rozdelené medzi ostatnYch dopravcov podl’a pomeru ich vykonov
v celom IDS.
% podiel dopravcu:

mkmDoPDO — x 100
_ Z mkmDo

PDo - % podiel dopravcu

mkmDo — mesac'ny vykon dopravcu v mkm (poqje sa pomer vykonov za V§etky tarifné oblastl')*

zmkmpo — mesaEny vykon dopravcov vmkm (pouz'ije sa pomer vykonov za v§etky tarifné
oblastl)*

* vykon v mkm je oc'isteny o dud/nu tarifu jednotlivych dopravcov
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D) Dovozné cestovné lístky  

Po vykonaní prieskumu sa budú tržby z JCL deliť na základe pomerov z prieskumu. Tržby za 

prechodné obdobie do vykonania prvého prieskumu budú po vykonaní prvého prieskumu spätne 

rozdané na základe pomerov z prieskumu. 

4. Spôsob určenia koeficientov pre deľbu tržieb v IDS ŽSK 

Koeficienty pre deľbu tržieb budú určené z dát z predajných alebo kontrolných zariadení. 

V prípade, ak nebude možné zistiť potrebné údaje takýmto spôsobom, bude vykonaný prieskum. 

Pre prechodné obdobie od spustenia IDS ŽSK do vykonania prvého prieskumu, budú koeficienty 

pre deľbu tržieb určené odborným odhadom a deľba tržieb bude prebiehať len v testovacom 

režime. Stanovenie výšky koeficientov deľby tržieb pre testovaciu prevádzku je uvedené v prílohe 

č. 2. 

Údaje potrebné pre deľbu tržieb  

1. Určenie pomeru taríf dopravcov a tarify IDS ŽSK v tarifných oblastiach 

Určí sa pomer tarify IDS ŽSK a vlastnej tarify dopravcu na linkách zaradených do IDS ŽSK. Získané 

% pomery sa použijú na úpravu mkm v jednotlivých tarifných oblastiach. 

Spôsob získania dát:  

- dáta získané z predajných zariadení 

-  dáta získané prieskumom 

Vypočíta sa počet prepravených osôb podľa jednotlivých druhov cestovných dokladov 

v jednotlivých tarifných zónach (za každú zónu osobitne), z ktorých sa zistí priemerný pomer 

využívania taríf v jednotlivých tarifných oblastiach.  

Pre každú tarifnú oblasť REGIÓN bude vypočítaný 1 pomer.  

Pre tarifné oblasti MESTO budú vypočítané 2 pomery: 

1. Pomer prepravených osôb podľa jednotlivých taríf iba v rámci tarifnej oblasti MESTO 

(pre deľbu tržieb z tarifnej oblasti MESTO zakúpenej samostatne). 

2. Pomer prepravených osôb podľa jednotlivých taríf v rámci tarifnej oblasti MESTO, ktorý 

bude zahŕňať všetky prepravené osoby do a z tarifnej oblasti MESTO a prepravené 

osoby v rámci tarifnej oblasti MESTO (pre deľbu tržieb z tarifnej oblasti MESTO 

zakúpenej v kombinácii s inými zónami). 

Zaradenie zón do tarifných oblastí je uvedené v kapitole 3. časti A) tohto dokumentu.  

 

 

 

 

 

D) Dovozné cestovné II’stky

Po vykonanl' prieskumu sa budl] triby ZJCL delit’ na zéklade pomerov z prieskumu. Triby za
prechodné obdobie do vykonania prvého prieskumu budl'J po vykonanl' prvého prieskumu spétne
rozdané na zéklade pomerov z prieskumu.

4. Spfisob urt’enia koeficientov pre delbu triieb v IDS iSK

Koeficienty pre delbu triieb budL'J urEené z dét z predaach alebo kontrolnjlch zariadenl'.
V prl'pade, ak nebude moiné zistit’ potrebné l'Jdaje takYmto sposobom, bude vykonany prieskum.

Pre prechodné obdobie 0d spustenia IDS 25K do vykonania prvého prieskumu, budL'J koeficienty
pre delbu triieb urEené odbornYm odhadom a delba triieb bude prebiehat’ Ien vtestovacom
reiime. Stanovenie vy§ky koeficientov delby triieb pre testovaciu prevédzku je uvedené v prl'lohe
E. 2.

Udaje potrebné pre delbu triieb

1. Uriz'enie Domeru tarl'f dopravcov a tarifv IDS 25K v tarifm'lch oblastiach

UrEI' sa pomer tarify IDS 25K a vlastnej tarify dopravcu na linkéch zaradenjlch do IDS 25K. Zl'skané
% pomery sa pouiijt] na L'Jpravu mkm vjednotlivych tarifn3'Ich oblastiach.

Sposob Zl'skania dét:
- déta Zl'skané z predaach zariadenl'
- déta ZI'skané prieskumom

VypoEI'ta sa poEet prepravenych osob podl'a jednotlivych druhov cestovn3'Ich dokladov
vjednotlivych tarifnych zonach (za kaidL'J zonu osobitne), z ktorflch sa zistl' priemerny pomer
vyuil'vania tarl'fvjednotlivjmh tarifnych oblastiach.

Pre kaidl] tarifnl'J oblast’ REGION bude vypoEI'tany1 pomer.

Pre tarifné oblasti MESTO budl'J vypoEI'tané 2 pomery:
1. Pomer prepravenf/ch osob podl'a jednotlivSICh tarl'f iba v rémci tarifnej oblasti MESTO

(pre delbu triieb z tarifnej oblasti MESTO zakL'Jpenej samostatne).
2. Pomer prepravenX/ch osob podl'ajednotlivych tarl'fv rémci tarifnej oblasti MESTO, ktory

bude zahffiat’ v§etky prepravené osoby do a ztarifnej oblasti MESTO a prepravené
osoby v rémci tarifnej oblasti MESTO (pre delbu triieb z tarifnej oblasti MESTO
zakl'Jpenej V kombinécii s inYmi zonami).

Zaradenie zon do tarifnych oblastl'je uvedené v kapitole 3. Easti A) tohto dokumentu.
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2. Určenie ďalších koeficientov deľby tržieb 

Druh 

CL 
Zóny Koeficient deľby tržieb 

PCL 
zóna 100 zakúpená 

samostatne 

podiel pre dopravcu prevádzkujúceho MHD v TO MESTO Žilina (DPMŽ) 

podiel pre ostatných dopravcov v TO MESTO Žilina (SAD ZA, ZSSK) 

PCL 

zóna 100 zakúpená 

v kombinácii s inými 

zónami  

podiel pre dopravcu prevádzkujúceho MHD v TO  MESTO Žilina (DPMŽ) 

podiel pre ostatných dopravcov v TO MESTO Žilina (SAD ZA, ZSSK) 

JCL zóna 100 
podiel pre dopravcu prevádzkujúceho MHD v TO MESTO Žilina (DPMŽ) 

podiel pre ostatných dopravcov v TO MESTO Žilina (SAD ZA, ZSSK) 

TCL zóna 100 
podiel pre dopravcu prevádzkujúceho MHD v TO MESTO Žilina (DPMŽ) 

podiel pre ostatných dopravcov v TO MESTO Žilina (SAD ZA, ZSSK) 

TCL sieťový predaný DPMŽ 
podiel pre dopravcu prevádzkujúceho MHD v TO MESTO Žilina (DPMŽ) 

podiel pre ostatných dopravcov v TO MESTO Žilina (SAD ZA, ZSSK) 

TCL 
sieťový predaný iným 

dopravcom 

podiel pre dopravcu prevádzkujúceho MHD v TO MESTO Žilina (DPMŽ) 

podiel pre ostatných dopravcov v TO MESTO Žilina (SAD ZA, ZSSK) 

DCL sieťový 
podiel pre dopravcu prevádzkujúceho MHD v TO MESTO Žilina (DPMŽ) 

podiel pre ostatných dopravcov v TO MESTO Žilina (SAD ZA, ZSSK) 

 

2.1. Určenie podielu pre dopravcov z PCL pre tarifnú oblasť MESTO Žilina  

- PCL pre zónu 100 zakúpenú samostatne - podiel pre dopravcov sa stanoví podľa počtu 

cestujúcich so samostatnou zónou 100 zistených u jednotlivých dopravcov. U dopravcu 

prevádzkujúceho PAD z predajných zariadení príp. prieskumom, u dopravcu prevádzkujúceho 

železničnú osobnú dopravu prieskumom, u dopravcu prevádzkujúceho MHD prieskumom 

alebo z kontrolných zariadení.  

- PCL pre zónu 100 zakúpenú v kombinácii so zónami REGIÓN - podiel zo zóny 100 pre 

dopravcov prevádzkujúcich PAD a železničnú osobnú dopravu zohľadňuje jazdu vozidlami 

PAD a vlakmi v zóne 100, ktorými cestujúci prichádzajú do zóny 100 a určí sa výpočtom ako 

pomer hodnoty zóny 99 a zóny 100. 

 

2.2. Určenie podielu pre dopravcov z JCL pre tarifnú oblasť MESTO Žilina 

U jednotlivých dopravcov sa určí počet cestujúcich s JCL pre tarifnú oblasť MESTO Žilina 

prieskumom (prípadne budú použité aj ďalšie dáta: dopravca SAD ZA by musel evidovať takýchto 

cestujúcich pri nástupe a rovnako dopravca DPMŽ by musel evidovať aspoň cestujúcich 

s elektronickým JCL pre tarifnú oblasť MESTO ZA pri prestupe, takým spôsobom, že by bol cestujúci 

vždy povinný zaznamenať nástup, prípadne sa môžu použiť dáta z kontroly cestujúcich). 

2.3. Určenie podielu pre dopravcov z turistických cestovných lístkov 

Po vykonaní prieskumu bude možné zistiť počet cestujúcich s turistickými cestovnými lístkami 

u ZSSK, u SAD ZA budú použité dáta z prieskumu, prípadne sa budú evidovať cestujúci s turistickým 

cestovným lístkom pri nástupe, u DPMŽ sa zistia cestujúci s turistickým cestovným lístkom 

prieskumom príp. z kontroly cestujúcich.  

2.4. Určenie podielu pre dopravcov z dovozného  

Nepredpokladáme, že sa dovozné cestovné lístky budú využívať vo veľkej miere. Po vykonaní 

prieskumu bude deľba dovozného realizovaná na základe prieskumu. Tržby za prechodné obdobie 

2. Uriz'enie d'algl'ch koeficientov delbv triieb

D£:h Zény Koeficient delby triieb

PCL zéna 100 zakflpené podiel pre dopravcu prevédzkujljceho MHD vTO MESTO Zilina (DPMZ)
samostatne podiel pre ostatnych dopravcov v TO MESTO Zilina (SAD ZA, ZSSK)
zéna 100 zakL'Jpené podiel pre dopravcu prevédzkujl'Jceho MHD v TO MESTO Zilina (DPMZ)

PCL V kombinécii s inymi
zénami podiel pre ostatnych dopravcov v TO MESTO Zilina (SAD ZA, ZSSK)

podiel pre dopravcu prevédzkujl'Jceho MHD vTO MESTO Zilina (DPMZ)
podiel pre ostatnych dopravcov v TO MESTO Zilina (SAD ZA, ZSSK)
podiel pre dopravcu prevédzkujljceho MHD vTO MESTO 2i|ina (DPMz)
podiel pre ostatnych dopravcov v TO MESTO Zilina (SAD ZA, ZSSK)
podiel pre dopravcu prevédzkujl'Jceho MHD vTO MESTO Zilina (DPMZ)
podiel pre ostatnych dopravcov v TO MESTO Zilina (SAD ZA, ZSSK)

siet’ovy predany inym podiel pre dopravcu prevédzkujl'Jceho MHD vTO MESTO Zilina (DPMZ)
dopravcom podiel pre ostatnych dopravcov v TO MESTO Zilina (SAD ZA, ZSSK)

podiel pre dopravcu prevédzkujl'Jceho MHD vTO MESTO Zilina (DPMZ)
podiel pre ostatnych dopravcov v TO MESTO Zilina (SAD ZA, ZSSK)

JCL zéna 100

TCL zéna 100

TCL siet’ovy predany DPM?

TCL

DCL siet’ovy

2.1. UrEenie Dodielu Dre dopravcov z PCL Dre tarifnL'J oblast’ MESTO 2i|ina

- PCL pre zénu 100 zakfipem’: samostatne - podiel pre dopravcov sa stanovf podl'a poEtu
cestujL'Jcich so samostatnou zénou 100 zistenych ujednotlivych dopravcov. U dopravcu
prevédzkujL'Jceho PAD z predajnych zariadenl' prl'p. prieskumom, u dopravcu prevédzkujl'Jceho
ielezniEnL'J osoa'J dopravu prieskumom, u dopravcu prevédzkujl'Jceho MHD prieskumom
alebo z kontrolnych zariadenl'.

- PCL pre zénu 100 zaklipenli v kombinécii so zénami REGION - podiel zo zény 100 pre
dopravcov prevédzkujL'Jcich PAD a ielezniEnL'J osoa'J dopravu zohl’adfiuje jazdu vozidlami
PAD a vlakmi v zéne 100, ktorymi CEStUjCICi prichédzajl] do zény 100 a urEI' sa vypoEtom ako
pomer hodnoty zény 99 a zény 100.

2.2. UrEenie Dodielu Dre dopravcov z ICL pre tarifnL'J oblast’ MESTO Zilina

U jednotlivych dopravcov sa urEI' poEet cestujflcich sJCL pre tarifnt] oblast’ MESTO Zilina
prieskumom (prl'padne budL'J pouiité aj d’aléie déta: dopravca SAD ZA by musel evidovat’ takychto
cestujL'Jcich pri néstupe a rovnako dopravca DPMZ by musel evidovat’ aspofi cestujl'Jcich
s elektronickmCL pre tarifnl'J oblast’ MESTO ZA pri prestupe, takym spésobom, ie by bol cestujCIci
vidy povinny zaznamenat’ néstup, prl'padne sa méiu pouiit' déta z kontroly CEStUjCICiCh).

2.3. UrEenie Dodielu Dre dopravcov z turistickych cestovm'lch II'stkov

Po vykonanl' prieskumu bude moiné zistit’ poEet CEStUjUCiCh sturistickymi cestovnymi Il'stkami
u ZSSK, u SAD ZA budL'J pouiité déta z prieskumu, prl'padne sa budL'J evidovat' cestujL'Jci s turistickym
cestovnym II'stkom pri néstupe, u DPM2 sa zistia cestujflci s turistickym cestovnym II'stkom
prieskumom prl'p. z kontroly cestujL'Jcich.

2.4. UrEenie Dodielu Dre dopravcov z dovozného

Nepredpokladéme, 2e sa dovozné cestovné ll'stky budL'J vyuil'vat' v0 velkej miere. Po vykonanl'
prieskumu bude delba dovozného realizované na zéklade prieskumu. Triby za prechodné obdobie
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do vykonania prvého prieskumu budú po vykonaní prvého prieskumu spätne rozdané na základe 

pomerov z prieskumu. 

5. Realizácia prieskumov  

Prieskum sa bude realizovať za účelom zistenia vybraných koeficientov pre deľbu tržieb 

u dopravcov, u ktorých nie je možne zistiť tieto dáta iným spôsobom.  

Prieskum bude vykonaný na vybranej vzorke, ktorá bude vopred určená.  

Do vzorky bude v regióne zahnutých:  

• 100% spojov v danom úseku, ak je počet spojov menší, resp. rovný 2 spojom za hodinu, 

• minimálne 50% spojov v danom úseku, pokiaľ počet spojov je väčší ako 2 spoje za hodinu 

a zároveň je menší, resp. rovný  4 spojom za hodinu (počet spojov bude zaokrúhlený na 

celé číslo nahor), 

• minimálne 25% spojov v danom úseku, pokiaľ počet spojov je väčší ako 4 spoje za hodinu 

(počet spojov bude zaokrúhlený na celé číslo nahor). 

Prieskum sa bude realizovať vo všetkých prevádzkových obdobiach dňa (špička, sedlo, večer, 

víkend).  

Počet dní realizácie prieskumu 

Prieskum sa bude vykonávať 2 pracovné dni (utorok a štvrtok) a 1 sobotu. Z údajov sa následne 

zistí priemer za 1 deň váženým aritmetickým priemerom (bude zohľadnený počet pracovných dní 

a počet sobôt, nedieľ a sviatkov).  

Periodicita realizácie prieskumov 

Prvý prieskum bude realizovaný a vyhodnotený max. do 6 mesiacov od spustenia IDS, následne sa 

bude prieskum vykonávať raz ročne. Presný termín prvého prieskumu bude stanovený v závislosti 

od reálneho spustenia IDS tak, aby bol prieskum realizovaný v období plnej prevádzky (mimo 

prázdninového a sviatočného režimu). 

Údaje zisťované prieskumom: 

Z prieskumu sa vypočítajú vyššie uvedené parametre.   

V prieskume sa bude zisťovať predovšetkým:  

- druh cestovného lístka, na ktorý cestujúci cestuje, 

- nástupná, výstupná zastávka/stanica (v prípade potreby aj prestupná zastávka/stanica), 

- využívanie kombinácie cestovných dokladov železničného dopravcu a tarify IDS ŽSK vo 

vlakoch. 

Podmienky pre vykonanie mimoriadneho prieskumu: 

- zavedenie nového druhu cestovného dokladu,  

- rozšírenie územia IDS ŽSK, 

- vstup nového dopravcu do IDS ŽSK, 

- výrazná zmena dopravnej obslužnosti na území IDS ŽSK, 

- výrazná zmena cestovných návykov cestujúcich. 

Potreba realizácie mimoriadnych prieskumov bude priebežne prerokovávaná na stretnutiach 

pracovnej skupiny. 

 

do vykonania prvého prieskumu budL'J p0 vykonanl' prvého prieskumu spétne rozdané na zéklade
pomerov z prieskumu.

5. Realizécia prieskumov
Prieskum sa bude realizovat’ za L'JEelom zistenia vybranYch koeficientov pre delbu triieb
u dopravcov, u ktorych nieje moine zistit’ tieto déta inf/m spésobom.

Prieskum bude vykonany na vybranej vzorke, ktoré bude vopred urEené.

Do vzorky bude v regiéne zahnutSIch:
o 100% spojovv danom L'Jseku, akje poEet spojov men§i, resp. rovny 2 spojom za hodinu,
o minimélne 50% spojov v danom Useku, pokial’ poEet spojovje VéEéI’ ako 2 spoje 2a hodinu

a zérovefi je menél', resp. rovny 4 spojom za hodinu (poEet spojov bude zaokruhleny na
celé Eislo nahor),

o minimélne 25% spojov v danom Useku, pokial' poEet spojovje Vééél' ako 4 spoje za hodinu
(poEet spojov bude zaoe'JhIeny na celé El'slo nahor).

Prieskum sa bude realizovat’ vo v§etkych prevédzkovjch obdobiach dfia (épiEka, sedlo, veEer,
Vl'kend).

Poiz'et a' realizécie prieskumu

Prieskum sa bude vykonévat’ 2 pracovné dni (utorok a §tvrtok) a 1 sobotu. Z Odajov sa nésledne
zistl' priemer 2a 1 defi véienjlm aritmetickflm priemerom (bude zohl'adneny poEet pracovnflch a'
a poEet sobét, nediel’a sviatkov).

Periodicita realizécie prieskumov

Prvy prieskum bude realizovany a vyhodnoteny max. do 6 mesiacov od spustenia IDS, nésledne sa
bude prieskum vykonévat’ raz roEne. Presny terml'n prvého prieskumu bude stanoveny v zévislosti
0d reélneho spustenia IDS tak, aby bol prieskum realizovany vobdobl' plnej prevédzky (mimo
prézdninového a sviatoEného reiimu).

Udaje zist'ované prieskumom:

Z prieskumu sa vypoEI'tajL'J vy§§ie uvedené parametre.
V prieskume sa bude zist’ovat' predovéetm:

- druh cestovného II'stka, na ktory cestujflci cestuje,
- néstupné, vystupné zastévka/stanica (v prl'pade potreby aj prestupné zastévka/stanica),
- vyuil'vanie kombinécie cestovnjlch dokladov ielezniEného dopravcu a tarify IDS 25K v0

Vlakoch.

Podmienky pre vykonanie mimoriadneho prieskumu:

- zavedenie nového druhu cestovného dokladu,
- rozél'renie L'Jzemia IDS 25K,
- vstup nového dopravcu do IDS ZSK,
- vyrazné zmena dopravnej obsluinosti na Ozeml' IDS ZSK,
- vyrazné zmena cestovnjlch névykov cestujCIcich.

Potreba realizécie mimoriadnych prieskumov bude priebeine prerokovévané na stretnutiach
pracovnej skupiny.
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Príloha č. 1 Stanovenie jednotnej kapacity vozidiel pre výpočet mkm 

Autobusy  

kategória vozidiel Typ vozidiel maximálna obsaditeľnosť (Sed.+Stá.) 

sólo < 12 m 

C 954.1360 (11 990 mm) 89 

Crossway  LE (11 995 mm) 116 

B 952 (11 320 mm) 100 

sólo > 12 m Crossway (12 097 mm) 75 

midi < 11 m 

Crossway (10 655 mm) 75  

Crossway (10 757mm) 76 

Crossway  LE (10 845 mm) 77 
   

 

Vlaky 

Typ a označenie vozidla 
normálna obsaditeľnosť 

(počet miest na sedenie) 

vlaková súprava 

813+913 83 

671+071+971 307 + (333 státie) 

661  247 + (212 státie) 

660 343 + (285 státie) 

vozne 

Bc  ZSSK 48 

Bc 54 

Ampeer 54 

Apeer61 52 

Bdee54 54 

Bd58 58 

Bee  60 

Bgee 60 

B80 RIC 80 

Bee80 80 

Bmz 66 

Beer61 60 

Bpeer61 66 

Bmpz 84 

Bdt 88 

Bdtee 88 

Bdteer 80 

Bdgteer 80 

Bdteer (v) 84 

Bdghmeer 43 

BDs RIC 40 

BDsee 40 

BDsheer 24 

Bc  ZSSK 48 

 

 

Prl'loha E. 1 Stanovenie jednotnej kapacity vozidiel pre vypot'et mkm

Autobusy

kategéria vozidiel Typ vozidiel maximélna obsaditel’nost’ (Sed.+Sté.)

C 954.1360 (11 990 mm) 89

sélo <12 m Crossway LE (11 995 mm) 116

B 952 (11 320 mm) 100

sélo >12 m Crossway (12 097 mm) 75

Crossway (1 O 655 mm) 75

midi < 11 m Crossway(10 757mm) 76

Crossway LE (1 O 845 mm) 77

Vlaky

Typ a oznaEenie vozidla
normélna obsaditel’nost’
(poEet miest na sedenie)

813+913 83

vlakové sfiprava 671 +071 +971 307 + (333 stétie)

661 247 + (212 stétie)

660 343 + (285 stétie)

Bc ZSSK 48

Bc 54

Ampeer 54

Apeer61 52

Bdee54 54

Bd58 58

Bee 6O

Bgee 60

B80 RIC 80

Bee8O 80

Bmz 66

Beer61 6O
vozne

Bpeer61 66

Bmpz 84

Bdt 88

Bdtee 88

Bdteer 80

Bdgteer 80

Bdteer (v) 84

Bdghmeer 43

BDs RIC 40

BDsee 4O

BDsheer 24

Bc ZSSK 48
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Príloha č. 2  Stanovenie výšky koeficientov deľby tržieb pre testovaciu 

prevádzku 

Koeficienty, ktoré budú používané pre deľbu tržieb budú pravidelne upravované po prieskume. 

Okrem prieskumu budú u dopravcov, u ktorých je to možné na úpravu koeficientov použité aj dáta 

z predajných a kontrolných zariadení. Tržby za prechodné obdobie do vykonania pravého 

prieskumu, budú po vykonaní prvého prieskumu spätne rozdelené. 

1. Určenie pomeru taríf dopravcov a tarify IDS ŽSK v tarifných oblastiach 

V testovacej fáze deľby tržieb sa na určenie pomerov taríf dopravcov na očistenie mkm 

vstupujúcich do deľby tržieb použije odborný odhad v zmysle prerokovaných modelových 

výpočtov.  

2. Určenie ďalších koeficientov deľby tržieb 

Druh 

CL 
Zóny Koeficient deľby tržieb Výška podielu 

PCL 

zóna 100 

zakúpená 

samostatne 

podiel pre dopravcu prevádzkujúceho MHD v TO 

MESTO Žilina (DPMŽ) 
99,50% 

podiel pre ostatných dopravcov v TO MESTO Žilina 

(SAD ZA, ZSSK) 
0,50% 

PCL 

zóna 100 

zakúpená 

v kombinácii 

s inými zónami * 

podiel pre dopravcu prevádzkujúceho MHD v TO  

MESTO Žilina (DPMŽ) 
68,97% 

podiel pre ostatných dopravcov v TO MESTO Žilina 

(SAD ZA, ZSSK) 
31,03% 

JCL zóna 100 

podiel pre dopravcu prevádzkujúceho MHD v TO 

MESTO Žilina (DPMŽ) 

pre prechodné obdobie 

nie je určený podiel 

podiel pre ostatných dopravcov v TO MESTO Žilina 

(SAD ZA, ZSSK) 

pre prechodné obdobie 

nie je určený podiel 

TCL zóna 100 

podiel pre dopravcu prevádzkujúceho MHD v TO 

MESTO Žilina (DPMŽ) 
99,50% 

podiel pre ostatných dopravcov v TO MESTO Žilina 

(SAD ZA, ZSSK) 
0,50% 

TCL 
sieťový predaný 

DPMŽ 

podiel pre dopravcu prevádzkujúceho MHD v TO 

MESTO Žilina (DPMŽ) 
40,00% 

podiel pre ostatných dopravcov v TO MESTO Žilina 

(SAD ZA, ZSSK) 
60,00% 

TCL 
sieťový predaný 

iným dopravcom 

podiel pre dopravcu prevádzkujúceho MHD v TO 

MESTO Žilina (DPMŽ) 
10,00% 

podiel pre ostatných dopravcov v TO MESTO Žilina 

(SAD ZA, ZSSK) 
90,00% 

DCL sieťový 

podiel pre dopravcu prevádzkujúceho MHD v TO 

MESTO Žilina (DPMŽ) 

pre prechodné obdobie 

nie je určený podiel 

podiel pre ostatných dopravcov v TO MESTO Žilina 

(SAD ZA, ZSSK) 

pre prechodné obdobie 

nie je určený podiel 

* bude použitý pomer hodnoty zóny 99 a zóny 100 (nebude sa zisťovať v prieskume) 

 

2.1. Určenie podielu pre dopravcov z PCL pre tarifnú oblasť MESTO Žilina  

- PCL pre zónu 100 zakúpenú samostatne - odhadovaný podiel zo zóny 100 zakúpenej 

samostatne pre dopravcu prevádzkujúceho MHD v tarifnej oblasti MESTO Žilina  99,5% a 

Prl’loha E. 2 Stanovenie vy§ky koeficientov delby triieb pre testovaciu
prevédzku

Koeficienty, ktoré budl'J pouil'vané pre delbu triieb budlil pravidelne upravované p0 prieskume.
Okrem prieskumu budt] u dopravcov, u ktorSIchje to moiné na Upravu koeficientov pouiité aj déta
zpredajnSIch akontrolnych zariadenl'. Triby za prechodné obdobie do vykonania pravého
prieskumu, budl] p0 vykonanl' prvého prieskumu spétne rozdelené.

1. Uriz'enie pomeru tarl'f dopravcov a tarify IDS iSK v tarifnych oblastiach

V testovacej féze delby triieb sa na urEenie pomerov tarl'f dopravcov na oEistenie mkm
vstupujlilcich do delby triieb pouiije odborny odhad vzmysle prerokovanych modelovych
vypoEtov.

2. Uriz'enie d'algl'ch koeficientov delby triieb

D£:h Zény Koeficient delby tr‘z'ieb vy§ka podielu

, podiel pre dopravcu prevédzkujflceho MHD vTO
2°"? 100, MESTO Zilina (DPMZ) 995096

PCL zakupena . , V. .
samostatne podiel pre ostatnych dopravcov v TO MESTO ZIIIna 0 50%

(SAD ZA, ZSSK) '
zéna 100 podiel pre dopravcu prevédzkujL'Jceho MHD vTO

v. . v 68,97%zakapené MESTO ZIIIna (DPMZ)
PCL . , .. , v. .V komblnacn podiel pre ostatnych dopravcov v TO MESTO ZIIIna 31 03%

s in3'Imi zénami * (SAD ZA, ZSSK) '

podiel pre dopravcu prevédzkujL'Jceho MHD vTO pre prechodné obdobie
, MESTO Zilina DPMZ nie ‘e uréen ' odiel

JCL zona100 . ( , ) v.. J yp, .podiel pre ostatnych dopravcov v TO MESTO ZIIIna pre prechodne obdobie
(SAD ZA, ZSSK) nieje uréeny podiel
podiel pre dopravcu prevédzkujL'Jceho MHD vTO 99 50%

, MESTO Zilina (DPMZ) '
TCL zona 100 . , v..podiel pre ostatnych dopravcov v TO MESTO ZIIIna 0 50%

(SAD ZA, ZSSK) '
podiel pre dopravcu prevédzkujL'Jceho MHD vTO 40 00%

TCL siet’ovy predany MESTO Zilina (DPMZ) '
DPMZ podiel pre ostatnYch dopravcov vTO MESTO Zilina 60 00%

(SAD ZA, ZSSK) '
podiel pre dopravcu prevédzkujL'Jceho MHD vTO 10 00%

TCL siefovy predany MESTO Zilina (DPMZ) '
inf/m dopravcom podiel pre ostatnYch dopravcov vTO MESTO Zilina 90 00%

(SAD ZA, ZSSK) '

podiel pre dopravcu prevédzkujL'Jceho MHD vTO pre prechodné obdobie
DCL siet’ovy MESTO Zilina (DPMZ) v” nieje uréeny Rodiel .

podiel pre ostatnych dopravcov v TO MESTO ZIIIna pre prechodne obdobie
(SAD ZA, ZSSK) nieje uréeny podiel

* bude pouiity pomer hodnoty zény 99 a zény 100 (nebude sa zist’ovat’ v prieskume)

2.1. UrEenie podielu Dre dopravcov z PCL Dre tarifnl] oblast’ MESTO iilina
PCL pre zénu 100 zaklipenli samostatne - odhadovany podiel zo zény 100 zakl'Jpenej
samostatne pre dopravcu prevédzkujL'Jceho MHD V tarifnej oblasti MESTO 2i|ina 995% a
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pre ostatných dopravcov 0,5% vychádza z údajov o počte prepravených osôb v rámci mesta 

Žilina. 

Dopravca 

Počet 

prepravených 

osôb v rámci 

zóny Žilina 

Počet 

prepravených 

osôb použitých 

pre výpočet % 

podielu 

% 

podiel 

DPMŽ za rok 2018 (použitých 70% - nižší 

podiel zohľadňuje vlastnú tarifu DPMŽ -

bezplatnú prepravu v rámci mesta) 

12 053 000 8 437 100 99,5 % 

SAD ZA za rok 2018 (použitých 70% - 

nižší podiel zohľadňuje vlastnú tarifu 

SAD ZA)  

ZSSK priemerný prepočet na základe 

sledovaných frekvencií cestujúcich 

2017, 2018 (použitých 30% - nižší podiel 

zohľadňuje vlastnú tarifu ZSSK) 

105 346 45 501 0,5 % 

 

- PCL pre zónu 100 zakúpenú v kombinácii so zónami REGIÓN - podiel zo zóny 100 pre 

dopravcu prevádzkujúceho PAD a železničnú dopravu zohľadňuje jazdu vozidlami PAD a 

vlakmi v zóne 100, ktorými cestujúci prichádzajú do zóny 100. Podiel je určený výpočtom 

ako pomer hodnoty zóny 99 (9,00 €) a zóny 100 (20,00 €).  

 

2.2. Určenie podielu pre dopravcov z JCL pre tarifnú oblasť MESTO Žilina 

Pre testovaciu prevádzku nie je určený podiel. Na začiatok nepredpokladáme, že sa JCL pre tarifnú 

oblasť MESTO Žilina budú v rámci tarifnej oblasti MESTO Žilina vo veľkej miere využívať u ostatných 

dopravcov, prvú jazdu musí vždy vykonať cestujúci u toho dopravcu, u ktorého bol JCL zakúpený. 

Tržby z predaja JCL pre tarifnú oblasť MESTO Žilina počas testovacej prevádzky ostanú tomu 

dopravcovi, ktorý tieto CL predal. Tržby za prechodné obdobie do vykonania prvého prieskumu 

budú po vykonaní prvého prieskumu spätne rozdané na základe pomerov z prieskumu. 

2.3. Určenie podielu pre dopravcov z turistických cestovných lístkov 

Podiely z turistických cestovných lístkov sú pre prechodné obdobie (v testovacom režime deľby 

tržieb) určené odborným odhadom.  

Podiel z turistických 24 hodinových CL pre tarifnú oblasť MESTO Žilina – pre prechodné obdobie je 

určený podiel 99,5% pre dopravcu prevádzkujúceho MHD v tarifnej oblasti MESTO Žilina.  

Z 24 a 72 - hodinových CL sieťových predaných dopravcom prevádzkujúcim MHD v tarifnej oblasti 

MESTO Žilina, ktoré musia byť najskôr označené v MHD sa vypočíta podiel pre dopravcu 

prevádzkujúceho MHD v tarifnej oblasti MESTO Žilina vo výške 40%. (tento CL musí byť využitý 

v MHD v ZA, preto je podiel pre dopravcu prevádzkujúceho MHD v tarifnej oblasti MESTO ZA vyšší) 

Z 24 a 72 - hodinových CL sieťových predaných dopravcom prevádzkujúcim PAD, MHD v CA, KNM 

alebo železničnú osobnú dopravu sa vypočíta podiel pre dopravcu prevádzkujúceho MHD v tarifnej 

oblasti MESTO Žilina vo výške 10%. (tento CL môže ale nemusí byť využitý v MHD v ZA, podiel musí 

byť preto nižší, záleží od toho ako sa budú využívať).   

pre ostatnSIch dopravcov 0,5% vychédza z L'Jdajov o poEte prepravenjlch oséb v rémci mesta
2ilina.

PoEet preptgflztnych
Dopravca preprave'nych os6b pouiitflch %.osob v ramCI , ., podlel

, .,_ . pre vypocet %zony ZIIIna .podlelu
DPM2 za rok 2018 (pouiitych 70% — niiél’
podiel zohl’adfiuje vlastnl'J tarifu DPMZ - 12 053 000 8 437 100 99,5 %
bezplatnL'J prepravu v rémci mesta)
SAD ZA 2a rok 2018 (pouiith 70% -
nii§i podiel zohl’adfiuje vlastnfl tarifu
SAD ZA)
ZSSK priemerny prepoEet na zéklade 105 346 45 501 0,5 %
sledovanych frekvencil' cestujL'Jcich
2017, 2018 (pouiitflch 30% - nii§i podiel
zohl’adfiuje vlastnL'J tarifu ZSSK)

- PCL pre zénu 100 zakfipenfi v kombinécii so zénami REGION - podiel zo zény 100 pre
dopravcu prevédzkujl'Jceho PAD a ielezniEnL'J dopravu zohl’adfiuje jazdu vozidlami PAD a
vlakmi v zéne 100, ktorymi CEStUjCICi prichédzajt] do zény 100. Podiel je urEeny vypoétom
ako pomer hodnoty zény 99 (9,00 €) a zény 100 (20,00 €).

2.2. UrEenie Dodielu Dre dopravcov z ICL Dre tarifnl] oblast’ MESTO Zilina

Pre testovaciu prevédzku nie je urEeny podiel. Na zaEiatok nepredpokladéme, 2e sa JCL pre tarifnl'J
oblast’ MESTO 2i|ina budL'J v rémci tarifnej oblasti MESTO 2i|ina vo velkej miere vyuil'vat' u ostatnflch
dopravcov, prVL'J jazdu musividy vykonat' cestuci u toho dopravcu, u ktorého bolJCL zakL'Jpeny.
Triby z predaja JCL pre tarifnl] oblast’ MESTO Zilina poEas testovacej prevédzky ostanL'J tomu
dopravcovi, ktory tieto CL predal. Triby za prechodné obdobie do vykonania prvého prieskumu
budl'J p0 vykonanl' prvého prieskumu spétne rozdané na zéklade pomerov z prieskumu.

2.3. UrEenie Dodielu Dre dopravcov z turistick\'/ch cestovm'lch II'stkov

Podiely zturistickych cestovnflch II'stkov SL'J pre prechodné obdobie (v testovacom reiime delby
triieb) urEené odborn3'Im odhadom.

Podiel z turistickych 24 hodinch CL pre tarifnL'J oblast’ MESTO 2i|ina — pre prechodné obdobieje
urEeny podiel 99,5% pre dopravcu prevédzkujl'Jceho MHD v tarifnej oblasti MESTO filina.

Z 24 a 72 - hodinovjch CL siefch predanYch dopravcom prevédzkujflcim MHD V tarifnej oblasti
MESTO filina, ktoré musia byt' najskér oznaEené v MHD sa vypoEI'ta podiel pre dopravcu
prevédzkujL'Jceho MHD v tarifnej oblasti MESTO 2i|ina v0 vyéke 40%. (tento CL musi byt' vyuiity
v MHD v ZA, preto je podiel pre dopravcu prevédzkujljceho MHD v tarifnej oblasti MESTO ZA vy§§i)

Z 24 a 72 - hodinch CL siet’ovjch predanYch dopravcom prevédzkujflcim PAD, MHD v CA, KNM
alebo ielezniénlfl osoa'J dopravu sa vypoEI'ta podiel pre dopravcu prevédzkujflceho MHD vtarifnej
oblasti MESTO 2i|ina vo vyéke 10%. (tento CL méie ale nemusf byt' vyuiitjw MHD v ZA, podiel musf
byt' preto niiél', zéleil' od toho ako sa budlII vyuil'vat).
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2.4. Určenie podielu pre dopravcov z dovozného  

Pre testovaciu prevádzku nie je určený podiel. Tržby z predaja JCL pre tarifnú oblasť MESTO Žilina 

počas testovacej prevádzky ostanú tomu dopravcovi, ktorý tieto CL predal. Nepredpokladáme, že 

sa dovozné lístky budú využívať vo veľkej miere. Po vykonaní prieskumu bude deľba dovozného 

realizovaná na základe prieskumu. Tržby za prechodné obdobie do vykonania prvého prieskumu 

budú po vykonaní prvého prieskumu spätne rozdané na základe pomerov z prieskumu. 

2.4. UrEenie podielu pre dopravcov z dovozného

Pre testovaciu prevédzku nie je urEeny podiel. Triby z predaja JCL pre tarifnt] oblast’ MESTO Zilina
poEas testovacej prevédzky ostanlil tomu dopravcovi, ktory tieto CL predal. Nepredpokladéme, 2e
sa dovozné II'stky budl] vyuil'vat' vo velkej miere. Po vykonanl' prieskumu bude delba dovozného
realizované na zéklade prieskumu. Triby za prechodné obdobie do vykonania prvého prieskumu
budl'J p0 vykonanl' prvého prieskumu spétne rozdané na zéklade pomerov z prieskumu.
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Zoznam použitých skratiek 

BČK – bezkontaktná čipová karta 

CL – cestovný lístok 

DPMŽ – Dopravný podnik mesta Žiliny  s. r. o. 

E-CL – elektronický cestovný lístok 

E-JCL – elektronický jednorazový cestovný lístok  

eShop – internetový obchod, internetová predajňa 

EP – elektronická peňaženka 

IDS ŽSK – Integrovaný dopravný systém Žilinského samosprávneho kraja 

IDŽK – Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. 

JCL – jednorazový cestovný lístok 

MHD – mestská hromadná doprava  

PAD – prímestská autobusová doprava 

PCL – predplatný cestovný lístok 

P-JCL – papierový jednorazový cestovný lístok 

PP IDS ŽSK – Prepravný poriadok Integrovaného dopravného systému Žilinského samosprávneho 

kraja 

PP ZSSK – Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 

SAD ZA – Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť 

SNR – sériové číslo BČK 

TCL – turistický cestovný lístok 

ŤZP  –  osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

ŤZP-S – osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré vyžadujú pomoc inej osoby – sprievodcu 

VOD – verejná osobná doprava 

ZSSK – Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. 

 

 

 

 

 

Zoznam pouiith skratiek

BCK — bezkontaktné Eipové karta

CL — cestovny II'stok

DPMi — Dopravny podnik mesta ziliny s. r. o.

E-CL — elektronicky cestovny II'stok

E-jCL — elektroniciednorazovy cestovny Il'stok

eShop — internetovy obchod, internetové predajfia

EP — elektronické per'laienka

IDS 25K — Integrovany dopravny systém 2ilinského samosprévneho kraja

lDiK — Integrované doprava Zilinského kraja, s.r.o.

jCL — jednorazovy cestovny ll'stok

MHD — mestské hromadné doprava

PAD — primestské autobusové doprava

PCL — predplatny cestovny II'stok

P-JCL — papierovyjednorazovy cestovny II'stok

PP IDS 25K — Prepravny poriadok Integrovaného dopravného systému Zilinského samosprévneho
kraja

PP ZSSK — Prepravny poriadok 2elezniEnej spoloEnosti Slovensko, a.s.

SAD ZA — Slovenské autobusové doprava 2ilina, akciové spoloEnost’

SNR — sériové El'slo BCK

TCL — turisticky cestovny II'stok

TZP — osoby s t'aikflm zdravotnYm postihnutl'm

TZP-S — osoby s t'aikflm zdravotnYm postihnutl'm, ktoré vyiadujt] pomoc inej osoby — sprievodcu

VOD — verejné osobné doprava

ZSSK — felezniéné spoloEnost’ Slovensko, a. s.
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Vysvetlenie pojmov  

Batožina – súhrnné pomenovanie pre príručnú batožinu, živé zvieratá, detské kočíky, invalidné 

vozíky a bicykle 

Cestovné – cena stanovená za prepravu cestujúcich 

Cestovný doklad – jednorazový cestovný lístok v papierovej podobe, dovozný cestovný lístok 

v papierovej podobe, turistický cestovný lístok v papierovej podobe, BČK ako nosič, resp. 

identifikátor platného cestovného  

Časový cestovný lístok – predplatný cestovný lístok, dlhodobý cestovný lístok pre bezplatnú 

prepravu, turistický cestovný lístok alebo jednorazový cestovný lístok pre tarifnú oblasť mesto 

Žilina ako lístok oprávňujúci na neobmedzený počet ciest na linkách zaradených do IDS ŽSK v 

danom časovom období na danom vymedzenom území 

Doklad totožnosti (preukaz totožnosti) – občiansky preukaz s podobou tváre, cestovný pas 

Dopravca – ten dopravca v systéme IDS ŽSK, v ktorého vozidle sa preprava uskutočňuje 

Dovozné – cena stanovená za prepravu batožín a psov 

Druh cestovného – druhy cestovného sú základné cestovné, zľavnené cestovné, bezplatné 

cestovné 

Hraničná zastávka (stanica) – zastávka (stanica), ktorá sa nachádza na hranici 2 alebo viacerých 

zón 

Elektronická peňaženka – služba na BČK umožňujúca naplniť si určitú sumu peňažného kreditu, 

ktorý je určený na platbu elektronických cestovných lístkov 

Piktogram – je grafický znak znázorňujúci informácie obrazom, ktorý znamená priamo to, čo 

zobrazuje. Je nevyhnutná pomôcka k zaznamenaniu informácií, napr. vo vozidlách verejnej 

dopravy, v cestovnom poriadku a podobne 

Oprávnená osoba dopravcu – je osoba zamestnaná u dopravcu zaisťujúceho príslušnú časť 

prepravy oprávnená vykonávať kontrolu cestovných dokladov, dávať pokyny a príkazy cestujúcim 

za účelom zaistenia ich bezpečnosti alebo bezpečnosti cestnej premávky (vodič, revízor, vlakvedúci, 

osobný pokladník, rušňovodič, kontrolór prepravy, vlakvedúci inštruktor, dispečer) 

Osobitná skupina cestujúcich – do tejto skupiny patrí každá osoba s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie a osoba so zdravotným postihnutím, ktorej pohyblivosť pri 

využívaní dopravy je znížená v dôsledku akéhokoľvek trvalého alebo dočasného fyzického  

postihnutia (poškodenia orgánov zmyslového vnímania alebo pohybového ústrojenstva), 

duševného postihnutia alebo poškodenia alebo akejkoľvek inej príčiny zdravotného postihnutia, 

alebo v dôsledku veku a ktorej stav si vyžaduje primeranú pozornosť a prispôsobenie služieb, ktoré 

sú k dispozícií pre všetkých cestujúcich a ich potrebám  

Sankčná prirážka – spoločný názov pre úhradu za cestovanie bez platného cestovného lístka, tzn. 

prirážka v zmysle §8, ods. 5 Zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach, alebo sankčná úhrada 

v zmysle §14, ods. 2 Zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave 

Vysvetlenie pojmov

Bato‘z’ina — SL'Jhrnné pomenovanie pre prl'ruEnl'J batoiinu, iivé zvieraté, detské koEI'ky, invalidné
vosy a bicykle

Cestovné — cena stanovené za prepravu cestujL'Jcich

Cestovnfl doklad — jednorazovy cestovny II'stok v papierovej podobe, dovozny cestovny ll'stok
vpapierovej podobe, turisticky cestovny II'stok vpapierovej podobe, BCK ako nosiE, resp.
identifikétor platného cestovného

éasovy cestovny ll'stok — predplatny cestovny Il'stok, dlhodoby cestovny II'stok pre bezplatnt]
prepravu, turisticky cestovny Il'stok alebo jednorazovy cestovny Il'stok pre tarifnlj oblast’ mesto
2i|ina ako Il'stok oprévfiujflci na neobmedzeny poEet ciest na linkéch zaradenSIch do IDS ZSK V
danom Easovom obdobl' na danom vymedzenom Uzeml'

Doklad totoinosti (preukaz totoinosti) — obEiansky preukaz s podobou tvére, cestovny pas

Dopravca — ten dopravca v systéme IDS 25K, v ktorého vozidle sa preprava uskutoEfiuje

Dovozné - cena stanovené za prepravu batoil'n a psov

Druh cestovného — druhy cestovného St] zékladné cestovné, zl'avnené cestovné, bezplatné
cestovné

HraniEné zastévka (stanica) — zastévka (stanica), ktoré sa nachédza na hranici 2 alebo viacech
zén

Elektronické pefiaienka — sluiba na BCK umoifiujL'Jca naplnit’ si urEitL] sumu pefiainého kreditu,
ktorjlje urEeny na platbu elektronickjlch cestovnflch II'stkov

Piktogram — je graficky znak znézorfiujflci informécie obrazom, ktory znamené priamo to, 60
zobrazuje. Je nevyhnutné pomécka k zaznamenaniu informécil', napr. vo vozidléch verejnej
dopravy, v cestovnom poriadku a podobne

Oprévnené osoba dopravcu - je osoba zamestnané u dopravcu zaist’ujtflceho prl'sluénl] East’
prepravy oprévnené vykonévat' kontrolu cestovnYch dokladov, dévat’ pokyny a prl'kazy cestujflcim
za L'JEelom zaistenia ich bezpeénosti alebo bezpeEnosti cestnej premévky(vodiE, reVI'zor, vlakvedL'Jci,
osobny pokladnl'k, ruér'lovodiE, kontrolér prepravy, VlakvedL'Jci in§truktor, dispeEer)

Osobitné skupina cestujlicich - do tejto skupiny patrl' kaidé osoba s obmedzenou
schopnost’ou pohybu a orientécie a osoba so zdravotnym postihnutim, ktorej pohyblivost’ pri
vyuil'vanl' dopravy je znl'iené v désledku akéhokol'vek trvalého alebo doEasného fyzického
postihnutia (poékodenia orgénov zmyslového vnl'mania alebo pohybového Ostrojenstva),
du§evného postihnutia alebo po§kodenia alebo akejkol'vek inej prI'Einy zdravotného postihnutia,
alebo v désledku veku a ktorej stav si vyiaduje primeranL'J pozornost’ a prispésobenie sluiieb, ktoré
SL'J k dispozicil' pre v§etk§Ich CEStUjCICiCh a ich potrebém

Sankiz'né priréika — spoloEny nézov pre l'Jhradu za cestovanie bez platného cestovného Il'stka, tzn.
priréika v zmysle §8, ods. 5 Zékona E. 514/2009 21. o doprave na dréhach, alebo sankEné l'Jhrada
v zmysle §14, ods. 2 Zékona E. 56/2012 2.2. o cestnej doprave
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Spojité zóny – susediace zóny prepojené trasami liniek verejnej dopravy 

Sprevádzajúci personál (vlakvedúci) - zamestnanci ZSSK sprevádzajúci vlaky osobnej dopravy 

prevádzkované ZSSK 

Tarifa IDS ŽSK – je predpis (dokument), ktorým sú upravené sadzby cestovného v pravidelnej 

osobnej doprave a podmienky prípadných zliav na cestovnom 

Tarifná oblasť – oblasť, ktorá zahŕňa 1 alebo viaceré tarifné zóny 

Tarifná zóna – oblasť, ktorá je ohraničená zastávkami PAD, MHD alebo železničnými stanicami 

a slúži na územné vymedzenie platnosti cestovných dokladov 

Železničná verejná osobná (prímestská) doprava na území IDS ŽSK – vlaky osobnej dopravy 

zapojené do IDS ŽSK kategórie Osobný vlak (Os) a RegionalExpres (REX) 

Zľavnené cestovné – cestovné nižšie ako základné cestovné  

  

Spojité zény — susediace zény prepojené trasami liniek verejnej dopravy

Sprevédzajlici personél (vlakvedl'lci) - zamestnanci ZSSK sprevédzajflci Vlaky osobnej dopravy
prevédzkované ZSSK

Tarifa IDS iSK - je predpis (dokument), ktor3'Im SCI upravené sadzby cestovného v pravidelnej
osobnej doprave a podmienky prl'padnSIch zliav na cestovnom

Tarifné oblast' — oblast’, ktoré zahffia 1 alebo viaceré tarifné zény

Tarifné zéna — oblast’, ktoré je ohraniEené zastévkami PAD, MHD alebo ielezniEnymi stanicami
a sll'Jii na Uzemné vymedzenie platnosti cestovnYch dokladov

ielezniiz'né verejné osobné (prl'mestské) doprava na lizeml' IDS iSK — Vlaky osobnej dopravy
zapojené do IDS 25K kategérie Osobny vlak (Os) a RegionalExpres (REX)

Zl'avnené cestovné — cestovné ni2§ie ako zékladné cestovné
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Úvod 

,,Prepravný poriadok“ integrovaného dopravného systému Žilinského samosprávneho kraja (ďalej 

len IDS ŽSK) je v súlade so zákonom: 

• č. 514/2009 Z.z., o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov,   

• č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,  

• č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov,  

• č. 56/2012 Z.z., o cestnej doprave v znení neskorších predpisov,  

vydaný Organizátorom IDS ŽSK a dopravcami vykonávajúcimi prepravu na linkách 

prevádzkovaných v integrovanom dopravnom systéme verejnej osobnej dopravy na území 

Žilinského samosprávneho kraja. 

Prepravný poriadok IDS ŽSK je rozdelený na: 

• ČASŤ A: PREPRAVNÉ PODMIENKY 

• ČASŤ B: TARIFA 

• ČASŤ C: UPLATNENIE PRÁV Z PREPRAVNEJ ZMLUVY 

• ČASŤ D: ZÁVEREČNÉ USTANOVANIA 

PRÍLOHY 

  

Uvod
,,Prepravny poriadok" integrovaného dopravného systému 2ilinského samosprévneho kraja (d'alej
len IDS 25K)je V SL'JIade so zékonom:

o . 514/2009 2.2., o doprave na dréhach v znenl' neskorél'ch predpisov,E
o E. 40/1964 Zb. ObEiansky zékonnl'k v znenl' neskorél'ch predpisov,

E . 250/2007 2.2., 0 ochrane spotrebitel’a a o zmene zékona SNR E. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znenl' neskor§ich predpisov,

o E. 56/2012 Z.z., o cestnej doprave v znenl' neskorél'ch predpisov,

vydany Organizétorom IDS ZSK a dopravcami vykonévajl'Jcimi prepravu na linkéch
prevédzkovanych Vintegrovanom dopravnom systéme verejnej osobnej dopravy na l'JzemI'
2i|inského samosprévneho kraja.

PreDravm'I poriadok IDS 25K ie rozdelem'l na:

. CAST A: PREPRAVNE PODMIENKY

. CASTB:IAWFA

. CAST c: UPLATNENIE PRAV z PREPRAVNEJ ZMLUW

. CAST D: ZAVEREENE USTANOVANIA

PRILOHY
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ČASŤ A. PREPRAVNÉ PODMIENKY 
 

Článok I. Úvodné ustanovenia  

1. Prepravný poriadok pre IDS ŽSK je záväzný dokument upravujúci podmienky, za ktorých 

dopravné spoločnosti na určených linkách prevádzkujú prepravu osôb, ich živých 

spoločenských zvierat a batožiny v rámci IDS ŽSK a súčasne sú aj signatármi Zmluvy 

o Integrovanom dopravnom systéme Žilinského samosprávneho kraja. 

Zoznam dopravcov zapojených do IDS ŽSK:  

• Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., so sídlom Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, IČO: 35 

914 939, právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel: Sa, vložka číslo: 3497/B, dopravca prevádzkujúci železničnú dopravu (ďalej len 

ZSSK),  

• Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť, so sídlom Košická 2, 010 65 

Žilina, IČO: 36 407 771, právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v 

Žiline, oddiel: Sa, vložka číslo: 10362/L, dopravca prevádzkujúci mestskú dopravu v meste 

Čadca, Kysucké Nové Mesto a prímestskú autobusovú dopravu (ďalej  len SAD ZA),  

• Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., so sídlom Kvačalova 2, 011 40 Žilina, IČO: 

36 007 099, právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, 

oddiel Sro, vložka číslo: 3510/L, dopravca prevádzkujúci mestskú trolejbusovú a 

autobusovú dopravu v Žiline (ďalej len DPMŽ).  

Organizátorom IDS ŽSK je: 

• Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., so sídlom Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 

Žilina, IČO: 51 110 369, právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

v Žiline, oddiel : Sro, vložka číslo 68560/L, Organizátor prevádzkujúci integrovaný dopravný 

systém vo verejnom záujme na území Žilinského samosprávneho kraja a na území 

priľahlých záujmových regiónov (ďalej len IDŽK). 

2. PP IDS ŽSK je spracovaný a vydaný na základe dohody Organizátora IDS ŽSK a dopravcov IDS 

ŽSK, stanovuje prepravné podmienky IDS ŽSK pre pravidelnú prepravu osôb, živých 

spoločenských zvierat a batožiny, odkiaľ plynú práva a povinnosti cestujúcich 

a zodpovednosť dopravcov vykonávať verejnú osobnú dopravu v súlade so zákonnými 

predpismi a v súlade s vydanou dopravnou licenciou, v súlade so zmluvou o dopravných 

službách vo verejnom záujme, v súlade so zmluvou o prevádzke IDS ŽSK a v súlade so 

schválenými cestovnými poriadkami.   

3. Cestujúci na základe uzavretej prepravnej zmluvy je povinný dodržiavať Prepravný poriadok 

IDS ŽSK a Tarifu IDS ŽSK.  

4. Cestovný poriadok je ponukou rozsahu dopravných služieb, ktorého obsahom je zoznam 

liniek, spojov, všetkých zastávok v tarifných zónach, časov odchodov a príchodov spojov, 

z nich a do nich. 

(:AS? A. PREPRAVNE PODMIENKY

Clénok I. Uvodné ustanovenia

_\ Prepravny poriadok pre IDS 25K je zavazny dokument upravujl'Jci podmienky, za ktorych
dopravné spoloEnosti na urEenYch linkach prevadzkujl] prepravu osob, ich iivych
spoloEenskf/ch zvierat abatoiiny vrémci IDS ZSK a sUEasne SL'J aj signatarmi Zmluvy
o Integrovanom dopravnom systéme 2i|inského samospravneho kraja.

Zoznam dopravcov zapojenych do IDS iSK:

felezniéné spoloEnost’ Slovensko, a.s., so sidlom Roifiavska 1, 832 72 Bratislava, I60: 35
914 939, pravnicka osoba zapl'sana v Obchodnom registri Okresného Sl'Jdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vloika El'slo: 3497/B, dopravca prevadzkujL'Ici ielezniEnL'J dopravu (d'alej len
ZSSK),

Slovenské autobusové doprava iilina, akciové spolo‘c’nost’, so sidlom Kosické 2, 010 65
filina, I530: 36 407 771 , pravnicka osoba zapl'sana v Obchodnom registri Okresného Sl'Jdu v
filine, oddiel: Sa, vloika El'slo: 10362/L, dopravca prevadzkujlilci mestskl] dopravu v meste
Cadca, Kysucké Nové Mesto a primestskL'J autobusovCI dopravu (d'alej len SAD ZA),

Dopravny podnik mesta 2iliny s.r.o., so sidlom KvaEava 2, 011 40 filina, I60:
36 007 099, pravnicka osoba zapl'sana vchodnom registri Okresného SL'Jdu viiline,
oddiel Sro, vloika El'slo: 3510/L, dopravca prevadzkujl'Jci mestskl] trolejbusovfi a
autobusovfl dopravu v Ziline (d'alej len DPMZ).

Organizétorom IDS iSKje:

lntegrované doprava iilinského kraja, s.r.o., so sfdlom Pri RajEianke 2900/43, 010 01
filina, I60: 51 110 369, pravnicka osoba zapl'sané v Obchodnom registri Okresného sCIdu
V filine, oddiel : Sro, vloika El'slo 68560/L, Organizétor prevadzkujuci integrovany dopravny
systém vo verejnom zaujme na Uzeml' zilinského samospravneho kraja a na L'Jzeml'
pril’ahl3'Ich zéujmovflch regiénov (d'alej len IDzK).

PP IDS isKje spracovany a vydany na zaklade dohody Organizétora IDS ZSK a dopravcov IDS
2SK, stanovuje prepravné podmienky IDS 25K pre pravidelnl] prepravu osob, iivflch
spoloEenskf/ch zvierat a batoiiny, odkial’ plynl'J prava a povinnosti cestujflcich
azodpovednost’ dopravcov vykonévat’ verejnL'J osoa'J dopravu vsfllade so zakonnymi
predpismi aVSL'IIade svydanou dopravnou licenciou, vsfllade so zmluvou odopravnflch
sluibach vo verejnom zéujme, vsUIade so zmluvou o prevadzke IDS 25K avsfllade so
schvélenflmi cestovn§Imi poriadkami.

CestujL'Jci na zaklade uzavretej prepravnej zmluvyje povinny dodriiavat' Prepravny poriadok
IDS 25K a Tarifu IDS 25K.
Cestovny poriadok je ponukou rozsahu dopravnych sluiieb, ktorého obsahom je zoznam
liniek, spojov, vsetkych zastavok vtarifn3'1ch zonach, Easov odchodov a prl'chodov spojov,
z nich a do nich.
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5. Dopravca je povinný vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky prepravného poriadku IDS 

ŽSK a umožňujú to prevádzkové podmienky, najmä technický stav vozidla, obsaditeľnosť 

dopravného prostriedku, spôsobilosť osádky (ďalej len vodič) a nebránia tomu príčiny, ktoré 

dopravca nemôže odvrátiť.  

6. Dopravca je povinný prepravovať cestujúcich v zónach IDS ŽSK podľa Tarify IDS ŽSK a vydať 

cestujúcemu cestovný lístok alebo iný doklad potvrdzujúci zaplatenie cestovného alebo ho 

zaevidovať v elektronickom systéme, ak sa na zaplatenie cestovného použilo elektronické 

médium.  

7. Vodič alebo iná oprávnená osoba dopravcu vybavená kontrolným odznakom alebo 

preukazom dopravcu je oprávnená dávať cestujúcim pokyny a príkazy na zaistenie 

bezpečnosti a plynulosti dopravy.  

8. Dopravca informuje cestujúcich o doprave a jej zmenách v dostatočnom predstihu vo 

verejných oznamovacích prostriedkoch, na zastávkach, staniciach a v dopravných 

prostriedkoch verejnej osobnej dopravy, prípadne iným vhodným spôsobom. Súhrnné 

informácie v rámci IDS ŽSK podáva Organizátor IDS ŽSK na svojej webovej stránke prípadne 

cez informačné strediská dopravcov. 

Článok II. Rozsah dopravy 

1. Rozsahom dopravy IDS ŽSK je verejná osobná doprava (autobusová, trolejbusová 

a železničná)  vykonávaná určenými dopravnými prostriedkami na vymedzenom území, po 

vopred určených trasách, s určenými zastávkami na uspokojovanie prepravných potrieb 

osôb ako pravidelne opakovaná preprava cestujúcich, ktorú zabezpečujú dopravcovia IDS 

ŽSK na vymedzenom území v zmysle prílohy č. 2 Zoznam liniek zapojených do integrácie. 

Kategórie vlakov zapojených do IDS ŽSK sú Os a REX.   

Článok III. Vznik a plnenie zmluvy o preprave 

1. PP IDS ŽSK a Cestovné poriadky sú obsahom návrhov na uzatvorenie zmlúv o preprave osôb. 

2. Prepravná zmluva je uzatvorená: 

- ak cestujúci využije svoje právo na prepravu na základe platného cestovného 

dokladu podľa Tarify IDS ŽSK, nastúpi do vozidla alebo vstúpi do označeného 

priestoru, prístupného len s platným cestovným dokladom,  

- ak dopravca umožní cestujúcemu nastúpiť do vozidla bez cestovného lístka a 

cestujúci zaplatí cestovné neodkladne po nástupe do vozidla. 

3. Uzatvorením prepravnej zmluvy cestujúci vyjadruje súhlas s prepravnými podmienkami 

a tarifou IDS ŽSK. 

4. Uzatvorením prepravnej zmluvy medzi cestujúcim a dopravcom vznikne dopravcovi záväzok 

cestujúceho riadne a včas prepraviť, z nástupného do cieľového miesta, v súlade 

s cestovným a prepravným poriadkom IDS ŽSK. Ak dopravca nemôže z nástupného miesta 

prepraviť cestujúceho vozidlom, pre ktoré si cestujúci zakúpil cestovný doklad alebo bolo 

znemožnené pokračovanie v začatej ceste, cestujúci má právo na prepravu do cieľovej 

5. Dopravcaje povinny vykonat' prepravu, ak SL'J splnené podmienky prepravného poriadku IDS
25K a umoifiujl] to prevédzkové podmienky, najmé technicky stav vozidla, obsaditel’nost’
dopravného prostriedku, spésobilost' osédky (d'alej Ien vodiE) a nebrénia tomu prI'Einy, ktoré
dopravca nemoie odvrétit’.

6. Dopravca je povinny prepravovat’ cestujl'Jcich v zénach IDS 25K podl’a Tarify IDS 25K a vydat'
cestujL'Jcemu cestovny II'stok alebo in)? doklad potvrdzujl'Jci zaplatenie cestovného alebo ho
zaevidovat’ v elektronickom systéme, ak sa na zaplatenie cestovného pouiilo elektronické
médium.

7. VodiE alebo iné oprévnené osoba dopravcu vybavené kontrolnflm odznakom alebo
preukazom dopravcu je oprévnené dévat’ cestujl'Jcim pokyny aprl'kazy na zaistenie
bezpeEnosti a plynulosti dopravy.

8. Dopravca informuje cestujl'Jcich odoprave ajej zmenéch vdostatoEnom predstihu vo
vereach oznamovaCI'ch prostriedkoch, na zastévkach, staniciach avdopravnflch
prostriedkoch verejnej osobnej dopravy, prl'padne inym vhodnflm sposobom. Slflhrnné
informécie v rémci IDS 25K podéva Organizétor IDS ZSK na svojej webovej strénke prl'padne
cez informaEné strediské dopravcov.

Clénok ll. Rozsah dopravy
1. Rozsahom dopravy IDS ZSK je verejné osobné doprava (autobusové, trolejbusové

a ielezniéné) vykonévané urEenYmi dopravnYmi prostriedkami na vymedzenom L'Jzeml', po
vopred urEenflch traséch, s urEenflmi zastévkami na uspokojovanie prepravnYch potrieb
osob ako pravidelne opakované preprava cestujljcich, ktorL'J zabezpeEujl'J dopravcovia IDS
25K na vymedzenom Uzeml' vzmysle prl'lohy E. 2 Zoznam liniek zapojenych do integrécie.
Kategorie vlakov zapojenYch do IDS 25K St] Os a REX.

v

Clénok III. Vznik a plnenie zmluvy o preprave

1. PP IDS 25K a Cestovné poriadky St] obsahom névrhov na uzatvorenie zmlflv o preprave osob.

2. Prepravné zmluva je uzatvorené:

- ak cestujL'Jci vyuiije svoje prévo na prepravu na zéklade platného cestovného
dokladu podl’a Tarify IDS 25K, nastflpi do vozidla alebo vstflpi do oznaEeného
priestoru, prl'stupného Ien s platn3'Im cestovnym dokladom,

- ak dopravca umoinl' cestujl'Jcemu nastlilpit' do vozidla bez cestovného II'stka a
CEStUjCICI zaplatl' cestovné neodkladne po néstupe do vozidla.

3. Uzatvorenl'm prepravnej zmluvy cestujL'Jci vyjadruje Sl'JhIas s prepravnYmi podmienkami
a tarifou IDS 25K.

4. Uzatvorenl'm prepravnej zmluvy medzi cestujL'Jcim a dopravcom vznikne dopravcovi zévézok
cestujL'Jceho riadne a as prepravit’, z néstupného do ciel’ového miesta, vsfllade
s cestoa/m a prepravnYm poriadkom IDS 25K. Ak dopravca neméie z néstupného miesta
prepravit’ cestujl'Jceho vozidlom, pre ktoré si cestujflci zakL'il cestovny doklad alebo bolo
znemoinené pokravanie vzaEatej ceste, cestujflci mé prévo na prepravu do ciel’ovej
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zastávky iným vozidlom príslušného dopravcu IDS ŽSK alebo dopravcov IDS ŽSK, a to bez 

zaplatenia ďalšieho cestovného. 

5. Pri plnení prepravnej zmluvy viacerými dopravcami zodpovedá každý dopravca zúčastnený 

na preprave, za prepravu po tej časti prepravnej cesty, ktorú zaisťuje. Prepravná zmluva je 

splnená riadnym uskutočnením prepravy v rozsahu uzatvorenej prepravnej zmluvy.  

6. Právo na prepravu v IDS ŽSK má cestujúci len vtedy:  

- ak vozidlo nie je plne obsadené (o obsadenosti vozidla rozhoduje vodič, resp. 

oprávnená osoba dopravcu), 

- ak spĺňa ustanovenia Prepravného poriadku IDS ŽSK a Tarify IDS ŽSK. 

7. Za splnenie zmluvy voči cestujúcemu sa považuje ukončenie prepravy v rozsahu uzatvorenej 

zmluvy medzi dopravcom a cestujúcim, ale aj vykonanie prepravy v inom ako zmluvnom 

rozsahu, pokiaľ došlo k vylúčeniu cestujúceho z prepravy oprávnenou osobou dopravcu.  

8. Práva z prepravnej zmluvy o preprave osôb uplatňuje cestujúci u dopravcu, u ktorého 

skutočnosť zakladajúca uplatnenie práva z prepravnej zmluvy o preprave osôb nastala.  

9. Nevedomosť cestujúceho o ustanoveniach PP IDS ŽSK neospravedlňuje a nie je dôvodom na 

odpustenie alebo zníženie sankčnej úhrady a cestovného za cestovanie bez platného 

cestovného lístka. 

Článok IV. Práva a povinnosti dopravcu 

1. Dopravca IDS ŽSK je povinný okrem povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy:  

a) poskytovať zrozumiteľným a jednoduchým spôsobom informácie cestujúcim 

o  právach a povinnostiach pri preprave, o Tarife IDS ŽSK (formou cenníka, vývesky vo 

vozidlách, na staniciach a pod.), o PP IDS ŽSK (na informačných tabuliach, zastávkach, 

na webovej stránke dopravcov), o podmienkach a priebehu prepravy, údaje o 

odchodoch daného spoja a možnosti prestupov na inú linku alebo na iný druh 

dopravy),  

b) starať sa, v čo najvyššej miere o bezpečnosť a pohodlie pri  preprave cestujúcich, ich 

batožiny a živých spoločenských zvierat,  

c) zabezpečovať, aby vozidlá určené na prepravu boli udržiavané v čistote, v poriadku a 

v riadnom technickom stave, 

d) vo vozidlách zabezpečiť prijateľné klimatické podmienky, a to: vhodné vetranie, 

vykurovanie vnútorného priestoru vozidla, nastavenie klimatizácie s prijateľným 

rozdielom teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím, bližšia špecifikácia o 

dodržiavaní teplôt vo vozidlách VOD bude v Teplotných štandardoch,   

e) prepraviť cestujúcich na základe platného cestovného dokladu a v prípade, ak si chce 

cestujúci uplatniť zľavnené cestovné aj s preukazom, ktorým je priznané zľavnené 

cestovné, 

f) označiť všetky zastávky názvom zástavky, číslami zastavujúcich liniek s aktuálnymi 

údajmi o odchodoch spojov danej zástavky, údajom, o aký druh zástavky ide (na 

zastévky inym vozidlom prl'sluéného dopravcu IDS ZSK alebo dopravcov IDS 25K, a to bez
zaplatenia d'a|§ieho cestovného.

5. Pri plnenl' prepravnej zmluvy viacerymi dopravcami zodpovedé kaidy dopravca zflEastneny
na preprave, za prepravu p0 tej Easti prepravnej cesty, ktorL'J zaist'uje. Prepravné zmluva je
splnené riadnym uskutoEnenI'm prepravyv rozsahu uzatvorenej prepravnej zmluvy.

6. Prévo na prepravu v IDS 2SK mé cestujL'Jci Ien vtedy:

- ak vozidlo nie je plne obsadené (o obsadenosti vozidla rozhoduje vodiE, resp.
oprévnené osoba dopravcu),

- ak spIfia ustanovenia Prepravného poriadku IDS 25K a Tarify IDS ZSK.

7. 2a splnenie zmluvy voEi cestujflcemu sa povaiuje ukonEenie prepravyv rozsahu uzatvorenej
zmluvy medzi dopravcom a cestujljcim, ale aj vykonanie prepravy vinom ako zmluvnom
rozsahu, pokial’do§lo k vyIL'JEeniu cestujl'Jceho z prepravy oprévnenou osobou dopravcu.

8. Préva z prepravnej zmluvy o preprave oséb uplatfiuje cestujL'Jci u dopravcu, u ktorého
skutoEnost’ zakladajl'Jca uplatnenie préva z prepravnej zmluvy o preprave oséb nastala.

9. Nevedomost’ cestujflceho o ustanoveniach PP IDS 2SK neospravedlr'luje a nieje d6vodom na
odpustenie alebo znl'ienie sankEnej L'Jhrady a cestovného za cestovanie bez platného
cestovného II'stka.

Clénok IV. Préva a povinnosti dopravcu
1. Dopravca IDS 25K ie povinm'l okrem povinnostI'WDIWail'Jcich z Dlatnei legislatI'W:

a) poskytovat’ zrozumitel’nX/m a jednoduchYm spésobom informécie CEStUjCICIm
o prévach a povinnostiach pri preprave, o Tarife IDS 25K (formou cennl'ka, vyvesky vo
vozidléch, na staniciach a pod.), 0 PP IDS 25K (na informaEnjlch tabuliach, zastévkach,
na webovej strénke dopravcov), 0 podmienkach a priebehu prepravy, (Idaje o
odchodoch daného spoja amoinosti prestupov na int] linku alebo na in)? druh
dopravy),

b) starat’ sa, V 60 najvy§§ej miere 0 bezpeEnost’ a pohodlie pri preprave cestujflcich, ich
batoiiny a iiWch spoloEenskS/ch zvierat,

c) zabezpeéovat’, aby vozidlé urEené na prepravu boli udriiavané v Eistote, v poriadku a
v riadnom technickom stave,

d) vo vozidléch zabezpeEit’ prijatel'né klimatické podmienky, ato: vhodné vetranie,
vykurovanie a'Jtorného priestoru vozidla, nastavenie klimatizécie sprijatel'nym
rozdielom teplét medzi vonkaj§l'm avnl'JtornYm prostredl'm, bliiéia épecifikécia o
dodriiavanl' teplét vo vozidléch VOD bude v TeplotnYch §tandardoch,

e) prepravit’ cestujlflcich na zéklade platného cestovného dokladu a v prl'pade, ak si chce
cestujL'Jci uplatnit’ zl’avnené cestovné aj s preukazom, ktoe je priznané zl’avnené
cestovné,

f) oznaEit’ v§etky zastévky nézvom zéstavky, El'slami zastavujL'Jcich liniek saktuélnymi
(Idajmi o odchodoch spojov danej zéstavky, l'Jdajom, oak)? druh zéstavky ide (na
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znamenie, dočasná a pod.) bude bližšie špecifikované v Štandarde vybavenia zastávok 

a označníkov, 

g) dopravca zabezpečí vo svojich staniciach, zastávkach, čakárňach a prístreškoch a v 

ďalších priestoroch a zariadeniach určených pre cestujúcich, udržiavanie čistoty, 

poriadku a ich prevádzkyschopnosť - bližšie špecifikované v Štandarde vybavenia 

zastávok a označníkov,   

h) každé vozidlo určené na prepravu cestujúcich, je dopravca povinný označiť: 

-  autobusy a trolejbusy:  

• na prednom čele a pravej bočnej časti vozidla v smere jazdy čitateľne číslom linky, 

názvom cieľovej zastávky (prípadne názvami nasledujúcich zastávok aj zastávok na 

znamenie, až po cieľovú zastávku), označenie musí byť dobre viditeľné aj za tmy,   

• oznámenie názvov aktuálnej a nasledujúcej zastávky najneskôr pri zastavení 

vozidla na zastávke - bližšie špecifikované v Štandarde vybavenia a čistoty vozidiel,  

• vo vozidle číslom linky, názvom cieľovej zastávky a nasledujúcej zastávky, 

• pri mestskej doprave vozidlo musí byť označené na zadnom čele vozidla číslom 

linky, čitateľne z vonkajšej strany vozidla,  

• logom zapojenia sa do IDS ŽSK, 

• označenie obchodným menom dopravcu,   

- vlaky:  

• označiť vlaky príslušnými smerovými tabuľami, v prípade radenia miestenkových 

vozňov, označiť miestenkové vozne číslom vozňa a miesta číslom miesta,  

i) zabezpečiť vo vozidle orientáciu a informovanosť cestujúcich pomocou obrázkových 

značiek (ďalej len ,,piktogram“) a vysvetliviek a to:  

- označiť dvere, vstup a výstup z vozidla, pokiaľ nie je vstup aj výstup umožnený 

všetkými dverami,  

- pre osoby so zdravotným postihnutím zreteľne označiť najmenej šesť miest na 

sedenie v MHD a najmenej dve miesta na sedenie v PAD, pri preprave vlakom 

sa vzťahujú ustanovenia PP ZSSK, 

- zreteľne označiť jednotlivé tlačidlá umiestené v priestore určenom pre 

cestujúcich,  

- zreteľne označiť sedadlá vyhradené pre určitý okruh cestujúcich (osoby 

s osobitnými právami), 

- bližšie špecifikované v Štandarde vybavenia a čistoty vozidiel, 

j) zabezpečiť prevádzkovanie dopravy prostredníctvom: odborne, zdravotne a duševne 

spôsobilých osôb, ktoré majú platné oprávnenie na vedenie daného typu vozidla,  

k) zreteľne označiť oprávnené osoby, ktoré majú právo dávať cestujúcim pokyny na 

zachovanie bezpečnosti a plynulosti dopravy,  

znamenie, doEasné a pod.) bude bliiéie §pecifikované v §tandarde vybavenia zastévok
a oznaEnI'kov,

g) dopravca zabezpeEI' v0 svojich staniciach, zastévkach, Eakérfiach a prl'streékoch av
d'al§l'ch priestoroch a zariadeniach urEenYCh pre cestujl'Jcich, udriiavanie Eistoty,
poriadku a ich prevédzkyschopnost’ - bliiéie §pecifikované v§tandarde vybavenia
zastévok a oznaEnI'kov,

h) kaidé vozidlo urEené na prepravu cestujL'Jcich, je dopravca povinny oznaEit’:

autobusy a trolejbusy:

vlaky:

na prednom Eele a pravej boEnej Easti vozidla V smere jazdy Eitatel’ne El'slom linky,
nézvom ciel'ovej zastévky (prl'padne nézvami nasledujl'Jcich zastévok aj zastévok na
znamenie, a2 po cieI'OVL'J zastévku), oznaEenie musi byt' dobre viditel’né aj za tmy,

oznémenie nézvov aktuélnej a nasledujL'Jcej zastévky najneskér pri zastavenl'
vozidla na zastévke - bliiéie épecifikované v §tandarde vybavenia a Eistoty vozidiel,

vo vozidle El'slom linky, nézvom ciel’ovej zastévky a nasledujl'Jcej zastévky,

pri mestskej doprave vozidlo musi byt' oznaEené na zadnom Eele vozidla El'slom
linky, Eitatel’ne z vonkajéej strany vozidla,

logom zapojenia sa do IDS 25K,

oznaEenie obchodnYm menom dopravcu,

oznaEit’ vlaky prisluénflmi smeroi tabul’ami, v prl'pade radenia miestenkovych
vozfiov, oznaEit’ miestenkové vozne El'slom vozfia a miesta El'slom miesta,

i) zabezpeéit’ vo vozidle orientéciu a informovanost’ cestujflcich pomocou obrézkch
znaEiek (d'alej len ,,piktogram") a vysvetliviek a to:

- oznaEit’ dvere, vstup a vystup z vozidla, pokial’ nie je vstup aj vystup umoineny
v§etk§lmi dverami,

- pre osoby so zdravotnYm postihnutl'm zretel’ne oznaEit’ najmenej éest’ miest na
sedenie v MHD a najmenej dve miesta na sedenie v PAD, pri preprave vlakom
sa vzt’ahujl] ustanovenia PP ZSSK,

- zretel’ne oznaEit’ jednotlivé tlaEidlé umiestené vpriestore urEenom pre
cestujL'Jcich,

- zretel’ne oznaEit’ sedadlé vyhradené pre urEity okruh cestujl'Jcich (osoby
s osobitnYmi prévami),

- b|i2§ie §pecifikované V §tandarde vybavenia a Eistoty vozidiel,

j) zabezpeéit’ prevédzkovanie dopravy prostrednl'ctvom: odborne, zdravotne a duéevne
spésobiISIch 056b, ktoré majl'J platné oprévnenie na vedenie daného typu vozidla,

k) zretel’ne oznaEit’ oprévnené osoby, ktoré majt'J prévo dévat' CEStUjUCim pokyny na
zachovanie bezpeEnosti a plynulosti dopravy,
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l) zabezpečiť znovuzastavenie každého tretieho vozidla v úrovni označenia zastávky, ak 

na zastávke stojí viacero vozidiel, znovuzastavenie každého vozidla v úrovni označenia 

zastávky v prípade, že sa na zastávke nachádza imobilný cestujúci na invalidnom vozíku 

alebo osoba so slepeckou palicou (neplatí pre vlaky ZSSK),  

m) vytvoriť podmienky pre plynulú a pohodlnú prepravu zdravotne postihnutým 

osobám, osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, osobám so 

zrakovým postihnutím, i pre starých ľudí, tehotné ženy a cestujúcich s malými deťmi, 

n) je povinný zverejniť cestovný poriadok a jeho zmenu i zmeny v organizácii dopravy 

v dostatočnom predstihu a to pred začiatkom ich platnosti (pre ZSSK má túto povinnosť 

manažér infraštruktúry) na staniciach, zastávkach (v prípade ak to priestorové 

a technické možnosti dovoľujú a ak má zastávku vo vlastníctve alebo v správe 

dopravca), informačných tabuliach a na svojej webovej stránke, v sídle dopravcu, 

prípadne aj iným vhodným spôsobom, zabezpečiť sprístupnenie prepravného 

poriadku, cestovného poriadku s dátumom začiatku a konca jeho platnosti, s názvom 

dopravcu a telefónnym číslom dispečera alebo informátora,  

o) v súlade s PP IDS ŽSK, si cestujúci môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z meškania 

spoja, nedokončenia cesty alebo prerušenia cesty,  

p) na vyžiadanie cestujúceho dopravca vydá potvrdenie o dĺžke meškania spoja alebo 

o jeho vynechaní. 

2. Pri vykonávaní prepravy má dopravca IDS ŽSK právo: 

a) vylúčiť alebo zamedziť prístup cestujúcim alebo vylúčiť ich batožinu, živé spoločenské 

zvieratá z prepravy (viac v článku VII. Vylúčenie z prepravy), 

b) požadovať v prípade, že sa cestujúci nepreukáže platným cestovným dokladom, 

zaplatenie cestovného a sankčnej úhrady v súlade s Tarifou IDS ŽSK a Prepravným 

poriadkom IDS ŽSK (viac v článku XIV. Kontrola cestovných dokladov), 

c) pri nedostatku miesta prednostne na prepravu prijať:  

• cestujúcich, pre ktorých je vo vozidle vyhradené miesto (osobitná skupina 

cestujúcich), 

• cestujúcich, ktorí preukážu vážne dôvody pre prednostné prijatie na prepravu.  

3. Dopravcovia IDS ŽSK zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne cestujúcemu v súvislosti 

s prevádzkou vozidla alebo pri nastupovaní a vystupovaní cestujúceho z vozidla tým, že 

dôjde k zraneniu, usmrteniu, poškodeniu telesného alebo psychického zdravia, (ďalej 

zodpovedá za poškodenie a stratu batožiny, bicykla, zranenie a usmrtenie prepravovaných 

živých spoločenských zvierat).  

4. Dopravcovia IDS ŽSK nezodpovedajú za zranenie, usmrtenie (cestujúcich, živých 

spoločenských zvierat), poškodenie batožiny, bicykla, ktoré nebolo vykonané počas 

prevádzky vozidla a napriek vynaloženej starostlivosti, zodpovedajúcej danej situácii, im 

dopravca nemohol zabrániť a ich následky odvrátiť:  

- k úrazu došlo zavinením cestujúceho, 

I) zabezpeéit’ znovuzastavenie kaidého tretieho vozidla v l'Jrovni oznaEenia zastévky, ak
na zastévke stojl'viacero vozidiel, znovuzastavenie kaidého vozidla v l'Jrovni oznaEenia
zastévky v prl'pade, 2e sa na zastévke nachédza imobilny cestujL'Ici na invalidnom vosu
alebo osoba so slepeckou palicou (neplatl' pre Vlaky ZSSK),

m) vytvorit' podmienky pre plynuIL'J a pohodInL'J prepravu zdravotne postihnutym
osobém,osobém sobmedzenou schopnost’ou pohybu aorientécie, osobém so
zrakovym postihnutl'm, i pre starflch I'udI', tehotné ieny a cestujflcich s malflmi det’mi,

n) je povinny zverejnit' cestovny poriadok ajeho zmenu izmeny vorganizécii dopravy
v dostatoEnom predstihu a to pred zaEiatkom ich platnosti (pre ZSSK mé tL'Jto povinnost’
manaiér infraétruktlflry) na staniciach, zastévkach (v prl'pade ak to priestorové
a technické moinosti dovol'ujt] a ak mé zastévku vo vlastnl'ctve alebo v spréve
dopravca), informaEnych tabuliach ana svojej webovej strénke,vsfd|e dopravcu,
prl'padne aj inym vhoa/m spésobom, zabezpeEit’ sprl'stupnenie prepravného
poriadku, cestovného poriadku s détumom zaEiatku a konca jeho platnosti, s nézvom
dopravcu a telefénnym El'slom dispeEera alebo informétora,

o) v SL'JIade 5 PP IDS 2SK, si cestujL'Ici méie uplatnit’ svoje préva wplWajflce z meékania
spoja, nedokonEenia cesty alebo preruéenia cesty,

p) na vyiiadanie cestujl'Jceho dopravca vydé potvrdenie o dIike me§kania spoja alebo
o jeho vynechanl'.

2. Pri Wkonévanl' prepraw mé dopravca IDS 25K prévo:

a) vyIL'JEit' alebo zamedzit’ prl'stup cestujL'Jcim alebo vyIL'JEit' ich batoiinu, iivé spoloEenské
zvieraté z prepravy (viac V Elénku VII. VyIL'IEenie z prepravy),

b) poiadovat’ vprl'pade, 2e sa CEStUjCICI nepreukéie platnSIm cestovnflm dokladom,
zaplatenie cestovného a sankEnej L'Ihrady vsfllade s Tarifou IDS ZSK a PrepravnSIm
poriadkom IDS 25K (viac v Elénku XIV. Kontrola cestovnSIch dokladov),

c) pri nedostatku miesta prednostne na prepravu prijat':

o cestujL'Jcich, pre ktorjch je v0 vozidle vyhradené miesto (osobitné skupina
cestujL'Jcich),

o cestujL'Jcich, ktorl' preukéiu Véine d6vody pre prednostné prijatie na prepravu.

3. Dopravcovia IDS ZSK zodpovedajl] za ékodu, ktoré vznikne cestujl'Jcemu vsflvislosti
s prevédzkou vozidla alebo pri nastupovanl' avystupovanl' cestujL'Jceho zvozidla tym, 2e
déjde kzraneniu, usmrteniu, poékodeniu telesného alebo psychického zdravia, (d’alej
zodpovedé za po§kodenie a stratu batoiiny, bicykla, zranenie a usmrtenie prepravovanSIch
iiWch spoloEensch zvierat).

4. Dopravcovia IDS 25K nezodpovedajl] za zranenie, usmrtenie (cestujCIcich, ENS/ch
spoloEenskf/ch zvierat), po§kodenie batoiiny, bicykla, ktoré nebolo vykonané poEas
prevédzky vozidla a napriek vynaloienej starostlivosti, zodpovedajL'Jcej danej situécii, im
dopravca nemohol zabrénit’ a ich nésledky odvrétit’:

- k Orazu do§|o zavinenl'm cestujflceho,
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- úraz spôsobilo konanie tretej osoby a dopravca nemohol tomuto konaniu 

napriek vynaloženiu  starostlivosti zodpovedajúcej danej situácii zabrániť a jeho 

následky odvrátiť. 

Článok V. Práva a povinnosti cestujúceho  

1. Cestujúci ma právo informovať sa o obsahu PP IDS ŽSK. Nevedomosť o ustanoveniach PP 

IDS ŽSK cestujúceho neospravedlňuje a nie je dôvodom na odpustenie alebo zníženie 

sankčnej úhrady cestovného za cestovanie bez platného cestovného lístka. 

2. Cestujúci s platným cestovným dokladom ma právo:  

a) na bezpečnú prepravu svojej osoby a ak to umožňujú prepravné podmienky aj na 

prepravu svojho spoločenského zvieraťa a batožiny, a to riadne a včas podľa 

cestovného a prepravného poriadku,  

b) na informácie o podmienkach prepravy, ktoré mu je povinný poskytnúť oprávnený 

zamestnanec dopravcu alebo vodič vozidla (ktorý nemusí ovládať celú Tarifu IDS ŽSK 

a Cenníky IDS ŽSK ale je povinný poskytnúť základné informácie cestujúcemu a ak 

nevie dať cestujúcemu požadované informácie je povinný poskytnúť kontaktné údaje 

na osobu, ktorá mu vie informácie poskytnúť), 

c) pri neuskutočnení alebo nedokončení prepravy z dôvodov na strane dopravcu, má 

cestujúci nárok na náhradnú prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné, a to bez 

ďalšej úhrady cestovného a dovozného, bez nároku na náhradu škody vzniknutej 

použitím náhradnej prepravy,  

d) na náhradu škody vzniknutej tým, že preprava nebola vykonaná včas (s oneskorením 

viac ako 60 minút, zavinenie spôsobené zo strany dopravcu) alebo nebola 

uskutočnená, cestujúci má nárok na náhradu najviac do výšky ceny zaplatenej 

dopravcovi za prepravný výkon. 

3. Cestujúci je povinný:  

a) dodržiavať ustanovenia PP IDS ŽSK, Tarify IDS ŽSK a pokyny oprávnených 

zamestnancov dopravcu, používať zariadenia vo vozidle len na určený účel, riadiť sa 

piktogramami a nápismi vo vozidle,  

b) správať sa tak, aby svojim konaním neohrozoval bezpečnosť, plynulosť prepravy,  život 

a zdravie ostatných cestujúcich a zamestnancov dopravcu, nepoškodzoval 

a neznečisťoval vozidlo a v ňom inštalované zariadenia, ako aj priestor nástupišťa, 

stanice, zastávky, či prístrešku pri čakaní na vozidlo verejnej osobnej dopravy,  

c) udržiavať poriadok a čistotu vo vozidlách aj v priestoroch nástupišťa, stanice, zastávky 

i prístrešku, 

d) mať pri preprave platný cestovný doklad, ak cestujúci prepravuje batožinu alebo živé 

spoločenské zvieratá, musí mať platný cestovný doklad aj pre ne, pokiaľ sa 

neprepravujú bezplatne,  

v

- l'Jraz spésobilo konanie tretej osoby a dopravca nemohol tomuto konaniu
napriek vynaloieniu starostlivosti zodpovedajCIcej danej situécii zabrénit’ a jeho
nésledky odvrétit’.

Clénok V. Préva a povinnosti cestujL’Jceho
1. CestujL'Jci ma prévo informovat’ sa 0 obsahu PP IDS 25K. Nevedomost’ o ustanoveniach PP

IDS 2SK cestujL'Jceho neospravedlfiuje a nie je dévodom na odpustenie alebo znl'ienie
sankEnej L'Jhrady cestovného za cestovanie bez platného cestovného Il'stka.

2. CestuiL'Jci s Dlatm'lm cestovm'lm dokladom ma Drévo:

a)

b)

d)

na bezpeénl] prepravu svojej osoby a ak to umoir'mujl] prepravné podmienky aj na
prepravu svojho spoloEenského zvierat'a abatoiiny, a to riadne aas podl’a
cestovného a prepravného poriadku,

na informécie o podmienkach prepravy, ktoré mu je povinny poskytnl'Jt' oprévneny
zamestnanec dopravcu alebo vodiE vozidla (ktory nemusf ovlédat' cell] Tarifu IDS 25K
a Cennl'ky IDS 25K ale je povinny poskytnflt' zékladné informécie cestujl'Jcemu a ak
nevie dat’ cestujL'Jcemu poiadované informécie je povinny poskytnl'Jt' kontaktné (Idaje
na osobu, ktoré mu vie informécie poskytnljt'),

pri neuskutoénenl' alebo nedokonEenI' prepravy z d6v0dov na strane dopravcu, mé
cestujL'Jci nérok na néhradnL'J prepravu do zastévky, po ktorL'J zaplatil cestovné, a to bez
d'a|§ej L'Jhrady cestovného a dovozného, bez néroku na néhradu ékody vzniknutej
pouiitl'm néhradnej prepravy,

na néhradu §kody vzniknutej tyim, 2e preprava nebola vykonané as (s oneskorenl'm
viac ako 60 minL'Jt, zavinenie spésobené zo strany dopravcu) alebo nebola
uskutoEnené, cestujL'Jci mé nérok na néhradu najviac do vyéky ceny zaplatenej
dopravcovi za prepravny vykon.

3. CestuiL'Jci ie povinny’:

a)

b)

C)

d)

dodriiavat’ ustanovenia PP IDS 25K, Tarify IDS 25K a pokyny oprévnenflch
zamestnancov dopravcu, pouil'vat' zariadenia vo vozidle Ien na urEeny UEeI, riadit’ sa
piktogramami a népismi vo vozidle,

sprévat’ sa tak, aby svojim konanl'm neohrozoval bezpeEnost’, plynulost’ prepravy, iivot
a zdravie ostatnjlch cestujl'Jcich a zamestnancov dopravcu, nepo§kodzoval
a nezneEist’ovaI vozidlo avr'lom inétalované zariadenia, ako aj priestor néstupiét’a,
stanice, zastévky, Ei prl'streéku pri Eakanl' na vozidlo verejnej osobnej dopravy,

udriiavat’ poriadok a Eistotu vo vozidléch aj v priestoroch néstupiét’a, stanice, zastévky
i pristre§ku,

mat’ pri preprave platny cestovny doklad, ak cestujl'Jci prepravuje batoiinu alebo iivé
spoloEenské zvieraté, musi mat’ platny cestovny doklad aj pre ne, pokial’ sa
neprepravujl'J bezplatne,
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e) mať pri sebe platné cestovné doklady po celý čas prepravy, ako aj v okamihu výstupu 

z vozidla a na vyzvanie príslušného zamestnanca dopravcu sa nimi preukázať, na 

dodatočne predložené cestovné doklady alebo preukaz sa neprihliada, 

f) predložiť cestovné doklady a preukaz oprávnenému zamestnancovi dopravcu ku 

kontrole, v prípade potreby ich poskytnúť dopravcovi na výmenu za náhradný 

cestovný doklad, 

g) na linkách PAD nastupovať vždy prednými dverami a zakúpiť si alebo predložiť vodičovi 

na kontrolu platný cestovný doklad, pre linky mestskej dopravy a vlakov je cestujúci 

oprávnený nastupovať dverami, ktoré sú určené na nastupovanie a vystupovanie (pre 

mestskú dopravu na spojoch nočnej linky je cestujúci povinný do vozidla nastúpiť iba 

prednými dverami), pre dvere vozidla, ktoré možno použiť na nastupovanie 

i vystupovanie, vystupujúci majú prednosť pred nastupujúcimi cestujúcimi,  

h) v čase odchodu spoja byť pripravený na zastávke na nástup do vozidla a sám sa starať 

o to, aby v nástupnej zastávke včas nastúpil do vozidla a v cieľovej zastávke včas 

z vozidla vystúpil,   

i) zdržiavať sa na zastávke najmenej 0,5 m od nástupnej hrany nástupišťa, až do úplného 

zastavenia vozidla v zastávke a otvorenia dverí,  

j) nastúpiť a vystúpiť z vozidla iba na zastávkach a len, keď vozidlo stojí na zastávke alebo 

v mieste určenom oprávnenou osobou dopravcu, ak sa jedná o zastávku na znamenie, 

ktorá je vyznačená v cestovnom poriadku ,,zastávka na znamenie“ cestujúci musí dať 

včas vedieť vodičovi signalizačným zariadením vozidla, cestujúci, ktorý chce nastúpiť 

do vozidla musí stáť na nástupišti zastávky tak, aby ho vodič videl,  

k) cestujúci, ktorý stojí vo vozidle počas prepravy je povinný sa držať madla, rukoväte 

alebo inej časti interiéru vozidla k tomu slúžiacemu (neplatí pre vlaky ZSSK), 

l) v prípade zranenia spôsobeného vo vozidle, táto skutočnosť musí byť okamžite 

nahlásená zodpovednej osobe dopravcu. 

4. Cestujúcemu nie je dovolené: 

a) komunikovať a rušiť počas jazdy osobu riadiacu vozidlo, 

b) zdržiavať sa na mieste, z ktorého cestujúci alebo batožina bráni vo výhľade z vozidla, 

c) vstupovať do kabíny alebo priestoru vozidla vyhradeného pre vodiča, 

d) otvárať počas jazdy dvere vozidla, 

e) počas jazdy vystupovať z vozidla alebo doň nastupovať alebo sa z neho vykláňať,  

f) pískať, správať sa hlučne, hlučne reprodukovať hudbu, spev alebo hlasno používať 

audiovizuálnu techniku vo vozidle, 

g) fajčiť vo vozidle a v zariadeniach určených pre cestujúcich, 

h) konzumovať potraviny, požívatiny a nápoje, ktoré by mohli znečistiť odev ostatných 

cestujúcich alebo priestory vozidla,  

4.

e)

g)

h)

J)

k)

mat’ pri sebe platné cestovné doklady po cely Eas prepravy, ako aj v okamihu vystupu
z vozidla a na vyzvanie prl'sluéného zamestnanca dopravcu sa nimi preukézat’, na
dodatoEne predloiené cestovné doklady alebo preukaz sa neprihliada,

predloiit’ cestovné doklady a preukaz oprévnenému zamestnancovi dopravcu ku
kontrole, vprl'pade potreby ich poskytnl'Jt' dopravcovi na vymenu 2a néhradny
cestovny doklad,

na linkéch PAD nastupovat’vidy prednflmi dverami a zakl'it' si alebo predloiit’vodiéovi
na kontrolu platny cestovny doklad, pre linky mestskej dopravy a vlakovje cestujl'Jci
oprévneny nastupovat’ dverami, ktoré SL'J urEené na nastupovanie a vystupovanie (pre
mestskfl dopravu na spojoch noEnej linkyje cestujL'Jci povinny do vozidla nastljpit' iba
prednflmi dverami), pre dvere vozidla, ktoré moino pouiit’ na nastupovanie
ivystupovanie, vystupujflci majl'J prednost’ pred nastupujljcimi cestujl'Jcimi,

v Ease odchodu spoja byt' pripraveny na zastévke na néstup do vozidla a sém sa starat’
o to, aby v néstupnej zastévke VEas nastlilpil do vozidla a v ciel'ovej zastévke VEas
z vozidla vystL'iI,

zdriiavat' sa na zastévke najmenej 0,5 m od néstupnej hrany néstupiét’a, a2 do L'Jplného
zastavenia vozidla v zastévke a otvorenia dverl',

nastL'it' a vystljpit'z vozidla iba na zastévkach a len, ked’vozidlo stojl' na zastévke alebo
v mieste urEenom oprévnenou osobou dopravcu, ak sajedné o zastévku na znamenie,
ktoré je vyznaEené v cestovnom poriadku ,,zastévka na znamenie" cestujflci musi dat'
as vediet' vodiEovi signalizaEnf/m zariadenl'm vozidla, cestujL'Jci, ktory chce nastL'it'
do vozidla musi stét’ na néstupiéti zastévky tak, aby ho vodiE videl,

cestujL'Jci, ktory stojl' v0 vozidle poEas prepravy je povinny sa driat’ madla, rukovéte
alebo inej Easti interiéru vozidla k tomu sllfliiacemu (neplatl' pre vlaky ZSSK),

vprl'pade zranenia sposobeného vo vozidle, této skutoEnost’ musi byt' okamiite
nahlésené zodpovednej osobe dopravcu.

CestuiL'Jcemu nie ie dovolené:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

komunikovat’ a ruéit’ poEas jazdy osobu riadiacu vozidlo,

zdriiavat' sa na mieste, z ktorého CEStUjCICi alebo batoiina bréni vo vyhl'alde z vozidla,

vstupovat' do kabl'ny alebo priestoru vozidla vyhradeného pre vodiEa,

otvérat' poEas jazdy dvere vozidla,

poEas jazdy vystupovat' z vozidla alebo dofi nastupovat’ alebo sa 2 neho vykléfiat’,

pl'skat', sprévat’ sa hluEne, hluEne reprodukovat’ hudbu, spev alebo hlasno pouil'vat'
audiovizuélnu techniku vo vozidle,

fajEit' vo vozidle a v zariadeniach urEenYch pre cestujl'Jcich,

konzumovat' potraviny, poil'vatiny a népoje, ktoré by mohli zneEistit’ odev ostatnflch
cestujL'Jcich alebo priestory vozidla,
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i) vystupovať alebo nastupovať a zdržiavať sa v priestore dverí, ak vodič dáva zvukovú 

alebo svetelnú signalizáciu „Nenastupujte, nevystupujte“ a nastupovať do vozidla, 

ktoré je plne obsadené, 

j) vyhadzovať z vozidla predmety alebo ich nechať vyčnievať z vozidla, 

k) násilne otvárať dvere vozidla a vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety,  

l) odkladať veci a živé spoločenské zvieratá na sedadlá, 

m) stáť alebo kľačať na sedadlách vozidla, 

n) obmedzovať alebo znemožňovať použitie prevádzkových signalizačných zariadení, 

brániť výstupu z vozidiel alebo nástupu do vozidiel, 

o) znečisťovať a poškodzovať vozidlo a v ňom inštalované zariadenia, ako aj priestory a 

zariadenia pre cestujúcich, 

p) brať so sebou do vozidla vec, ktorá nesmie byť obsahom batožiny, viac v článku VIII. 

Podmienky prepravy batožiny, 

q) uvádzať bezdôvodne do činnosti návestné zariadenia vo vozidle, 

r) vo vozidlách a priestoroch dopravcu prístupných verejnosti vykonávať činnosti, ktoré 

sa považujú za podnikanie, bez predchádzajúceho písomného súhlasu dopravcu 

(napr. predaj, propagácia, ponúkanie tovaru a ďalších služieb), 

s) obťažovať akýmkoľvek spôsobom ostatných cestujúcich, 

t) nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené, alebo ktoré vodič vyhlási za obsadené. 

5. Preprava detí do 6. rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 15 rokov nie je povolená.   

6. Ak nie je určené inak a cestujúci využívajú na prepravu IDS ŽSK, v plnom rozsahu sa na 

cestujúcich vzťahujú aj ďalšie práva a povinnosti uvedené v prepravných poriadkoch 

zapojených dopravcov do IDS ŽSK, v závislosti od toho, v ktorom dopravnom prostriedku sa 

cestujúci nachádza.   

Článok VI. Rozsah práv osobitnej skupiny cestujúcich 

1. Osobitnej skupine cestujúcich, konkrétne cestujúcim s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie, so zdravotným postihnutím, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím 

(držitelia preukazov ŤZP), a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré si z povahy 

závažnosti vyžadujú pomoc inej osoby - sprievodcu (držitelia preukazov ŤZP-S), je dopravca 

povinný v každom vozidle vyhradiť a zreteľne označiť najmenej šesť miest na sedenie v MHD, 

dve miesta na sedenie v PAD. 

2. Cestujúci, ktorý takéto miesto obsadil, je povinný (držiteľovi preukazu ŤZP, ŤZP-S), starým 

ľudom a tehotným ženám, miesto uvoľniť.  

3. Sprievodcom zrakovo postihnutej osoby môže byť dieťa po dovŕšení 6. roku veku alebo pes 

so špeciálnym výcvikom s označením na tento účel (postrojom bielej farby s červeným 

krížom alebo bezpečnostnými oranžovými pruhmi), za spôsobilého sprievodcu osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje osoba po dovŕšení 15. roku veku.  

i) vystupovat’ alebo nastupovat' a zdriiavat' sa v priestore dverl', ak vodiE déva zvukovfl
alebo svetelnt] signalizéciu ,,Nenastupujte, nevystupujte" a nastupovat' do vozidla,
ktoréje plne obsadené,

j) vyhadzovat' z vozidla predmety alebo ich nechat' vyEnievat’ z vozidla,

k) nésilne otvérat’ dvere vozidla a vyhadzovat' z vozidla odpadky a iné predmety,

I) odkladat’ veci a iivé spoloEenské zvieraté na sedadlé,

m) stét’ alebo kI'aEat' na sedadléch vozidla,

n) obmedzovat’ alebo znemoifiovat’ pouiitie prevédzkch signalizaEnSIch zariadenl',
brénit’ vystupu z vozidiel alebo néstupu do vozidiel,

o) zneEist’ovat’ a poskodzovat' vozidlo a v fiom instalované zariadenia, ako aj priestory a
zariadenia pre cestujflcich,

p) brat’ so sebou do vozidla vec, ktoré nesmie byt' obsahom batoiiny, viac v Elénku VIII.
Podmienky prepravy batoiiny,

q) uvédzat’ bezdovodne do Einnosti névestné zariadenia vo vozidle,

r) vo vozidléch a priestoroch dopravcu pn’stupnYch verejnosti vykonévat' Einnosti, ktoré
sa povaiujlfl za podnikanie, bez predchédzajL'Jceho pl'somného sflhlasu dopravcu
(napr. predaj, propagécia, pont'Jkanie tovaru a d'alsl'ch sluiieb),

s) obt’aiovat' akymkol'vek sposobom ostatnSIch cestujl'Jcich,

t) nastupovat' do vozidla, ktoréje plne obsadené, alebo ktoré vodiE vyhlési za obsadené.

Preprava detl' do 6. rokov bez sprevédzania cestujl'Jcim starsl'm ako 15 rokov nieje povolené.

Ak nie je urEené inak a cestujL'Ici vyuil'vajl] na prepravu IDS 25K, v plnom rozsahu sa na
cestujL'Jcich vzt’ahujl'J aj d’alsie préva a povinnosti uvedené V prepravnjlch poriadkoch
zapojenych dopravcov do IDS 25K, v zévislosti od toho, v ktorom dopravnom prostriedku sa
cestujL'Jci nachédza.

Clénok VI. Rozsah prév osobitnej skupiny cestujL'Jcich
1. Osobitnej skupine cestujL'Icich, konkrétne cestujL'Jcim s obmedzenou schopnost’ou pohybu

a orientécie, so zdravotnflm postihnutl'm, osobém s t’aikflm zdravotnSIm postihnutl'm
(driitelia preukazov TZP), a osobém st’aikflm zdravotnSIm postihnutl'm, ktoré si 2 povahy
zévainosti vyiadujl] pomoc inej osoby - sprievodcu (driitelia preukazov 'T'ZP-S), je dopravca
povinnSIv kaidom vozidle vyhradit' a zretel’ne oznaEit’ najmenej sest' miest na sedenie v MHD,
dve miesta na sedenie v PAD.

CestujL'Jci, ktory takéto miesto obsadil, je povinny (driitel’ovi preukazu TZP, “VIZP-S), starym
I'udom a tehotnSIm ieném, miesto uvol'nit'.

Sprievodcom zrakovo postihnutej osoby moie byt' diet'a po dovfsenl' 6. roku veku alebo pes
so speciélnym vycvikom s oznaEenI'm na tento OEeI (postrojom bielej farby s EervenS/m
krl'iom alebo bezpeEnostnYmi oranioi pruhmi), za sposobilého sprievodcu osoby
s t'aikSIm zdravotnym postihnutl'm sa povaiuje osoba po dovfsenl' 15. roku veku.
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4. Ak pre osoby spomínané vyššie je potrebné ďalšie miesto na sedenie, cestujúci v ich blízkosti 

je povinný im ponúknuť svoje miesto na sedenie. 

5. Dopravca prepraví cestujúceho na invalidnom vozíku, ak to dovoľujú technické vlastnosti 

vozidla, bezpečnosť prepravy a obsaditeľnosť vozidla. 

6. Vozidlo môže prepravovať maximálne taký počet invalidných vozíkov, ako je určený 

výrobcom vozidla v technickom preukaze.  

7. Cestujúci počas prepravy môže sedieť na invalidnom vozíku, len vo vyhradenom priestore, 

ktorý je vyznačený piktogramom, vozík musí byť pevne zafixovaný, ak nie je na to vozidlo 

prispôsobené je cestujúci s osobitnými právami alebo jeho sprievodca povinný zabezpečiť 

neohrozovanie ostatných cestujúcich možným pohybom invalidného vozíka.  

8. Cestujúci s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie alebo cestujúci na invalidnom 

vozíku môže do vozidla nastúpiť so súhlasom a vystúpiť s vedomím vodiča alebo 

oprávneného zamestnanca dopravcu, počas prepravy je mu umožnené prednostné 

a bezpečné nastúpenie a vystúpenie z/do vozidla. Ak je vozidlo vybavené nástupnou 

plošinou a cestujúci ju potrebuje použiť k nástupu, túto skutočnosť oznámi vodičovi, 

nástupnú plošinu obsluhuje výhradne vodič vozidla.   

9. Na prepravu osôb so zdravotným postihnutím, osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie (osobitná skupina cestujúcich), držiteľov preukazov ŤZP, ŤZP-S vo vlakoch sa 

vzťahujú podmienky uvedené v PP ZSSK.  

10. Spoje, na ktorých dopravca garantuje prevádzku vozidiel s bezbariérovým prístupom, sú 

označené v cestovnom poriadku piktogramom alebo poznámkou.  

11. Ak pri označníku zastávky stojí zrakovo postihnutá osoba s bielou palicou alebo psom so 

špeciálnym výcvikom, dopravca je povinný pri označníku zastávky znova zastaviť každé ďalšie 

vozidlo stojace súčasne v zastávke, toto ustanovenie sa nevzťahuje na konečné zastávky. 

12. Ak pri označníku zastávky je osoba na invalidnom vozíku, dopravca je povinný pri označníku 

zastávky znova zastaviť každé ďalšie vozidlo stojace súčasne v zastávke, ktoré je vybavené 

pohyblivou rampou slúžiacou na nástup a výstup cestujúcich na invalidnom vozíku. Toto 

ustanovenie sa nevzťahuje na konečné zastávky.  

13. Dopravca môže odmietnuť prepravu osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie len v prípade, ak:  

- konštrukcia vozidla alebo infraštruktúra vrátane vybavenia zastávok a staníc 

znemožňuje nastúp a výstup do/z vozidla,  

- je prekročená maximálna obsaditeľnosť vozidla a nie je možné umiestniť takúto osobu 

na mieste na to určenom. 

Článok VII. Vylúčenie z prepravy 

1. Do vozidla nemá prístup alebo z prepravy môže byť vylúčená osoba, ktorá javí známky 

nadmerného požitia alkoholických nápojov alebo iných návykových látok a osoba, ktorá pre 

chorobu a mimoriadne znečistenie odevu alebo obuvi (prípadne šíri nepríjemný zápach), 

alebo z iných dôvodov (napr. výtržníctvo) môže byť spolucestujúcim na ťarchu.   

10.

11.

12.

13.

v

Ak pre osoby spoml'nané vyssieje potrebné d’alsie miesto na sedenie, cestujl'Jci v ich bII'zkosti
je povinny im ponL'Jknut' svoje miesto na sedenie.

Dopravca prepraVI' cestujL'Jceho na invalidnom vosu, ak to dovol'ujl'J technické vlastnosti
vozidla, bezpeEnost’ prepravy a obsaditel’nost’ vozidla.

Vozidlo moie prepravovat' maximélne taky poEet invalidnflch vozikov, ako je urEeny
vyrobcom vozidla v technickom preukaze.

CestujL'Jci poEas prepravy moie sediet’ na invalidnom voziku, Ien vo vyhradenom priestore,
ktory je vyznaEeny piktogramom, v02I'k musi byt' pevne zafixovany, ak nie je na to vozidlo
prisposobené je cestujL'Jci s osobitn3'Imi prévami alebo jeho sprievodca povinny zabezpeEit’
neohrozovanie ostatnX/ch cestujL'Jcich moinflm pohybom invalidného vosa.

CestujL'Jci s obmedzenou schopnost’ou pohybu a orientécie alebo cestujflci na invalidnom
voziku moie do vozidla nastl'it' so sUhlasom a vystflpit' svedoml'm vodiEa alebo
oprévneného zamestnanca dopravcu, poEas prepravy je mu umoinené prednostné
abezpeEné nastl'Jpenie avystL'Jpenie z/do vozidla. Ak je vozidlo vybavené néstupnou
plosinou acestujL'Jci ju potrebuje pouiit’ knéstupu, toto skutoEnost’ oznémi vodiEovi,
néstupnlfl plosinu obsluhuje vyhradne vodiE vozidla.

Na prepravu osob so zdravotnjlm postihnutl'm, osob s obmedzenou schopnost’ou pohybu
a orientécie (osobitné skupina cestujL'Jcich), driitel’ov preukazov “VFZP, TZP-S vo vlakoch sa
vzt'ahujl] podmienky uvedené v PP ZSSK.

Spoje, na ktorych dopravca garantuje prevédzku vozidiel s bezbariéro prl'stupom, so
oznaEené v cestovnom poriadku piktogramom alebo poznémkou.

Ak pri oznaEnI'ku zastévky stojl' zrakovo postihnuté osoba s bielou palicou alebo psom so
speciélnym vycvikom, dopravca je povinny pri oznaEnI'ku zastévky znova zastavit' kaidé d'alsie
vozidlo stojace sUEasne V zastévke, toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na koneEné zastévky.

Ak pri oznaEnI'ku zastévkyje osoba na invalidnom voziku, dopravcaje povinny pri oznaEnI'ku
zastévky znova zastavit' kaidé d’alsie vozidlo stojace SL'JEasne v zastévke, ktoré je vybavené
pohyblivou rampou sllfliiacou na néstup a vystup cestujflcich na invalidnom voziku. Toto
ustanovenie sa nevzt’ahuje na koneEné zastévky.

Dopravca moie odmietnut’ prepravu osoby so zdravotm'Im postihnutl'm alebo osoby
s obmedzenou schopnost’ou pohybu a orientécie Ien v prl'pade, ak:

- konstrukcia vozidla alebo infrastruktura vrétane vybavenia zastévok astanl'c
znemoifiuje nastljp a vystup do/z vozidla,

- je prekroEené maximélna obsaditel’nost’ vozidla a nie je moiné umiestnit’ takl'Jto osobu
na mieste na to urEenom.

CIénokVII. VyIL'JEenie z prepravy

1. Do vozidla nemé prl'stup alebo zprepravy moie byt' vlEené osoba, ktoré jaVI' znémky
nadmerného poiitia alkoholicch népojov alebo in3'Ich névykovjch Iétok a osoba, ktoré pre
chorobu a mimoriadne zneEistenie odevu alebo obuvi (prl'padne siri neprl'jemny zépach),
alebo z inych dovodov (napr. VS/trinl'ctvo) moie byt' spolucestujflcim na t'archu.
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2. Oprávnená osoba dopravcu môže vylúčiť z prepravy:  

a) cestujúceho, ktorý sa na výzvu oprávnenej osoby dopravcu nepreukáže platným 

cestovným dokladom, v prípade prepravy vykonávanej na základe nároku na zľavnené 

cestovné aj preukazom a nesplní povinnosť zaplatiť cestovné, dovozné a sankčnú 

úhradu podľa Cenníka IDS ŽSK,  

b) cestujúceho, ktorý ohrozuje bezpečnosť premávky, svoju vlastnú bezpečnosť alebo 

bezpečnosť ostatných cestujúcich, 

c) cestujúceho, ktorý nerešpektuje pokyny dopravcu na zákaz vstupu do vozidla bez 

ochranných pomôcok prekrývajúcich horné dýchacie cesty, prípadne iné časti tela, ako 

aj iné nevyhnutné opatrenia prijaté počas mimoriadnej situácie, 

d) cestujúceho, ktorý napriek upozorneniu poverenej osoby dopravcu nedodržuje a 

porušuje PP IDS ŽSK, pokyny a príkazy poverenej osoby, znečisťuje alebo poškodzuje 

vozidlo, svojím správaním narúša prepravu cestujúcich alebo cestujúcich inak 

obťažuje, 

e) batožinu cestujúceho alebo živé spoločenské zviera s ním prepravované, ak sú 

prekážkou bezpečnej prepravy alebo ohrozujú zdravie cestujúcich alebo ich prepravu 

neumožňuje PP IDS ŽSK,  

f) cestujúceho s obutými kolieskovými korčuľami. 

3. Vylúčenie cestujúceho z prepravy dopravcom poverenou osobou, musí byť uskutočnené tak, 

aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo života vylúčenej osoby z prepravy, osoby mladšie 

ako 15 rokov je možné vylúčiť z prepravy na najbližšej možnej zástavke. 

4. Cestujúci vylúčený z prepravy alebo cestujúci, ktorému bol zamedzený prístup, nemá nárok 

na náhradu zaplateného cestovného (prípadne cestovného a dovozného). 

5. Cestujúci, ktorý bol vylúčený z prepravy neprávom, má právo na vrátenie cestovného, 

prípadne cestovného a dovozného. 

Článok VIII. Podmienky prepravy batožiny 

1. Cestujúci si smie do vozidla so sebou vziať najviac dva kusy príručnej batožiny, 

pričom hmotnosť jednej z nich nepresiahne 15 kg, za príručnú batožinu sa nepovažujú 

drobné veci, ktoré možno držať v ruke, príručná batožina musí byť vo vozidle umiestnená 

tak, aby neohrozovala ani neobmedzovala vodiča, aby neohrozovala bezpečnosť, zdravie, 

pohodlie cestujúcich a neobmedzovala ich nastupovanie a vystupovanie, prípadne musí byť 

uložená podľa pokynov vodiča. Príručná batožina sa prepravuje na mieste k tomu určenom 

a to spravidla v odkladacom priestore nad sedadlom, prípadne pod sedadlom a to iba 

v prípade, ak neohrozuje bezpečnosť, nesťažuje výkon služby vodiča.  

2. Na príručnú batožinu si cestujúci dohliada sám. Vzhľadom na to, že príručná batožina je po 

celú dobu prepravy prepravovaná spolu s cestujúcim a pod jeho dohľadom a na jeho 

zodpovednosť, dopravca nezodpovedá za jej stratu, poškodenie alebo odcudzenie, ibaže by 

poškodenie bolo spôsobené okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke. 

2. Oprévnené osoba dopravcu méie WICIEit’ z prepraW:

a) cestujL'Jceho, ktory sa na vyzvu oprévnenej osoby dopravcu nepreukéie platnX/m
cestoa/m dokladom, v prl'pade prepravy vykonévanej na zéklade néroku na zl’avnené
cestovné aj preukazom a nesplnl' povinnost’ zaplatit’ cestovné, dovozné a sankEnl'J
Clhradu podl’a Cennl'ka IDS 25K,

b) cestujL'Jceho, ktory ohrozuje bezpeEnost’ premévky, svoju vlastnl'J bezpeEnost’ alebo
bezpeEnost’ ostatnjch cestujL'Jcich,

c) cestujL'Jceho, ktory nereépektuje pokyny dopravcu na zékaz vstupu do vozidla bez
ochrannych pomécok prekrflvajl'Jcich horné dychacie cesty, prl'padne iné Easti tela, ako
aj iné nevyhnutné opatrenia prijaté poEas mimoriadnej situécie,

d) cestujL'Jceho, ktory napriek upozorneniu poverenej osoby dopravcu nedodriuje a
poru§uje PP IDS 25K, pokyny a prl'kazy poverenej osoby, zneEist'uje alebo po§kodzuje
vozidlo, svojl'm sprévanl'm narL'Jéa prepravu cestujl'Jcich alebo cestujl'Jcich inak
obt’aiuje,

e) batoiinu cestujL'Jceho alebo iivé spoloEenské zviera snl'm prepravované, ak SL'J
prekéikou bezpeEnej prepravy alebo ohrozujl'J zdravie cestujl'Jcich alebo ich prepravu
neumoifiuje PP IDS 2SK,

f) cestujL'Jceho s obutSImi kolieskovymi korEuI’ami.

3. VyIL'JEenie cestujL'Jceho z prepravy dopravcom poverenou osobou, musf byt' uskutoEnené tak,
aby nedoélo k po§kodeniu zdravia alebo iivota vyIL'JEenej osoby z prepravy, osoby mladéie
ako 15 rokovje moiné vyIL'JEit' z prepravy na najbliiéej moinej zéstavke.

4. CestujL'Jci vyIlIIEeny z prepravy alebo cestujL'Jci, ktorému bol zamedzeny prl'stup, nemé nérok
na néhradu zaplateného cestovného (prl'padne cestovného a dovozného).

5. CestujL'Jci, ktory bol vyIL'JEeny z prepravy neprévom, mé prévo na vrétenie cestovného,
prl'padne cestovného a dovozného.

Clénok VIII. Podmienky prepravy batoiiny

’I. CestujL'Jci si smie do vozidla so sebou vziat’ najviac dva kusy prl'ruEnej batoiiny,
priEom hmotnost’ jednej znich nepresiahne 15 kg, 2a prI'ruEnL'J batoiinu sa nepovaiujl]
drobné veci, ktoré moino driat’ v ruke, prl'ruEné batoiina musf byt' v0 vozidle umiestnené
tak, aby neohrozovala ani neobmedzovala vodiEa, aby neohrozovala bezpeénost’, zdravie,
pohodlie cestujl'Jcich a neobmedzovala ich nastupovanie a vystupovanie, prl'padne musf byt'
uloiené podl’a pokynov vodiEa. PrI'ruEné batoiina sa prepravuje na mieste k tomu urEenom
a to spravidla vodkladacom priestore nad sedadlom, prl'padne pod sedadlom ato iba
v prl'pade, ak neohrozuje bezpeEnost’, nest’aiuje vykon sluiby vodiEa.

2. Na prl'ruEnlII batoiinu si CEStUjCICI dohliada sém. Vzhl'adom na to, ie prl'ruEné batoiina je po
ceIL'J dobu prepravy prepravované spolu s cestujL'Jcim a pod jeho dohl’adom a na jeho
zodpovednost’, dopravca nezodpovedé za jej stratu, po§kodenie alebo odcudzenie, ibaie by
poékodenie bolo spésobené okolnost’ami, ktoré majl] p6vod v prevédzke.

16



17 
 

3. Plateniu dovozného podlieha príručná batožina v počte vyššom ako dva kusy alebo batožina, 

ktorej celková hmotnosť je od 15 kg do 50 kg alebo batožina, ktorá presiahne rozmery 

stanovené Tarifou IDS ŽSK. Dovozné za batožinu je uvedené v Tarife IDS ŽSK. 

4. Okrem príručnej batožiny cestujúci ma právo si do vozidla vziať: 

- ak to kapacitné dôvody dovoľujú, jedny sane, jeden snowboard, jeden pár lyží 

s palicami, ktorých preprava bude uskutočnená len za podmienky, že sú pevne spojené 

alebo zabalené v špeciálnom obale,  

- detský kočík alebo invalidný vozík.  

5. Ak cestujúci prepravuje príručnú batožinu na chrbte alebo na pleci a je na ťarchu ostatným 

cestujúcim, je povinný ju držať v ruke alebo ju umiestniť na miesto určené pre príručnú 

batožinu, prípadne ju umiestniť na dlážku vozidla. 

6. Dopravca má právo z prevádzkových alebo kapacitných dôvodov odmietnuť alebo obmedziť 

prepravu vyššie uvedených predmetov. Cestujúci je povinný uvedené predmety umiestniť 

tak, aby neohrozoval seba, spolucestujúcich a aby nedošlo k poškodeniu vozidla dopravcu.  

7. Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, odovzdá opustenú batožinu na 

dispečingu (odd. strát a nálezov) v sídle dopravcu v zmysle interného usmernenia. 

8. Za stratu, alebo odcudzenie batožiny prepravovanej spoločne s cestujúcim a pod jeho 

dohľadom dopravca zodpovedá v rozsahu ustanovenia § 427 a násl. Občianskeho zákonníka. 

Dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla po opustení batožiny.   

9. Veci, ktorých preprava je vylúčená: 

a) veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

b) nebezpečné látky a predmety, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť výbuch, oheň, 

poškodenie vozidla, ako aj úraz, popálenie, otravu a ochorenie ľudí a živých zvierat, 

osobité predpisy stanovujú nebezpečné látky a predmety vylúčené z prepravy,  

c) strelné zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre 

prepravu ktorých platia osobitné predpisy, 

d) veci, ktoré pre nevhodný spôsob balenia môžu poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich 

alebo vozidlo,  

e) veci, ktoré by svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a podobne mohli byť 

cestujúcim na ťarchu, 

f) batožina alebo iná prepravovaná vec, ktorej celková hmotnosť presahuje 50 kg alebo 

ktorej rozmery sú väčšie než 80 x 60 x 50 cm, ďalej predmet alebo batožina dlhšia ako 

200 cm s uhlopriečkou alebo priemerom väčším ako 30 cm, vec tvaru dosky, ak je väčšia 

ako 150 cm x 100 cm x 10 cm, 

g) invalidné vozíky neskladateľné, prepravované v autobuse bez cestujúceho, pokiaľ 

vozidlo nie je vybavené zariadením na ich pevné ukotvenie. 

Plateniu dovozného podlieha prl'ruéné batoiina v poEte vy§§om ako dva kusy alebo batoiina,
ktorej celkové hmotnost’ je od 15 kg do 50 kg alebo batoiina, ktoré presiahne rozmery
stanovené Tarifou IDS 25K. Dovozné za batoiinu je uvedené V Tarife IDS 25K.

Okrem prl'ruénej batoiiny cestujL'Jci ma prévo si do vozidla vziat':

- ak to kapacitné d6vody dovol'ujL'J, jedny sane, jeden snowboard, jeden pér lyil'
s palicami, ktorych preprava bude uskutoEnené Ien za podmienky, 2e 50 pevne spojené
alebo zabalené v épeciélnom obale,

- detsky koEI'k alebo invalidny vos.

Ak CEStUjCICi prepravuje prl'ruEaI batoiinu na chrbte alebo na pleci a je na t'archu ostatnSIm
cestujL'Jcim, je povinny ju driat’ v ruke alebo ju umiestnit’ na miesto urEené pre prl'ruEnl]
batoiinu, prl'padneju umiestnit’ na dléiku vozidla.

Dopravca mé prévo z prevédzkovych alebo kapacitnX/ch d6vodov odmietnut’ alebo obmedzit’
prepravu vy§§ie uvedenych predmetov. Cestujl'Jci je povinny uvedené predmety umiestnit’
tak, aby neohrozoval seba, spolucestujL'Jcich a aby ned0§lo k po§k0deniu vozidla dopravcu.

Ak vodiE zistl', 2e v0 vozidle zostala opustené batoiina, odovzdé opustenL'J batoiinu na
dispeéingu (odd. strét a nélezov) v Sl'dle dopravcu v zmysle interného usmernenia.

Za stratu, alebo odcudzenie batoiiny prepravovanej spoloEne s cestujflcim a pod jeho
dohl’adom dopravca zodpovedé v rozsahu ustanovenia § 427 a nésl. ObEianskeho zékonnl'ka.
Dopravca nezodpovedé za ékodu, ktoré vznikla p0 opustenl' batoiiny.

Veci, ktor\'/ch preprava ie WIOEené:

a) veci, ktorS/ch preprava je zakézané v§eobecne zévéznymi prévnymi predpismi,

b) nebezpeEné Iétky a predmety, ktoré svojimi vlastnost’ami méiu spésobit' vybuch, ohefi,
poékodenie vozidla, ako aj l'Jraz, popélenie, otravu a ochorenie l'udI' a iivych zvierat,
osobité predpisy stanovujt] nebezpeEné Iétky a predmety vyIL'JEené z prepravy,

c) strelné zbrane, s vynimkou strelnych zbranl' prl'slu§nl'kov ozbrojenS/ch SI'I a poll'cie, pre
prepravu ktorS/ch platia osobitné predpisy,

d) veci, ktoré pre nevhodny spésob balenia méiu po§kodit’, prl'padne zneEistit’ cestujflcich
alebo vozidlo,

e) veci, ktoré by svojl'm zépachom, odpudzujflcim vzhl'adom a podobne mohli byt'
cestujL'Jcim na t'archu,

f) batoiina alebo iné prepravované vec, ktorej celkové hmotnost’ presahuje 50 kg alebo
ktorej rozmery St] Véééie nei 80 x 60 x 50 cm, d'alej predmet alebo batoiina dlhéia ako
200 cm s uhloprieEkou alebo priemerom vééél'm ako 30 cm, vec tvaru dosky, akje VéEéia
ako 150 cm x 100 cm x 10 cm,

g) invalidné voziky neskladatel’né, prepravované v autobuse bez cestujl'Jceho, pokial’
vozidlo nieje vybavené zariadenl'm na ich pevné ukotvenie.
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h) Vo vozidle, v ktorom sa prepravujú osoby nemožno prepravovať nebezpečné veci ako 

napr. oceľovú fľašu s kvapalným vykurovacím plynom, nádoby s vykurovacou naftou, 

elektrický akumulátor a ďalšie nebezpečné veci. 

10. Vo vlakoch ZSSK sa preprava batožiny riadi PP ZSSK.  

Článok IX. Nebezpečné veci, ktorých preprava je dovolená za 

osobitných podmienok 

1. Osoba, ktorá je oprávnená nosiť strelnú zbraň, ju môže vziať so sebou do vozidla, na 

prepravu zbrane platia osobitné predpisy.  

2. Monitor od počítača, televízor a podobné zariadenia je možné prepravovať ako príručnú 

batožinu len vtedy, ak je v ochrannom obale, ktorý chráni cestujúceho pred úrazom.   

3. Cestujúci si môže vziať so sebou do vozidla ako príručnú batožinu ľahko zápalné látky balené 

podľa štátnych noriem, ktorých celková hmotnosť nie je väčšia ako 10 kg (napr. farby). 

Článok X. Prehliadka podozrivej veci alebo opustenej príručnej 

batožiny  vo vozidle 

1. Cestujúci, ktorý vo vozidle nájde opustenú alebo odloženú vec, je povinný ju odovzdať 

oprávnenému zamestnancovi dopravcu a ten je povinný nález prevziať. 

2. Cestujúci, ktorý zabudol alebo stratil vec vo vozidle sa prihlási u príslušného dopravcu, 

s ktorým následne vec rieši. 

3. V prípade, ak cestujúci nájde podozrivú vec, je povinný túto skutočnosť nahlásiť 

oprávnenému zamestnancovi dopravcu alebo policajnému zboru Slovenskej republiky. 

4. Ak má opravený zamestnanec dopravcu dôvodné pochybnosti o tom, či príručná batožina 

alebo batožina, ktorú cestujúci vzal so sebou do vozidla, vyhovujú ustanoveniam 

Prepravného poriadku IDS ŽSK, má právo v prítomnosti cestujúceho sa presvedčiť o ich 

obsahu a povahe, ak cestujúci odmietne preskúmanie príručnej batožiny (veci) alebo 

batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že cestujúci vezie so sebou veci vylúčené 

z prepravy, je povinný ich bez meškania odstrániť z vozidla na najbližšej zastávke bez nároku 

na vrátenie cestovného alebo dovozného.  

5. Cestujúci môže byť vylúčený z prepravy oprávneným zamestnancom dopravcu, ak jeho 

príručná batožina alebo batožina bráni bezpečnej preprave alebo ohrozuje zdravie 

cestujúcich.   

Článok XI. Podmienky prepravy živých zvierat 

1. Ako batožinu si môže cestujúci vziať so sebou do vozidla drobné živé domáce spoločenské a 

iné malé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak sú uzatvorené v 

klietkach, košoch alebo v iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom, a ak nie je ich 

preprava na ťarchu cestujúcim (napr. ak zapáchajú). Na prepravu schránok so živými 

spoločenskými zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín.  

h) Vo vozidle, v ktorom sa prepravujL'J osoby nemoino prepravovat’ nebezpeEné veci ako
napr. ocel’ovfl fl'asu s kvapalnYm vykurovaCI'm plynom, nédoby s vykurovacou naftou,
elektricky akumulétor a d'alsie nebezpeéné veci.

10. V0 vlakoch ZSSK sa preprava batoiiny riadi PP ZSSK.

Clénok IX. Nebezpeéné veci, ktoch preprava je dovolené za
osobitnYch podmienok

Osoba, ktoré je oprévnené nosit’ strelnL'J zbrafi, ju moie vziat' so sebou do vozidla, na
prepravu zbrane platia osobitné predpisy.

Monitor od poEI'taEa, teleVI'zor a podobné zariadenia je moiné prepravovat’ ako prl'ruEnl]
batoiinu Ien vtedy, akje v ochrannom obale, ktory chréni cestujl'Jceho pred L'Jrazom.

CestujL'Jci si moie vziat' so sebou do vozidla ako prl'ruEnl] batoiinu I'ahko zépalné létky balené
podl’a stétnych noriem, ktoch celkové hmotnost’ nieje véésia ako 10 kg (napr. farby).

Clénok X. Prehliadka podozrivej veci alebo opustenej prI'ruEnej
batoiiny vo vozidle

CestujL'Jci, ktory vo vozidle néjde opustenlil alebo odloienl] vec, je povinny ju odovzdat’
oprévnenému zamestnancovi dopravcu a ten je povinny nélez prevziat’.

CestujL'Jci, ktory zabudol alebo stratil vec vo vozidle sa prihlési u prl'slusného dopravcu,
s ktorym nésledne vec riesi.

V prl'pade, ak cestujflci néjde podozrivCI vec, je povinny tCIto skutoEnost’ nahlésit’
oprévnenému zamestnancovi dopravcu alebo policajnému zboru Slovenskej republiky.

Ak mé opraveny zamestnanec dopravcu dovodné pochybnosti 0 tom, Ei prl'ruéné batoiina
alebo batoiina, ktorl'J cestujljci vzal so sebou do vozidla, vyhovujL'J ustanoveniam
Prepravného poriadku IDS 25K, mé prévo Vprl'tomnosti cestujlflceho sa presvedEit’ o ich
obsahu apovahe, ak cestujL'Jci odmietne preskL'Jmanie prl'ruEnej batoiiny (veci) alebo
batoiiny alebo ak sa pri jej preskL'JmanI' zistl', 2e cestujljci vezie so sebou veci vyIUEené
z prepravy,je povinny ich bez meskania odstrénit’ z vozidla na najbliisej zastévke bez néroku
na vrétenie cestovného alebo dovozného.

CestujL'Jci moie byt' vyll'JEeny z prepravy oprévnenYm zamestnancom dopravcu, ak jeho
prl'ruEné batoiina alebo batoiina bréni bezpeEnej preprave alebo ohrozuje zdravie
cestujL'Jcich.

Clénok XI. Podmienky prepravy iivych zvierat

_\ Ako batoiinu si moie cestujflci vziat' so sebou do vozidla drobné iivé doméce spoloEenské a
iné malé zvieraté, pokial’ tomu nebrénia osobitné predpisy, ak St] uzatvorené V
klietkach, kosoch alebo v inych vhodnych schrénkach s nepriepustnSIm dnom, a ak nieje ich
preprava na t'archu cestujL'Jcim (napr. ak zapéchajL'J). Na prepravu schrénok so iivymi
spoloEenskf/mi zvieratami platia ustanovenia o preprave batoil'n.
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2. Bez schránky je možné prepravovať vo vozidlách len psa. Cestujúci so psom bez schránky 

môže nastúpiť do vozidla len s vedomím vodiča. Okrem doby zvýšených nárokov na 

prepravu môže vodič dovoliť prepravu psa akejkoľvek veľkosti za podmienok: 

- pes má bezpečný náhubok a je držaný na krátkej vôdzke,  

- v jednom vozidle sa môže prepravovať len jeden pes, toto obmedzenie neplatí, ak 

ide o dvoch psov, ktorých so sebou do vozidla berie jeden cestujúci, pokiaľ to 

dovoľujú aktuálne prevádzkové podmienky a obsadenosť vozidla a nie je narušená 

bezpečnosť cestujúcich, môže oprávnená osoba dopravcu povoliť prepravu ďalších 

psov, pes bez schránky podlieha plateniu dovozného. Výnimku tvoria dva a viac 

psov so špeciálnym výcvikom, aj keď sa nejedná o jedného majiteľa.  

3. Dopravcovia IDS ŽSK vylučujú z prepravy zvieratá, ktoré nepatria do kategórie živých  

spoločenských zvierat a malých zvierat napr. plazy, jedovatý alebo štípajúci hmyz, ktorý si so 

sebou priniesol cestujúci a ďalšie zvieratá, ktorých preprava sa vylučuje vo všetkých 

dopravných prostriedkoch.  

4. Podmienky uvedené v bode 2 tohto článku sa nevzťahujú na psa so špeciálnym výcvikom – 

sprievodcu držiteľa preukazu ŤZP-S. Špeciálny výcvik psa preukazuje fyzická osoba s ťažkým 

zdravotným postihnutím preukazom psa so špeciálnym výcvikom a známkou s uvedením 

vykonávanej činnosti (vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes), ktorú pes nosí na viditeľnom 

mieste (viac v zákone č. 447/2008 Z.z., §25). Pes so špeciálnym výcvikom nemusí mať 

bezpečný náhubok. 

5. Preprava chorých, špinavých a agresívnych zvierat je zakázaná. 

6. Cestujúci pri porušení prepravných podmienok zaplatí úhradu podľa cenníka IDS ŽSK 

a v najbližšej stanici alebo zastávke bude z prepravy vylúčený bez nároku na vrátenie 

cestovného a dovozného. 

7. Vo vlakoch ZSSK sa preprava živých spoločenských zvierat riadi PP ZSSK.  

Článok XII. Preprava bicyklov a detských kočíkov  

1. Cestujúci s detským kočíkom môže nastúpiť a vystúpiť len s vedomím vodiča a to len 

označenými dverami. Vo vozidle je povolené prepravovať detský kočík, pričom vodič môže 

povoliť prepravu viacerých detských kočíkov, ak nie je ohrozená bezpečnosť cestujúcich 

alebo ak to kapacita vozidla dovoľuje. Prejazd detského kočíka vozidlom nie je dovolený.  

2. Detský kočík sa prepravuje vo vyhradenom priestore označenom pri vonkajšej strane dverí 

vozidla symbolom detského kočíka, cestujúci je povinný zaistiť detský kočík proti 

samovoľnému pohybu, byť pri ňom celý čas a dbať, aby neznečistil alebo nepoškodil interiér 

vozidla alebo cestujúcich.  

3. Pri nástupe do vozidla má prednosť cestujúci s detským kočíkom s dieťaťom pred cestujúcim 

s detským kočíkom bez dieťaťa. 

4. Bicykel podlieha plateniu dovozného podľa tarify jednotlivých dopravcov a môže sa 

prepravovať len so sprievodom cestujúceho.  

2.

7.

Bez schrénkyje moiné prepravovat’ vo vozidléch len psa. Cestujl'Jci so psom bez schrénky
moie nastl'it' do vozidla len s vedoml'm vodiEa. Okrem doby zvysenych nérokov na
prepravu moie vodiE dovolit’ prepravu psa akejkol'vek velkosti za podmienok:

- pes mé bezpeEny néhubok a je driany na krétkej vodzke,

- vjednom vozidle sa moie prepravovat’ len jeden pes, toto obmedzenie neplatl', ak
ide o dvoch psov, ktor§Ich so sebou do vozidla berie jeden cestujL'Jci, pokial’ to
dovol'ujl] aktuélne prevédzkové podmienky a obsadenost’ vozidla a nieje narusené
bezpeEnost’ cestujflcich, moie oprévnené osoba dopravcu povolit’ prepravu d'alsl'ch
psov, pes bez schrénky podlieha plateniu dovozného. V)'/nimku tvoria dva aviac
psov so speciélnym vycvikom, aj ked’sa nejedné o jedného majitel'a.

Dopravcovia IDS ZSK vyluEujl] zprepravy zvieraté, ktoré nepatria do kategérie ENS/ch
spoloEenskf/ch zvierat a mach zvierat napr. plazy, jedovaty alebo stipajl'Jci hmyz, ktory si so
sebou priniesol cestujL'Jci ad'alsie zvieraté, ktorflch preprava sa vyluEuje vo vsetCh
dopravnjlch prostriedkoch.

Podmienky uvedené v bode 2 tohto Elénku sa nevzt’ahujlil na psa so speciélnym vycvikom —
sprievodcu driitel’a preukazu TZP-S. §peciélnyv3'1cvik psa preukazuje fyzické osoba s t'aikym
zdravotnSIm postihnutl'm preukazom psa so speciélnym vycvikom a znémkou s uvedenl'm
vykonévanej Einnosti (vodiaci pes, asistenEny pes, signélny pes), ktorl'J pes nosf na viditel’nom
mieste (viac v zékone E. 447/2008 21., §25). Pes so speciélnym vycvikom nemusf mat’
bezpeEny néhubok.

Preprava chorS/ch, spinavych a agresivnych zvieratje zakézané.

CestujL'Jci pri porusenl' prepravnSIch podmienok zaplatl' Uhradu podl’a cennl'ka IDS 25K
avnajbliisej stanici alebo zastévke bude z prepravy vyll'JEeny bez néroku na vrétenie
cestovného a dovozného.

Vo vlakoch ZSSK sa preprava iivych spoloEenskych zvierat riadi PP ZSSK.

Clénok XII. Preprava bicyklov a detskSIch koEI'kov
1. CestujL'Jci s detsk3'Im koEI'kom moie nastljpit' a vystl'it' len s vedoml'm vodiEa a to len

oznaEenSImi dverami. Vo vozidle je povolené prepravovat’ detsky koEI'k, priEom vodiE moie
povolit’ prepravu viacerych detsk3'Ich koEI'kov, ak nie je ohrozené bezpeEnost’ cestujL'Jcich
alebo ak to kapacita vozidla dovol'uje. Prejazd detského koEI'ka vozidlom nieje dovoleny.

Detsky koEI'k sa prepravuje vo vyhradenom priestore oznaEenom pri vonkajsej strane dverl'
vozidla symbolom detského koEI'ka, cestujl'Jci je povinny zaistit’ detsky koEI'k proti
samovol’nému pohybu, byt' pri fiom cely Eas a dbat’, aby nezneEistil alebo neposkodil interiér
vozidla alebo CGStUjCICiCh.

Pri néstupe do vozidla mé prednost’ cestujL'Jci s detskflm koEI'kom s diet'at'om pred cestujl'Jcim
s detskym koEI'kom bez diet’at’a.

Bicykel podlieha plateniu dovozného podl’a tarify jednotlivych dopravcov amoie sa
prepravovat’ len so sprievodom cestujL'Jceho.
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5. Bicykel sa môže prepravovať len na vymedzených linkách a spojoch uvedených v cestovnom 

poriadku IDS ŽSK.  

6. Cestujúci nesmie prepravovať bicykel vo vnútri vozidla, iba vozidlom vybaveným 

cyklovozíkom alebo cyklonosičom.  

7. Cestujúci do 10 rokov môže prepravovať bicykel len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. 

8. Nie je povolené prepravovať bicykel, ktorý je konštrukčne vyhotovený tak, že ho nie je možné 

v rámci technického vybavenia prepraviť alebo bicykel, z ktorého vyčnievajú ostré predmety, 

ktorými by mohlo dôjsť k zraneniu alebo obmedzeniu.  

9. Prepravu detského kočíka alebo bicykla môže vodič odmietnuť, ak to prevádzkové alebo 

kapacitné podmienky neumožňujú. 

10. Vo vlakoch ZSSK sa preprava bicyklov a detských kočíkov riadi PP ZSSK.   

11. Preprava bicyklov cyklonosičmi a cyklovozíkmi  

a) Pre vozidlo vybavené prívesným vozíkom (ďalej len ,,cyklovozík“) alebo závesným 

zariadením (ďalej len ,,cyklonosič“) musí byť bicykel prepravovaný len na cyklonosiči 

alebo na cyklovozíku, cestujúci nesmie prepravovať bicykel vo vnútri takto vybaveného 

vozidla.   

b) Bicykel je možné prepravovať len na spojoch označených symbolom bicykla v časoch 

uvedených v cestovnom poriadku až do vyčerpania kapacity. 

c) S bicyklom je možné nastúpiť a vystúpiť len na určených zastávkach, ktoré sú označené 

v cestovnom poriadku príslušnej linky. 

d) Vozidla s cyklovozíkmi a cyklonosičmi slúžia na prepravu turistov a cestujúcich 

s bicyklami ale aj cestujúcich bez bicykla. 

e) Maximálna kapacita cyklovozíka je obmedzená na 24 bicyklov na jednom spoji 

a cyklonosiča je obmedzená na 6 bicyklov na jednom spoji. 

f) Bicykel na cyklovozík alebo na cyklonosič umiestňuje vodič alebo oprávnený 

zamestnanec dopravcu prípadne mu pomôže majiteľ bicykla podľa pokynov obsluhy 

autobusu. 

g) Cestujúci je povinný odobrať z bicykla cenné veci a ľahko odnímateľné súčasti bicykla, 

pri ktorých je predpoklad, že sa môžu pri preprave poškodiť alebo stratiť, cestujúci si ich 

môže vziať so sebou do autobusu, v prípade neodstránenia demontovateľných častí 

(napr. svetlometov, fľaše na vodu, tašky na náradie a pod.), dopravca za ich poškodenie 

nenesie zodpovednosť.   

h) Bicykel vyhotovený konštrukčne tak, že ho nie je možné upevniť do držiakov, nebude 

k preprave prijatý. 

i) Pri vystupovaní s bicyklom cestujúci upozorní vodiča, že vystupuje s bicyklom a pod 

dohľadom poverenej osoby dopravcu si na zástavke vyzdvihne svoj bicykel z cyklovozíka 

alebo z cyklonosiča. 

10.

11.

Bicykel sa moie prepravovat' len na vymedzenSIch linkéch a spojoch uvedenych v cestovnom
poriadku IDS 25K.

CestujL'Jci nesmie prepravovat' bicykel vo vnl'Jtri vozidla, iba vozidlom vybavenSIm
cyklovosom alebo cyklonosiEom.

CestujL'Jci do 10 rokov moie prepravovat' bicykel len v sprievode osoby star§ej ako 18 rokov.

Nieje povolené prepravovat' bicykel, ktorflje konétrukéne vyhotoveny tak, 2e ho nieje moiné
v rémci technického vybavenia prepravit’ alebo bicykel, z ktorého vyEnievajl'J ostré predmety,
ktorjlmi by mohlo dojst' k zraneniu alebo obmedzeniu.

Prepravu detského koEI'ka alebo bicykla moie vodiE odmietnut’, ak to prevédzkové alebo
kapacitné podmienky neumoifiujfl.

Vo vlakoch ZSSK sa preprava bicyklov a detskSIch koEI'kov riadi PP ZSSK.

Preprava bicvklov cvklonosiiz'mi a cvklovozikmi

a) Pre vozidlo vybavené privesnflm vozikom (d'alej len ,,cyk|ovozik") alebo zévesnYm
zariadenl'm (d'alej len ,,cyk|onosiE") musi byt' bicykel prepravovany len na cyklonosiEi
alebo na cyklovosu, cestujL'Jci nesmie prepravovat' bicykel vo vnfltri takto vybaveného
vozidla.

b) Bicykel je moiné prepravovat' len na spojoch oznaEenSIch symbolom bicykla V Easoch
uvedenych v cestovnom poriadku a2 do vyEerpania kapacity.

c) S bicyklom je moiné nastflpit’ a vystupit' len na urEenSIch zastévkach, ktoré SL'J oznaEené
v cestovnom poriadku prl'slu§nej linky.

d) Vozidla scyklovosmi acyklonosiémi sll'Jiia na prepravu turistov acestujflcich
s bicyklami ale aj cestujl'Jcich bez bicykla.

e) Maximélna kapacita cyklovozika je obmedzené na 24 bicyklov na jednom spoji
a cyklonosiEa je obmedzené na 6 bicyklov najednom spoji.

f) Bicykel na cyklovozik alebo na cyklonosiE umiestfiuje vodiE alebo oprévneny
zamestnanec dopravcu prl'padne mu pomoie majitel' bicykla podl'a pokynov obsluhy
autobusu.

g) CestujL'Jci je povinny odobrat' z bicykla cenné veci a I'ahko odnl'matel'né sfléasti bicykla,
pri ktorych je predpoklad, 2e sa moiu pri preprave po§kodit’ alebo stratit’, cestujL'Jci si ich
moie vziat’ so sebou do autobusu, V prl'pade neodstrénenia demontovatel’nYch Eastl'
(napr. svetlometov, fl'a§e na vodu, taéky na néradie a pod.), dopravca za ich po§kodenie
nenesie zodpovednost’.

h) Bicykel vyhotoveny konétrukEne tak, 2e ho nie je moiné upevnit' do driiakov, nebude
k preprave prijaty.

i) Pri vystupovanl' s bicyklom cestujL'Jci upozornl' vodiEa, 2e vystupuje s bicyklom a pod
dohl'adom poverenej osoby dopravcu si na zéstavke vyzdvihne svoj bicykel z cyklovosa
alebo z cyklonosiEa.
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j) Cestujúci pri preberaní bicykla je povinný skontrolovať bicykel a prípadné poškodenia 

nahlásiť poverenej osobe dopravcu, ktorá spíše záznam o poškodení a následne túto 

udalosť rieši príslušný zamestnanec dopravcu v najbližší pracovný deň ako poistnú 

udalosť. 

k) Preprava samotného bicykla nie je povolená, cestujúci má právo na prepravu jedného 

bicykla. 

l) Cestujúci má možnosť si zabezpečiť bicykel proti krádeži, ak tak neurobí, dopravca 

nezodpovedá za jeho krádež. 

m) Cestujúci, ktorý chce prepraviť bicykel cyklovozíkom alebo cyklonosičom si zakúpi 

cestovný lístok nasledovne:  

- cestovný lístok a dovozné za bicykel si cestujúci zakúpi v predpredaji 

v miestenkovom systéme alebo u vodiča,  

- na prepravu je uprednostnený cestujúci, ktorý má zakúpené cestovné 

s miestenkou a s dovozným bicykla v predpredaji a následne ostatní cestujúci. 

n) Na cyklonosiči s kapacitou 6 ks bicyklov je povolené prepravovať iba štandardné bicykle 

do hmotnosti 20 kg. Z tohto dôvodu nebudú pripustené na prepravu bicykle o vyššej 

hmotnosti. Povinnosťou cestujúceho je pred prepravou si skontrolovať váhu bicykla, 

hlavne pri elektrobicykli, prípadne pred prepravou zdemontovať akumulátor ak 

následne sa tým dosiahne zníženie váhy bicykla pod maximálnu prepravovanú 

hmotnosť bicykla, 

o) Pri preprave elektrobicyklov na cyklonosiči alebo cyklovleku sa doporučuje, v prípade ak 

to konštrukcia elektrobicykla umožňuje, zdemontovať akumulátor. 

Článok XIII. Cestovný doklad 

1. Cestovný doklad je potvrdením o uzavretí zmluvy o preprave osôb a o zaplatení cestovného; 

cestujúci je povinný pri nástupe do vozidla mať platný cestovný doklad alebo si ho vo vozidle 

zakúpiť (označiť, ak sa cestovný doklad označuje v označovači) a ponechať po celý čas trvania 

prepravy a pri kontrole cestovných dokladov sa ním preukázať poverenej osobe dopravcu.  

2. Druhy a použitie cestovných dokladov stanovuje Tarifa IDS ŽSK, ktorá tvorí časť B 

Prepravného poriadku IDS ŽSK.  

3. Vydávanie cestovných dokladov IDS ŽSK zabezpečujú dopravcovia, alebo iné oprávnené 

subjekty na svojich predajných miestach, prostredníctvom predajných automatov, vo 

vozidlách alebo prostredníctvom eShopov a mobilných aplikácií jednotlivých zúčastnených 

dopravcov.   

4. Cestovný doklad je neplatný, ak: 

- údaje na cestovnom doklade nezodpovedajú skutočnosti a boli neoprávnene 

pozmenené,  

- sa nejedná o originál cestovného dokladu,  

- je poškodený a nie sú viditeľné údaje potrebné pre kontrolu správnosti jeho 

použitia,  

j) CestujL'Jci pri preberanl' bicykla je povinny skontrolovat' bicykel a prl'padné poékodenia
nahlésit’ poverenej osobe dopravcu, ktoré spl'§e zéznam o po§kodenf a nésledne tl'Jto
udalost’ rie§i pris|u§ny zamestnanec dopravcu v najiZSI pracovny defi ako poistnt]
udalost’.

k) Preprava samotného bicykla nie je povolené, cestujflci mé prévo na prepravu jedného
bicykla.

|) CestujL'Jci mé moinost’ si zabezpeEit’ bicykel proti krédeii, ak tak neurobl', dopravca
nezodpovedé za jeho krédei.

m) Cestujljci, ktory chce prepravit’ bicykel cyklovosom alebo cyklonosiEom si zakL'i
cestovny II'stok nasledovne:

- cestovny II'stok adovozné za bicykel si cestujflci zakl'i vpredpredaji
v miestenkovom systéme alebo u vodiEa,

- na prepravu je uprednostneny cestujL'Jci, ktory mé zakl'Jpené cestovné
s miestenkou a s dovoznflm bicykla v predpredaji a nésledne ostatnl' cestujL'Jci.

n) Na cyklonosiEi s kapacitou 6 ks bicyklovje povolené prepravovat’ iba étandardné bicykle
do hmotnosti 20 kg. 2 tohto dévodu nebudfl pripustené na prepravu bicykle o vy§§ej
hmotnosti. Povinnost’ou cestujL'Jceho je pred prepravou si skontrolovat' Véhu bicykla,
hlavne pri elektrobicykli, prl'padne pred prepravou zdemontovat' akumulétor ak
nésledne sa tym dosiahne znl'ienie Véhy bicykla pod maximélnu prepravovanL'J
hmotnost' bicykla,

0) Pri preprave elektrobicyklov na cyklonosiEi alebo cyklovleku sa doporuEuje, v prl'pade ak
to kon§trukcia elektrobicykla umoifiuje, zdemontovat' akumulétor.

Clénok XIII. Cestovny doklad
1. Cestovny doklad je potvrdenl'm o uzavretl'zmluvy o preprave oséb a o zaplatenl' cestovného;

cestujL'Jci je povinny pri néstupe do vozidla mat’ platny cestovny doklad alebo si ho vo vozidle
zakljpit' (oznaEit’, ak sa cestovny doklad oznaEuje v oznavaEi) a ponechat’ po cely Eas trvania
prepravy a pri kontrole cestovnYch dokladov sa nl'm preukézat’ poverenej osobe dopravcu.

2. Druhy apouiitie cestoa/ch dokladov stanovuje Tarifa IDS 25K, ktoré tvorl' 6a B
Prepravného poriadku IDS 2SK.

3. Vydévanie cestovnYch dokladov IDS 25K zabezpeéujl] dopravcovia, alebo iné oprévnené
subjekty na svojich predaach miestach, prostrednl'ctvom predaa/ch automatov, vo
vozidléch alebo prostrednl'ctvom eShopov a mobilnYch aplikécil'jednotliVSIch ZUEastnenS/ch
dopravcov.

4. Cestovny doklad je neplatny, ak:

- L'Jdaje na cestovnom doklade nezodpovedajl] skutoEnosti a boli neoprévnene
pozmenené,

- sa nejedné o originél cestovného dokladu,

- je po§kodeny a nie Sl'J viditel'né (Idaje potrebné pre kontrolu sprévnosti jeho
pouiitia,
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- je neoznačený alebo nesprávne označený, ak ide o cestovný doklad určený na 

označenie v označovači cestovných lístkov,  

- nenastala alebo uplynula doba jeho platnosti, 

- je použitý neoprávnenou osobou. 

5. Neplatný cestovný doklad je oprávnená osoba dopravcu oprávnená odobrať, ak ide o vozidlo 

VOD toho dopravcu, u ktorého mal byť cestovný doklad alebo BČK vydaná a je povinná vydať 

cestujúcemu písomne potvrdenie o odobratí cestovného dokladu. V prípade, ak cestovný 

doklad alebo BČK boli vydané iným dopravcom ako ten, u ktorého sa prišlo na jeho 

neplatnosť, oprávnená osoba dopravcu cestovný doklad alebo BČK označí za zadržanú 

a znefunkční sa.  

6. Dopravca má právo zadržať BČK alebo preukaz na zľavu, ak:  

- údaje nezodpovedajú skutočnosti alebo boli neoprávnene pozmenené,  

- je poškodený alebo upravený tak, že z neho nie sú čitateľné údaje potrebné pre 

kontrolu správnosti použitia,  

- používa ho neoprávnená osoba,  

- nie je originálny,  

- neobsahuje predpísané prvky, identifikačné údaje alebo ak bola fotografia (ak sa 

vyžaduje) neoprávnene vymenená.    

7. Cestujúci, ktorý nespĺňa podmienky pre bezplatnú prepravu stanovenú v Tarife IDS ŽSK, je 

povinný za prepravu zaplatiť cestovné určené touto tarifou. 

8. Ak si cestujúci uplatňuje právo na zľavnené cestovné, je povinný bez vyzvania poverenou 

osobou dopravcu preukázať nárok na zľavu dokladom (preukazom) určeným tarifou IDS ŽSK.  

9. Cestujúci, ktorý nenastúpi na spoj, nemá nárok na vrátenie ceny cestovného lístka, ak si 

cestujúci zakúpi cestovný doklad vopred, je povinný preukázať sa cestovným lístkom 

a prípadne dokladom o zľavenom cestovnom pri nástupe do autobusu a pri kontrole vo 

vlaku sa preukázať zodpovednej osobe dopravcu.   

10. Cestujúci, ktorý využíva predplatný cestovný doklad je povinný sa vo vozidle (vlaku) 

preukázať platným cestovným dokladom pre všetky zóny, cez ktoré pri svojej ceste 

prechádza, pri prejazde cez hranicu tarifnej zóny je povinný sa preukázať cestovným 

dokladom platným pre predchádzajúcu tarifnú zónu ale aj pre novú tarifnú zónu. Ak cestuje 

iba po hraničnú zastávku (stanicu), stačí sa preukázať cestovným dokladom pre jednu zo zón, 

na hranici, ktorých sa nachádza táto zastávka (stanica) v závislosti od toho, z ktorého smeru 

cestuje.  

Článok XIV. Kontrola cestovných dokladov  

1. Kontrolu cestovných dokladov vykonáva oprávnená osoba dopravcu, ktorá je povinná pri 

kontrole na požiadanie cestujúceho sa preukázať odznakom alebo preukazom dopravcu. 

Kontrola cestovných dokladov sa vykonáva priamo vo vozidle (vo výnimočných prípadoch 

mimo vozidla). Vodič dopravného prostriedku v prípade, že nebude narušená plynulosť 

dopravy je oprávnený vykonávať kontrolu cestovných dokladov.  

10.

- je neoznaEeny alebo nesprévne oznaEeny, ak ide o cestovny doklad urEeny na
oznaEenie v oznavaEi cestovnflch II'stkov,

- nenastala alebo uplynula doba jeho platnosti,

- je pouiity neoprévnenou osobou.

Neplatny cestovny dokladje oprévnené osoba dopravcu oprévnené odobrat’, ak ide o vozidlo
VOD toho dopravcu, u ktorého mal byt' cestovny doklad alebo BCKvydané a je povinné vydat'
cestujL'Jcemu pl'somne potvrdenie o odobratl' cestovného dokladu. V prl'pade, ak cestovny
doklad alebo BCK boli vydané inym dopravcom ako ten, u ktorého sa pri§|o na jeho
neplatnost’, oprévnené osoba dopravcu cestovny doklad alebo BCK oznaEI' za zadrianL'J
a znefunkEnI' sa.

Dopravca mé prévo zadriat’ BCK alebo preukaz na zl'avu, ak:

- L'Jdaje nezodpovedajl] skutoEnosti alebo boli neoprévnene pozmenené,

- je poékodeny alebo upraveny tak, 2e 2 neho nie Sl'J Eitatel’né (Idaje potrebné pre
kontrolu sprévnosti pouiitia,

- pouil'va ho neoprévnené osoba,

- nieje originélny,

- neobsahuje predpl'sané prvky, identifikaEné Udaje alebo ak bola fotografia (ak sa
vyiaduje) neoprévnene vymenené.

CestujL'Jci, ktory nespifia podmienky pre bezplatnl'J prepravu stanovenl'J vTarife IDS ZSK, je
povinny za prepravu zaplatit’ cestovné urEené touto tarifou.

Ak si CEStUjCICi uplatfiuje prévo na zl'avnené cestovné, je povinny bez vyzvania poverenou
osobou dopravcu preukézat’ nérok na zl'avu dokladom (preukazom) urEenYm tarifou IDS 25K.

CestujL'Jci, ktory nenastl'i na spoj, nemé nérok na vrétenie ceny cestovného II'stka, ak si
cestujL'Jci zaklilpi cestovny doklad vopred, je povinny preukézat’ sa cestovnYm Il'stkom
a prl'padne dokladom o zl'avenom cestovnom pri néstupe do autobusu a pri kontrole vo
vlaku sa preukézat’ zodpovednej osobe dopravcu.

CestujL'Jci, ktory vyuil'va predplatny cestovny doklad je povinny sa vo vozidle (vlaku)
preukézat’ platnflm cestovnYm dokladom pre v§etky zény, cez ktoré pri svojej ceste
prechédza, pri prejazde cez hranicu tarifnej zény je povinny sa preukézat’ cestovnjlm
dokladom platnjlm pre predchédzajL'q tarifnl] zénu ale aj pre novfl tarifnt] zénu. Ak cestuje
iba po hraniEnl] zastévku (stanicu), staEI'sa preukézat’ cestovnym dokladom prejednu zo zén,
na hranici, ktor§Ich sa nachédza této zastévka (stanica) v zévislosti 0d toho, z ktorého smeru
cestuje.

Clénok XIV. Kontrola cestovnych dokladov

1. Kontrolu cestoa/ch dokladov vykonéva oprévnené osoba dopravcu, ktoré je povinné pri
kontrole na poiiadanie cestujl'Jceho sa preukézat’ odznakom alebo preukazom dopravcu.
Kontrola cestoa/ch dokladov sa vykonéva priamo vo vozidle (v0 vynimoEnX/ch prl'padoch
mimo vozidla). VodiE dopravného prostriedku V prl'pade, 2e nebude naruéené plynulost’
dopravyje oprévneny vykonévat' kontrolu cestovnflch dokladov.
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2. Cestujúci je povinný na vyzvanie oprávnenej osoby dopravcu, kedykoľvek počas prepravy, 

a to aj v okamihu vystúpenia predložiť cestovný doklad ku kontrole.  

3. Oprávnená osoba dopravcu pre výkon kontroly je vybavená kontrolným odznakom v zmysle 

tohto prepravného poriadku, resp. podľa prepravného poriadku príslušného dopravcu, ktorý 

musí mať pri výkone kontroly na viditeľnom mieste. Na požiadanie cestujúceho je oprávnená 

osoba dopravcu povinná sa preukázať aj preukazom oprávňujúcim na výkon prepravnej 

kontroly.  

4. Vo vlakoch sa kontrola cestovných dokladov riadi PP ZSSK. 

5. Ak sa cestujúci nevie preukázať platným cestovným lístkom, nepreukáže nárok na zľavnené 

cestovné alebo bezplatnú prepravu oprávnenej osobe dopravcu vo vozidle alebo 

bezprostredne po vystúpení z neho na zastávke, je povinný zaplatiť oprávnenej osobe 

dopravcu okrem cestovného aj sankčnú úhradu podľa Cenníka IDS ŽSK uvedeného v prílohe 

č. 1 PP IDS ŽSK. V prípade cestovania vlakom sa v tomto prípade postupuje podľa PP ZSSK.  

6. Cestujúci, ktorý sa nemôže pri kontrole preukázať platným cestovným dokladom, odmietne 

zaplatiť cestovné a sankčnú prirážku, resp. odmietne poskytnúť osobné údaje potrebné na 

vymáhanie dlžných súm, cestujúci po tomto konaní stráca právo na prepravu a môže byť 

z prepravy vylúčený.  

7. Ak cestujúci nemôže alebo odmietne zaplatiť základné cestovné a sankčnú úhradu priamo 

na mieste, je povinný sa preukázať oprávnenej osobe dopravcu osobnými údajmi - 

preukazom totožnosti, potrebnými na vymáhanie základného cestovného a sankčnej úhrady 

k cestovnému. Pod osobnými údajmi sa rozumie meno, priezvisko, adresa trvalého miesta 

bydliska, rodné číslo alebo dátum narodenia, uvedené v osobnom doklade totožnosti 

cestujúceho vydanom príslušným správnym úradom. Cestujúci je povinný zotrvať po celý čas 

vo vozidle, až do prešetrenia jeho jazdy bez platného cestovného dokladu.  

8. Pokiaľ cestujúci v rozpore so zákonom odmietne zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu 

k cestovnému a odmietne sa preukázať osobnými údajmi uvedenými v osobnom doklade 

totožnosti cestujúceho vydaného príslušným správnym orgánom, cestujúci je povinný na 

výzvu oprávnenej osoby dopravcu strpieť potrebné úkony spojené s privolaním polície 

a zistením jeho totožnosti. 

9. V prípade, že cestujúci zaplatí základné cestovné a sankčnú úhradu priamo oprávnenej 

osobe dopravcu, oprávnená osoba dopravcu je povinná vydať cestujúcemu potvrdenie 

o zaplatení úhrady.  

10. Výška sankcie je stanovená v Tarife IDS ŽSK nasledovne:  

a) pri úhrade ihneď na mieste alebo do piatich pracovných dní odo dňa zistenia prepravy 

cestujúceho bez platného cestovného dokladu je suma výšky sankčnej úhrady znížená 

a je uvedená v Cenníku IDS ŽSK, 

b) pri úhrade v lehote nad päť pracovných dní do tridsiatich kalendárnych dní je suma 

výšky sankčnej úhrady znížená ale zároveň vyššia ako pri platbe za podmienok 

uvedených v bode 11. a) a je uvedená v Cenníku IDS ŽSK, 

10.

CestujL'Jci je povinny na vyzvanie oprévnenej osoby dopravcu, kedykol’vek poEas prepravy,
a to aj V okamihu vystlilpenia predloiit’ cestovny doklad ku kontrole.

Oprévnené osoba dopravcu pre Vykon kontrolyje vybavené kontrolnym odznakom V zmysle
tohto prepravného poriadku, resp. podl’a prepravného poriadku prfslu§ného dopravcu, ktory
musi mat’ pri Vykone kontroly na Viditel'nom mieste. Na poiiadanie cestujlilcehoje oprévnené
osoba dopravcu povinné sa preukézat’ aj preukazom oprévfiujflcim na Vykon prepravnej
kontroly.

Vo vlakoch sa kontrola cestovnych dokladov riadi PP ZSSK.

Ak sa cestujflci nevie preukézat’ platnym cestovnym Il'stkom, nepreukéie nérok na zl’avnené
cestovné alebo bezplatnl'J prepravu oprévnenej osobe dopravcu vo vozidle alebo
bezprostredne p0 vystl'JpenI' z neho na zastévke, je povinny zaplatit’ oprévnenej osobe
dopravcu okrem cestovného aj sankEnL'J Uhradu podl’a Cennl'ka IDS 25K uvedeného V prl'lohe
E. 1 PP IDS ZSK. V prl'pade cestovania vlakom sa V tomto prl'pade postupuje podl'a PP ZSSK.

CestujL'Jci, ktory sa neméie pri kontrole preukézat’ platnym cestovnym dokladom, odmietne
zaplatit’ cestovné a sankEnL'J priréiku, resp. odmietne poskytnl'Jt' osobné (Idaje potrebné na
vyméhanie dlinych SL'Jm, cestujL'Jci p0 tomto konanl' stréca prévo na prepravu a méie byt'
z prepravy vyll'JEeny.

Ak cestujL'Jci neméie alebo odmietne zaplatit’ zékladné cestovné a sankEnl] L'Jhradu priamo
na mieste, je povinny sa preukézat’ oprévnenej osobe dopravcu osobnymi l'Jdajmi —
preukazom totoinosti, potrebnymi na vyméhanie zékladného cestovného a sankEnej L'Jhrady
k cestovnému. Pod osobnymi L'Jdajmi sa rozumie meno, priezvisko, adresa trvalého miesta
bydliska, rodné El'slo alebo détum narodenia, uvedené V osobnom doklade totoinosti
cestujL'Jceho vydanom prislu§nym sprévnym Uradom. CestujL'Jci je povinny zotrvat' p0 cely Eas
VO vozidle, a2 do preéetrenia jehojazdy bez platného cestovného dokladu.

Pokial’ CEStUjCICI vrozpore so zékonom odmietne zaplatit’ cestovné asankEnL'J Uhradu
kcestovnému a odmietne sa preukézat’ osobnymi L'Jdajmi uvedenymi vosobnom doklade
totoinosti cestujl'Jceho vydaného prl'sluénym sprévnym orgénom, cestujl'Jci je povinny na
vyzvu oprévnenej osoby dopravcu strpiet’ potrebné l'Jkony spojené s privolanl'm poll'cie
a zistenI'm jeho totoinosti.

Vprl'pade, 2e cestujflci zaplatl' zékladné cestovné a sankEnL'J Clhradu priamo oprévnenej
osobe dopravcu, oprévnené osoba dopravcu je povinné vydat' cestujlilcemu potvrdenie
0 zaplatenl' Uhrady.

vyéka sankcie je stanovené V Tarife IDS 25K nasledovne:

a) pri L'Jhrade ihned’ na mieste alebo do piatich pracovnych dnl' odo dr'1a zistenia prepravy
cestujL'Jceho bez platného cestovného dokladu je suma vyéky sankEnej Uhrady zm’iené
a je uvedené V Cennl'ku IDS 25K,

b) pri L'Jhrade V Iehote nad pét’ pracovnych a' do tridsiatich kalendérnych dnl'je suma
vyéky sankEnej Uhrady znl'iené ale zérovefi vy§§ia ako pri platbe za podmienok
uvedenych V bode 11. a) a je uvedené V Cennl'ku IDS 25K,
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c) po tridsiatich kalendárnych dňoch platí základná sadzba sankčnej úhrady uvedená 

v Cenníku IDS ŽSK, po tridsiatich kalendárnych dňoch môže dopravca odstúpiť 

vymáhanie sankčnej úhrady + cestovného prostredníctvom zmluvnej advokátskej alebo 

právnickej kancelárie. K uvedenej sankčnej úhrade a cestovnému sa pripočítavajú aj 

náklady spojené s vymáhaním, 

d) ak cestujúci nemá pri kontrole platný cestovný doklad za živé spoločenské zviera, 

batožinu je povinný zaplatiť zodpovedajúcu sadzbu sankčnej úhrady, ktorá je uvedená 

v Cenníku IDS ŽSK, 

e) pokiaľ cestujúci najneskôr do piateho pracovného dňa po zistení jazdy bez platného 

cestovného dokladu, predloží dodatočne spolu s osobným dokladom vydaným 

príslušným správnym úradom, platný neprenosný predplatný cestovný lístok, preukaz 

oprávňujúci nárok na zľavnené cestovné alebo preukaz oprávňujúci na bezplatnú 

prepravu, jeho sankčná prirážka je nižšia a jej výška je uvedená v Cenníku IDS ŽSK. 

Z dodatočne predloženého cestovného dokladu musí byť zrejme, že bol platný v čase 

kontroly.  

11. Ak cestujúci uhradil základné cestovné a sankčnú úhradu podľa Tarify IDS ŽSK a neskôr 

dodatočne predloží platný neprenosný dlhodobo predplatný cestovný lístok, preukaz 

oprávňujúci nárok na zľavnené cestovné alebo preukaz oprávňujúci na bezplatnú prepravu, 

v takomto prípade, mu už nie je možné vrátiť zaplatené cestovné a sankčnú úhradu. 

12. Ak sa cestujúci pri kontrole cestovných dokladov preukáže cestovným dokladom upraveným, 

pozmeneným, neoprávnene vyrobeným alebo cestovným dokladom inej osoby, je cestujúci 

povinný uhradiť sumu základného cestovného a sankcie. Pozmeneným cestovným 

dokladom sa rozumie i predloženie len časti dlhodobého predplatného cestovného lístka, to 

je cestovný lístok bez príslušného preukazu.   

13. Ak cestujúci porušením svojich povinností ohrozí vodiča alebo inú poverenú osobu 

dopravcu, ide o priestupok podľa zákona č. 372/1990 Z.z., o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov. 

14. Nevedomosť o ustanoveniach Tarify IDS ŽSK cestujúceho neospravedlňuje a nie je dôvodom 

na odpustenie cestovného a sankčnej úhrady za porušenie tarifných podmienok.   

15. Výška sankčných úhrad je uvedená a bližšie definovaná v Cenníku IDS ŽSK uvedenom 

v prílohe č. 1 PP IDS ŽSK.   

Článok XV. Straty a nálezy 

1. Ak vodič našiel vo vozidle nález, ktorý je možné považovať za stratený alebo zabudnutý, 

alebo, ak cestujúci odovzdal vodičovi nález, ktorý našiel vo vozidle, vodič je povinný nález 

prevziať (s výnimkou potravín nepatrnej hodnoty rýchlo podliehajúcim skaze).  

2. Cestujúci, ktorý nález zabudol alebo stratil vo vozidle, sa prihlási u vodiča, a ak nie sú 

pochybnosti o tom, že sa skutočne jedná o stratený alebo zabudnutý nález cestujúceho 

(dokáže ho správne popísať alebo pozná jeho obsah), vodič mu je povinný nález vydať s tým, 

že sa cestujúci preukáže preukazom totožnosti (napr. občiansky preukaz, cestovný pas, 

11.

12.

13.

14.

c) p0 tridsiatich kalendérnych dfioch platl' zékladné sadzba sankEnej Uhrady uvedené
vCennI'ku IDS 25K, p0 tridsiatich kalendérnych dfioch méie dopravca odstl'it'
vyméhanie sankEnej Uhrady + cestovného prostrednl'ctvom zmluvnej advokétskej alebo
prévnickej kancelérie. K uvedenej sankEnej l'Jhrade a cestovnému sa pripoEI'tavajl'J aj
néklady spojené s vyméhanl'm,

d) ak cestujl'Jci nemé pri kontrole platny cestovny doklad za iivé spoloEenské zviera,
batoiinu je povinny zaplatit’ zodpovedajL'q sadzbu sankEnej Uhrady, ktoré je uvedené
v Cennl'ku IDS 25K,

e) pokial’ cestujlilci najneskér do piateho pracovného dr'la po zistenl'jazdy bez platného
cestovného dokladu, predloil' dodatoEne spolu s osobnYm dokladom vydanflm
prl'sluénym sprévnym Oradom, platny neprenosny predplatny cestovny II'stok, preukaz
oprévfiujL'Jci nérok na zl'avnené cestovné alebo preukaz oprévfiujL'Jci na bezplatnfl
prepravu, jeho sankéné priréika je niiéia ajej vyéka je uvedené vCennI'ku IDS ZSK.
Z dodatoEne predloieného cestovného dokladu musi byt' zrejme, 2e bol platny V Ease
kontroly.

Ak cestujl'Jci uhradil zékladné cestovné a sankEnL'J L'Jhradu podl’a Tarify IDS 25K a neskér
dodatoEne predloil' platny neprenosny dlhodobo predplatny cestovny Il'stok, preukaz
oprévfiujL'Jci nérok na zl'avnené cestovné alebo preukaz oprévfiujL'Jci na bezplatnt] prepravu,
vtakomto prl'pade, mu ui nieje moiné vrétit’ zaplatené cestovné a sankEnl] Uhradu.

Ak sa cestujl'Jci pri kontrole cestovnSIch dokladov preukéie cestoa/m dokladom upravenXIm,
pozmenenjlm, neoprévnene vyrobenYm alebo cestovnym dokladom inej osoby, je cestujflci
povinny uhradit’ sumu zékladného cestovného a sankcie. PozmenenYm cestovnjlm
dokladom sa rozumie i predloienie Ien Easti dlhodobého predplatného cestovného Il'stka, to
je cestovny II'stok bez prl'sluéného preukazu.

Ak cestujl'Jci poruéenl'm svojich povinnostl' ohrOZI' vodiEa alebo int] poverenlil osobu
dopravcu, ide o priestupok podl’a zékona E. 372/1990 21., o priestupkoch v znenl' neskorél'ch
predpisov.

Nevedomost’ o ustanoveniach Tarify IDS 25K cestujL'Jceho neospravedlfiuje a nieje d6vodom
na odpustenie cestovného a sankEnej Uhrady za poru§enie taria/ch podmienok.

vyéka sankEnflch Uhrad je uvedené a bliiéie definované vCennI'ku IDS 25K uvedenom
vprl'lohe 6.1 PP IDS 25K.

Clénok XV. Straty a nélezy

_\ Ak vodiE na§ie| v0 vozidle nélez, ktory je moiné povaiovat’ za strateny alebo zabudnuty,
alebo, ak cestujl'Jci odovzdal vodiEovi nélez, ktory na§iel v0 vozidle, vodiE je povinny nélez
prevziat’ (s vynimkou potraVI'n nepatrnej hodnoty rS/chlo podliehajl'Jcim skaze).

CestujL'Jci, ktory nélez zabudol alebo stratil vo vozidle, sa prihlési uvodiEa, aak nie so
pochybnosti otom, 2e sa skutoEne jedné o strateny alebo zabudnuty nélez cestujflceho
(dokéie ho sprévne popl'sat' alebo pozné jeho obsah), vodiE mu je povinny nélez vydat' s tym,
2e sa cestujflci preukéie preukazom totoinosti (napr. obEiansky preukaz, cestovny pas,
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vodičský preukaz a pod.) a vykoná zápis v prevádzkovom doklade vozidla a cestujúci potvrdí 

podpisom prevzatie nálezu.   

3. Cestujúci si v deň straty nálezu, môže nález vyzdvihnúť u vodiča vo vozidle, od druhého dňa 

na určenom mieste dopravcu, kde dopravca zhromažďuje a vydáva nálezy, a to do 30 dní 

odo dňa straty. Pri prevzatí nálezu cestujúcim platia prevádzkové podmienky zverejnené 

dopravcom na úschovnom mieste. Bližšie informácie sa cestujúci dozvedia na informačných 

linkách jednotlivých dopravcov, ak sú nájdene osobné doklady cestujúceho vo vozidle, tie 

dopravca odovzdá najbližšiemu policajnému útvaru.    

Článok XVI. Preprava počas mimoriadneho stavu, núdzového stavu 

alebo epidémie 

1. Mimoriadnym stavom alebo núdzovým stavom je stav vyhlásený ústrednými orgánmi štátnej 

správy. 

2. Počas mimoriadneho stavu, núdzového stavu alebo epidémie môže dopravca po dohode s 

objednávateľom výkonov vo verejnom záujme vyhlásiť ďalšie povinnosti cestujúceho. Medzi 

tieto povinnosti patria napríklad: 

a) zákaz obsadzovať vybrané sedadlá, 

b) nosenie ochranných rúšok, rukavíc, prípadne iných podobných účinných 

ochranných pomôcok. 

3. Počas mimoriadneho stavu, núdzového stavu alebo epidémie má dopravca právo nevziať na 

prepravu, resp. vylúčiť z prepravy cestujúceho, ktorý nerešpektuje pokyny dopravcu na zákaz 

vstupu do vozidla bez ochranných pomôcok prekrývajúcich horné dýchacie cesty, prípadne 

iné časti tela, ako aj iné nevyhnutné opatrenia prijaté počas mimoriadnej situácie. 

 

Článok XVII. Mimoriadne udalosti počas prepravy 

1. Mimoriadnymi udalosťami počas prepravy sú najmä:  

a) dopravná nehoda,  

b) požiar vo vozidle,  

c) náhle ochorenie alebo úraz, pri ktorom je ohrozený život alebo zdravie 

cestujúceho, oprávnenej osoby dopravcu alebo iných osôb,  

d) prerušenie prepravy, kde je predpoklad, že bude trvať dlhšie ako 30 minút. 

2. Ak cestujúci spozoruje, že je ohrozená bezpečnosť a zdravie cestujúcich je povinný na túto 

skutočnosť upozorniť vodiča osobne alebo určeným znamením signalizačného zariadenia 

vozidla.   

Dopravná nehoda 

a) Ak dôjde k mimoriadnej udalosti vodič vozidla je povinný zastaviť vozidlo 

prevádzkovým brzdením, zaistiť vozidlo proti pohybu a vykonať opatrenia, ktorými 

sa predíde k ohrozeniu bezpečnosti dopravy na mieste mimoriadnej udalosti, ak 

došlo k zraneniu osôb poskytnúť alebo zabezpečiť prvú pomoc podľa svojich 

schopností a postarať sa o bezpečnosť cestujúcich.  

vodiEsky preukaz a pod.) a vykoné zépis v prevédzkovom doklade vozidla a cestujl'Jci potvrdl'
podpisom prevzatie nélezu.

3. CestujL'Jci si v defi straty nélezu, méie nélez vyzdvihnlilt' u vodiEa v0 vozidle, 0d druhého dfia
na urEenom mieste dopravcu, kde dopravca zhromaid’uje a vydéva nélezy, a to do 30 dnl'
odo dfia straty. Pri prevzatl' nélezu cestujljcim platia prevédzkové podmienky zverejnené
dopravcom na L'Jschovnom mieste. Bliiéie informécie sa cestujlilci dozvedia na informaénych
linkéch jednotlivych dopravcov, ak SL'J néjdene osobné doklady cestujCIceho vo vozidle, tie
dopravca odovzdé najblii§iemu policajnému L'Jtvaru.

Clénok XVI. Preprava poéas mimoriadneho stavu, nL'sového stavu
alebo epidémie

1. Mimoriadnym stavom alebo nlIIdzovf/m stavomje stav vyhléseny Ustrednjlmi orgénmi §tétnej
sprévy.

2. PoEas mimoriadneho stavu, nL'sového stavu alebo epidémie méie dopravca po dohode s
objednévatel'om vykonov v0 verejnom zéujme vyhlésit' d’aléie povinnosti cestujl'Jceho. Medzi
tieto povinnosti patria naprl'klad:

a) zékaz obsadzovat’ vybrané sedadlé,
b) nosenie ochrannX/ch rCI§Ok, rukaVI'c, prl'padne inych podobnych L'JEinnych

ochrannSIch pomécok.

3. PoEas mimoriadneho stavu, nL'sového stavu alebo epidémie mé dopravca prévo nevziat' na
prepravu, resp. vyll'JEit' z prepravy cestujlilceho, ktory nere§pektuje pokyny dopravcu na zékaz
vstupu do vozidla bez ochrannYch pomécok prekr3'IvajL'Jcich horné d3'Ichacie cesty, prl'padne
iné Easti tela, ako aj iné nevyhnutné opatrenia prijaté poEas mimoriadnej situécie.

Clénok XVII. Mimoriadne udalosti poEas prepravy

1. Mimoriadnymi udalost’ami poEas prepravy St] najmé:

a) dopravné nehoda,
b) poiiar vo vozidle,
c) néhle ochorenie alebo L'Jraz, pri ktorom je 0hrozeny iivot alebo zdravie

cestujL'Jceho, oprévnenej osoby dopravcu alebo inf/ch 056b,
d) preru§enie prepravy, kdeje predpoklad, 2e bude trvat' d|h§ie ako 3O minL'Jt.

2. Ak cestujflci spozoruje, 2e je ohrozené bezpeEnost’ a zdravie cestujL'Jcich je povinny na tl'Jto
skutoEnost’ upozornit’ vodiEa osobne alebo urEenSIm znamenl'm signalizaEného zariadenia
vozidla.

Dopravné nehoda

a) Ak déjde k mimoriadnej udalosti vodiE vozidla je povinny zastavit’ vozidlo
prevédzko brzdenl'm, zaistit’ vozidlo proti pohybu a vykonat' opatrenia, ktoei
sa predl'de k 0hrozeniu bezpeénosti dopravy na mieste mimoriadnej udalosti, ak
do§|o kzraneniu oséb poskytnl'Jt' alebo zabezpeEit’ prvfl pomoc podl’a svojich
schopnostl' a postarat’ sa 0 bezpeEnost’ cestujl'Jcich.
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b) Na mieste mimoriadnej udalosti je zakázané cestujúcim, vodičovi a ostatným 

osobám manipulovať s vozidlami, predmetmi alebo zariadeniami, ktoré mali alebo 

by mohli mať vplyv na vznik alebo priebeh mimoriadnej udalosti. Spôsobený stav 

je možné meniť iba vtedy, ak je to potrebné na uvoľnenie alebo ošetrenie zranenej 

osoby, alebo zabezpečenie vozidla proti pohybu prípadne ďalšiemu poškodeniu.  

c) Ak dôjde k zraneniu cestujúceho alebo škode na jeho majetku v priamej súvislosti 

s prepravou, cestujúci je povinný túto udalosť ihneď nahlásiť oprávnenej osobe 

dopravcu a preukázať jej údaje na zápis do prevádzkového dokladu a to: rozsah 

zranenia alebo škody, meno, bydlisko, dátum narodenia a číslo preukazu totožnosti 

cestujúceho, svedka udalosti a ďalšie známe okolnosti udalosti, a to hneď, ako mu 

to jeho zdravotný stav dovoľuje. 

d) Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb, k hmotnej 

škode na vozidle, jeho zariadení alebo vybavení, dopravnom zariadení alebo inom 

majetku, cestujúci je povinný oprávnenej osobe dopravcu poskytnúť údaje, dôležité 

pre vyšetrenie mimoriadnej udalosti.  

Prerušenie prepravy 

a) Pri prerušení prepravy mimo stanice alebo zastávky oprávnená osoba dopravcu 

umožní výstup cestujúcim z vozidla len v týchto prípadoch:   

- pri vyskytnutí sa prekážky na ceste, pri poruche alebo nehode vozidla, pri ktorej 

je predpoklad, že preprava bude prerušená na dlhší čas ako 30 minút alebo po 

ktorej musí byť vozidlo vyradené z prevádzky,  

- pri úmrtí cestujúceho vo vozidle,  

- pri vzniku požiaru vo vozidle,  

- pri náhlom ochorení (nevoľnosti) niektorého z cestujúcich,  

- ak je nežiadúca prítomnosť cestujúcich vo vozidle (záchvat, pôrod a pod.), 

- ak sa vodič stane náhle neschopným na ďalší výkon služby.  

b) Cestujúci môžu vystúpiť z vozidla na pokyn vodiča alebo inej oprávnenej osoby 

dopravcu, ak je nutné zabezpečiť vystupovanie cestujúcich na vozovku alebo trať, 

oprávnená osoba dopravcu je povinná zabezpečiť ich bezpečný výstup z vozidla.  

c) Oprávnená osoba dopravcu môže prerušiť prepravu v prípade, ak nastanú 

mimoriadne poveternostné podmienky prerušujúce zjazdnosť vozovky (napr. 

súvislá námraza, hmla, víchrica a pod.). 

Spoločné ustanovenia 

a) V prípade mimoriadnej udalosti je dopravca povinný zabezpečiť, v čo najkratšom 

čase náhradnú prepravu do cieľovej zastávky iným vozidlom tej istej, prípadne inej 

linky, a to bez zaplatenia ďalšieho cestovného a bez nároku na vrátenie cestovného 

prípadne cestovného a dovozného. 

b) Ak vznikne vo vozidle požiar, cestujúci na výzvu vodiča alebo oprávnenej osoby 

dopravcu sú povinní urýchlene a disciplinovane opustiť vozidlo.   

b)

6')

Na mieste mimoriadnej udalosti je zakézané cestujl'Jcim, vodiEovi a ostatnflm
osobém manipulovat’ s vozidlami, predmetmi alebo zariadeniami, ktoré mali alebo
by mohli mat’ vplyv na vznik alebo priebeh mimoriadnej udalosti. Spésobeny stav
je moiné menit’ iba vtedy, akje to potrebné na uvol’nenie alebo o§etrenie zranenej
osoby, alebo zabezpeéenie vozidla proti pohybu prl'padne d'a|§iemu po§kodeniu.

Ak déjde k zraneniu cestujL'Jceho alebo ékode na jeho majetku v priamej sflvislosti
s prepravou, cestujflci je povinny tl'Jto udalost’ ihned’ nahlésit’ oprévnenej osobe
dopravcu a preukézat’jej L'Jdaje na zépis do prevédzkového dokladu a to: rozsah
zranenia alebo §kody, meno, bydlisko, détum narodenia a El'slo preukazu totoinosti
cestujL'Jceho, svedka udalosti a d’aléie znéme okolnosti udalosti, a to hned', ako mu
to jeho zdravotny stav dovol'uje.

Ak pri mimoriadnej udalosti doélo k zraneniu alebo usmrteniu 056b, k hmotnej
§kode na vozidle, jeho zariadenl' alebo vybavenl', dopravnom zariadenl' alebo inom
majetku, cestujL'Jci je povinny oprévnenej osobe dopravcu poskytnl'Jt' Udaje, déleiité
pre vyéetrenie mimoriadnej udalosti.

Preru§enie preprayy

a)

b)

C)

Pri preru§eni prepravy mimo stanice alebo zastévky oprévnené osoba dopravcu
umoinl' vystup cestujl'Jcim z vozidla len V tyichto prl'padoch:

pri vyskytnutl'sa prekéiky na ceste, pri poruche alebo nehode vozidla, pri ktorej
je predpoklad, 2e preprava bude preru§ené na dlh§|’ Eas ako 3O minL'Jt alebo p0
ktorej musi byt' vozidlo vyradené z prevédzky,

- pri L'etl' cestujflceho vo vozidle,
- pri vzniku poiiaru vo vozidle,
- pri néhlom ochorenl' (nevol’nosti) niektorého z cestujL'Jcich,
- akje neiiadl'Jca prl'tomnost' cestujL'Jcich vo vozidle (zéchvat, p6rod a pod.),
- ak sa vodiE stane néhle neschopnjlm na d’aléivflkon sluiby.

Cestujljci méiu vystlipit' zvozidla na pokyn vodiEa alebo inej oprévnenej osoby
dopravcu, akje nutné zabezpeEit’ vystupovanie cestujl'Jcich na vozovku alebo trat’,
oprévnené osoba dopravcu je povinné zabezpeEit’ ich bezpeEny vystup z vozidla.

Oprévnené osoba dopravcu méie preruéit’ prepravu vprl'pade, ak nastanl'J
mimoriadne poveternostné podmienky preruéujflce zjazdnost' vozovky (napr.
sislé némraza, hmla, Vl'chrica a pod.),

Spolo‘c’né ustanovenia

a)

b)

V prl'pade mimoriadnej udalosti je dopravca povinny zabezpeEit’, v 60 najkratéom
Ease néhradnL'J prepravu do ciel'ovej zastévky inf/m vozidlom tej istej, prl'padne inej
linky, a to bez zaplatenia d’aléieho cestovného a bez néroku na vrétenie cestovného
prl'padne cestovného a dovozného.

Ak vznikne vo vozidle poiiar, CEStUjCICi na vyzvu vodiEa alebo oprévnenej osoby
dopravcu SL'J povinnl' urychlene a disciplinovane opustit’ vozidlo.
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c) Ak pri mimoriadnej udalosti dôjde k zraneniu vodiča, cestujúci sú mu povinní podľa 

svojich schopností poskytnúť alebo zabezpečiť prvú pomoc a nahlásiť udalosť na 

číslo tiesňovej linky.  

d) Nezrealizovanie prepravy, oneskorený príchod vozidla alebo strata prípoja udeľuje 

cestujúcemu právo na náhradu škody, a to vrátenie sumy základného cestovného 

alebo základného cestovného a dovozného, ktoré rieši reklamačné oddelenie 

dopravcov IDS ŽSK alebo u Organizátora IDS ŽSK.  

e) Na mimoriadne udalosti vzniknuté pri preprave vlakom sa vzťahujú ustanovenia 

Prepravného poriadku ZSSK.   

 

ČASŤ B. TARIFA 
 

Článok I. Základné tarifné zásady 

1. Tarifa IDS ŽSK upravuje sadzby základného cestovného, zľavneného cestovného, príplatkov 

a ďalších platieb súvisiacich s prepravou cestujúcich, ich batožín a živých spoločenských 

zvierat ako aj podmienky, za ktorých sa sadzby cestovného a ostatných cien uplatňujú. 

2. Tarifa IDS ŽSK je zónovo-časová. 

3. Územie Žilinského samosprávneho kraja je rozdelené na tarifné zóny, ktoré slúžia na 

vymedzenie územnej platnosti cestovných dokladov. Tarifné zóny sú rozdelené na tarifné 

zóny typu REGIÓN a typu MESTO. Zóny sú označené trojcifernými a dvojcifernými číslami. 

4. Tarifné zóny typu REGIÓN tvoria spolu tarifnú oblasť REGIÓN. Do tarifnej oblasti MESTO sú 

zahrnuté mestské zóny. Zaradenie zastávok prímestskej autobusovej dopravy, MHD a 

železničných staníc do tarifných zón a tarifných oblastí je uvedené v prílohe č. 4 PP IDS ŽSK. 

5. Zóny typu REGIÓN a  MESTO Čadca majú nižšiu tarifnú sadzbu, ak sú zakúpené v kombinácii 

s jednou alebo viacerými spojitými zónami.   

6. Tarifná oblasť MESTO Žilina zahŕňa tarifnú zónu 99 a tarifnú zónu 100. Územie, na ktorom 

platia cestovné doklady pre tarifnú zónu 99 a 100 je rovnaké. Zóna 99 má nižšiu tarifnú 

sadzbu a neplatí pre MHD (platí iba pre linky prímestskej autobusovej dopravy a železničnej 

dopravy). Zóna 100 má vyššiu tarifnú sadzbu a platí pre všetkých integrovaných dopravcov v 

tarifnej zóne.  

7. Zónu 99 je možné zakúpiť len v kombinácii s jednou alebo viacerými spojitými zónami. Je 

určená pre cestujúcich, ktorí cestujú z tarifnej oblasti REGIÓN do tarifnej oblasti MESTO Žilina 

a v tarifnej oblasti MESTO Žilina nevyužijú MHD alebo pre tých, ktorí cez tarifnú oblasť MESTO 

Žilina iba prechádzajú. 

8. Predplatné cestovné lístky sú zónové a majú vymedzené obdobie platnosti (v rámci ich 

obdobia platnosti platia na jazdy cez pracovné dni, cez víkendy a sviatky).   

9. Jednorazové cestovné lístky pre tarifnú oblasť MESTO Žilina majú vymedzený čas platnosti 

60 min.  

c) Ak pri mimoriadnej udalosti déjde k zraneniu vodiEa, cestujCIci SCI mu povinnl' podl’a
svojich schopnostl' poskytnCIt' alebo zabezpeEit’ prVI'J pomoc a nahlésit’ udalost’ na
El'slo tiesr'lovej linky.

d) Nezrealizovanie prepravy, oneskoreny prl'chod vozidla alebo strata prl'poja udel’uje
cestujlflcemu prévo na néhradu ékody, a to vrétenie sumy zékladného cestovného
alebo zékladného cestovného a dovozného, ktoré rie§i reklamaEné oddelenie
dopravcov IDS ZSK alebo u Organizétora IDS 25K.

e) Na mimoriadne udalosti vzniknuté pri preprave vlakom sa vzt'ahujL'J ustanovenia
Prepravného poriadku ZSSK.

(“:Asf B. TARIFA

Clénok I. Zékladné tarifné zésady

_\ Tarifa IDS ZSK upravuje sadzby zékladného cestovného, zl'avneného cestovného, prl'platkov
a d'alél'ch platieb sCIvisiacich s prepravou cestujL'Jcich, ich batoil'n a iiWch spoloEenskSIch
zvierat ako aj podmienky, za ktorjlch sa sadzby cestovného a ostatnflch cien uplatfiujt].

Tarifa IDS isKje zénovo-Easové.

Uzemie 2i|inského samosprévneho kraja je rozdelené na tarifné zény, ktoré slfliia na
vymedzenie l'Jzemnej platnosti cestovnSIch dokladov. Tarifné zény SL'J rozdelené na tarifné
zény typu REGION a typu MESTO. Zény so oznaEené trojcifernSImi a dvojcifernflmi El'slami.

Tarifné zény typu REGION tvoria spolu tarifnL'J oblast' REGION. Do tarifnej oblasti MESTO SL'J
zahrnuté mestské zény. Zaradenie zastévok prl'mestskej autobusovej dopravy, MHD a
ielezniEnflch stanl'c do tarifnjch zén a tarifnjlch oblastl'je uvedené v prl'lohe E. 4 PP IDS ZSK.

Zény typu REGION a MESTO Cadca majl'J niiéiu tarifnL'J sadzbu, ak SL'J zakl'Jpené V kombinécii
sjednou alebo viaceei spojit§Imi zénami.

Tarifné oblast' MESTO 2ilina zahl‘fia tarifnl] zénu 99 a tarifnL'J zénu 100. Uzemie, na ktorom
platia cestovné doklady pre tarifnl'J zénu 99 a 100 je rovnaké. Zéna 99 mé niiéiu tarifnl]
sadzbu a neplatl' pre MHD (platl' iba pre linky prl'mestskej autobusovej dopravy a ielezniénej
dopravy). Zéna 100 mé vy§§iu tarifnL'J sadzbu a platl' pre v§etk§lch integrovanf/ch dopravcovv
tarifnej zéne.

Zénu 99 je moiné zakflpit’ Ien v kombinécii s jednou alebo viacerymi spojitS/mi zénami. Je
urEené pre cestujL'Jcich, ktorl' cestujlil ztarifnej oblasti REGION do tarifnej oblasti MESTO Zilina
a vtarifnej oblasti MESTO 2i|ina nevyuiijl] MHD alebo pre tyich, ktorl' cez tarifnL'J oblast' MESTO
zilina iba prechédzajL'J.

Predplatné cestovné II'stky SL'J zénové a majl'J vymedzené obdobie platnosti (v rémci ich
obdobia platnosti platia na jazdy cez pracovné dni, cez Vl'kendy a sviatky).

Jednorazové cestovné II'stky pre tarifnL'J oblast' MESTO 2i|ina majL'J vymedzeny Eas platnosti
60 min.
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10. Cestovné doklady IDS ŽSK platia aj na nočné spoje. Cestovné doklady IDS ŽSK platia vo 

vlakoch zapojených do IDS ŽSK iba v 2. vozňovej triede (kategórie vlakov Os a REX).  

11. Zoznam liniek a úsekov liniek prímestskej autobusovej dopravy, MHD a železničnej osobnej 

dopravy zaradených do IDS ŽSK je uvedený v prílohe č. 2 PP IDS ŽSK. 

12. Tarifa IDS ŽSK je rozdelená na tieto časti: 

- ČASŤ B1. Integrované cestovné (zónové) 

- predplatné cestovné lístky, 

- jednorazové cestovné lístky pre tarifnú oblasť MESTO Žilina, 

- turistické cestovné lístky, 

- dovozné cestovné lístky. 

- ČASŤ B2. Tarifné podmienky 

Časť B1. Integrované cestovné (zónové) 

Integrované cestovné v IDS ŽSK zahŕňa:  

- predplatné cestovné lístky, 

- jednorazové cestovné lístky pre tarifnú oblasť MESTO Žilina, 

- turistické cestovné lístky, 

- dovozné cestovné lístky. 

Článok I. Predplatné cestovné lístky 

1. Ceny predplatných cestovných lístkov sú stanovené v závislosti od obdobia platnosti, počtu 

zón, typu precestovaných zón a druhu cestovného.  

2. Tarifné zóny sú členené na zóny typu REGIÓN a MESTO. Platnosť tarifnej zóny začína a končí 

v hraničnej zastávke (stanici). Hraničné zastávky (stanice) sú zaradené do 2 alebo viacerých 

zón, na hranici ktorých sa nachádzajú. V prípade, ak nie sú vymedzené hraničné zastávky 

(stanice), začína platnosť tarifnej zóny v prvej zastávke (stanici) v zóne a končí v poslednej 

zastávke (stanici), ktorá sa nachádza v danej zóne.  

3. Celková cena PCL sa stanoví ako súčet cien precestovaných tarifných zón. Do ceny PCL sa 

započítavajú aj tarifné zóny, cez ktoré spoj iba prechádza a nemá v nich zastávku. 

4. Na nákup PCL musí cestujúci vlastniť bezkontaktnú čipovú kartu. Podmienky používania BČK 

sú bližšie uvedené v článku II. časti B2 Tarify IDS ŽSK. 

5. PCL sa predávajú v elektronickej podobe a zapisujú sa do čipu karty alebo do databázy 

internetového predaja do doby zápisu do BČK. 

6. Druhy PCL podľa časovej platnosti: 

- PCL na 30 dní, 

- PCL na 90 dní, 

- PCL na 365 dní.  

7. Druhy PCL podľa prenosnosti: 

10. Cestovné doklady IDS ZSK platia aj na noEné spoje. Cestovné doklady IDS 25K platia VO
vlakoch zapojenych do IDS 25K iba V 2. vozfiovej triede (kategorie Vlakov Os a REX).

11. Zoznam liniek a L'Jsekov liniek primestskej autobusovej dopravy, MHD a ielezniEnej osobnej
dopravy zaradenych do IDS 2SKje uvedenyv prl'lohe E. 2 PP IDS ZSK.

12. Tarifa IDS isKje rozdelené na tieto Easti:

- CAST B1. lntegrované cestovné (zonové)
- predplatné cestovné II'stky,
- jednorazové cestovné Il'stky pre tarifnl'J oblast' MESTO filina,
- turistické cestovné Il'stky,
- dovozné cestovné Il'stky.

- CAST BZ. Tarifné podmienky

Cast’ B1. lntegrované cestovné (zénové)

lntegrované cestovné V IDS 25K zahffia:

predplatné cestovné Il'stky,
jednorazové cestovné Il'stky pre tarifnl'J oblast' MESTO filina,
turistické cestovné Il'stky,

- dovozné cestovné II'stky.

Clénok I. Predplatné cestovné II'stky

1. Ceny predplatnych cestovnych II'stkov SL'J stanovené V zévislosti od obdobia platnosti, poEtu
zon, typu precestovanych zén a druhu cestovného.

2. Tarifné zény SCI Elenené na zony typu REGION a MESTO. Platnost' tarifnej zény zaEI'na a konEI'
V hraniEnej zastévke (stanici). HraniEné zastévky (stanice) SL'J zaradené do 2 alebo Viacerych
zon, na hranici ktorych sa nachédzajl]. V prl'pade, ak nie SCI vymedzené hraniEné zastévky
(stanice), zaEI'na platnost’ tarifnej zény V prvej zastévke (stanici) V zone a konEI' V poslednej
zastévke (stanici), ktoré sa nachédza V danej zéne.

3. Celkové cena PCL sa stanOVI' ako SL'JEet cien precestovanych tarifnych zén. Do ceny PCL sa
zapoEI'tavajL'J aj tarifné zény, cez ktoré spoj iba prechédza a nemé V nich zastévku.

4. Na nékup PCL musfcestujflci Vlastnit' bezkontaktnL'J Eipovfl kartu. Podmienky pouil'vania BCK
SCI bliiéie uvedené V Elénku II. Easti BZ Tarify IDS 25K.

5. PCL sa predévajL'J V elektronickej podobe a zapisujl] sa do Eipu karty alebo do databézy
internetového predaja do doby zépisu do BCK.

6. Druhy PCL podl'a Easovej platnosti:

- PCL na 30 dnl',

- PCL na 90 dnl',

- PCL na 365 dnl'.

7. Druhy PCL podl'a prenosnosti:
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- neprenosné predplatné cestovné lístky sú základné a zľavnené a sú vydávané na 

neprenosné BČK (BČK s fotografiou), 

- prenosné predplatné cestovné lístky sú vydávané na prenosné BČK (BČK bez 

fotografie), prenosný PCL nie je viazaný na meno držiteľa, môže ho využívať viacero 

osôb, pri jednej ceste môže naň cestovať maximálne 1 osoba. 

8. PCL platia v rámci zakúpených zón a ich obdobia platnosti (cez pracovné dni, cez víkendy a 

sviatky) na neobmedzený počet ciest na linkách zaradených do IDS ŽSK.  

9. PCL sa predávajú: 

- na predajných miestach dopravcov SAD ZA, DPMŽ, ZSSK, 

- prostredníctvom eShopu jednotlivých dopravcov, 

- vo vozidlách PAD z odbavovacích zariadení iba v prípade, ak už bol v predchádzajúcom 

období na danú kartu zakúpený PCL s rovnakou zónovou platnosťou a rovnakým 

obdobím platnosti ako požadovaný PCL. Vo vozidlách PAD môžu byť hradné aj z EP. 

10. Možnosti nákupu PCL: 

- Na predajných miestach SAD ZA, DPMŽ alebo ZSSK je možné zakúpiť PCL najskôr 

30 kalendárnych dní pred požadovaným dňom začiatku jeho platnosti a najneskôr s 

platnosťou odo dňa zakúpenia.  

- Vo vozidlách PAD a vlakoch je možné zakúpiť PCL, ktorý začne platiť v deň 

zakúpenia. 

- Cez eShop, ak sa platba realizuje prevodom na účet, je možné zakúpiť PCL najskôr 

30 kalendárnych dní a najneskôr 4 pracovné dni pred požadovaným prvým dňom 

začiatku jeho platnosti. 

- Cez eShop, ak sa platba realizuje online, je možné zakúpiť PCL najskôr 30 

kalendárnych dní pred začiatkom jeho platnosti.  Prvú jazdu je možné vykonať najskôr 

za 4 hodiny od prijatia platby. 

- Pri nákupe cez eShop, po priradení platby k objednávke, zákazník obdrží potvrdzujúci 

e-mail o zaevidovaní platby a vybavení objednávky. 

- Platnosť PCL si cestujúci môže kedykoľvek overiť pomocou označovača cestovných 

lístkov vo vozidlách MHD a to priložením BČK k označovaču alebo si ju môže nechať 

overiť na predajných miestach jednotlivých dopravcov alebo prostredníctvom 

eShopu.  

- Pri nákupe PCL si dopravcovia BČK navzájom akceptujú. Prvý nákup PCL sa vykonáva 

v zmysle obchodných podmienok konkrétneho dopravcu. Nákup cez eShop je možný 

len cez eShop toho dopravcu, u ktorého bola vydaná BČK. Nákup na BČK vydanú 

treťou stranou (študentské karty ISIC) sa riadi obchodnými podmienkami 

konkrétneho dopravcu.  

11. Cestovanie s PCL: 

- Po nástupe do autobusu PAD je cestujúci povinný nahlásiť vodičovi výstupnú zastávku 

a priložiť BČK k odbavovaciemu zariadeniu, ktoré skontroluje zónovú a časovú 

platnosť PCL.  

- V prípade, že vo vozidlách PAD nie je z dôvodu poruchy zariadenia možné overiť 

platnosť PCL alebo vykonať zápis PCL zakúpeného cez eShop, cestujúci bude mať 

neprenosné predplatné cestovné Il'stky St] zékladné a zl'avnené a SL'J vydévané na
neprenosné BCK (BCK s fotografiou),
prenosné predplatné cestovné II'stky SL'J vydévané na prenosné BCK (BCK bez
fotografie), prenosny PCL nie je viazany na meno driitel’a, méie ho vyuil'vat' viacero
056b, pri jednej ceste méie nafi cestovat' maximélne 1 osoba.

PCL platia v rémci zaklilpenych zén a ich obdobia platnosti (cez pracovné dni, cez Vl'kendy a
sviatky) na neobmedzeny poéet ciest na linkéch zaradenYch do IDS 25K.

PCL sa predévajlj:

na predajnSIch miestach dopravcov SAD ZA, DPMZ ZSSK,
prostrednl'ctvom eShopu jednotliWch dopravcov,
vo vozidléch PAD z odbavovacich zariadenl' iba v prl'pade, ak ui bol V predchédzajl'Jcom
obdobl' na dam] kartu zakflpeny PCL 5 rovnakou zénovou platnost’ou a rovnakflm
obdobl'm platnosti ako poiadovany PCL. Vo vozidléch PAD méiu byt' hradné aj 2 EP.

10. Moinosti nékupu PCL:

Na predajnflch miestach SAD ZA, DPMi alebo ZSSKje moiné zaktilpit' PCL najskér
30 kalendérnych a' pred poiadovanym dfiom zaEiatku jeho platnosti a najneskér s
platnost’ou odo dfia zakl'Jpenia.
Vo vozidléch PAD a vlakoch je moiné zakl'it' PCL, ktory zaEne platit’ v der'1
zakL'Jpenia.
Cez eShop, ak sa platba realizuje prevodom na diet, je moiné zakl'it' PCL najskér
30 kalendérnych dnl' a najneskér 4 pracovné dni pred poiadovanYm prvym dfiom
zaEiatku jeho platnosti.
Cez eShop, ak sa platba realizuje online, je moiné zakL'it' PCL najskér 30
kalendérnych dnl' pred zaEiatkomjeho platnosti. Pe'Jjazduje moiné vykonat’ najskér
za 4 hodiny od prijatia platby.
Pri nékupe cez eShop, po priradenl' platby k objednévke, zékaznl'k obdril' potvrdzujL'Jci
e-mail 0 zaevidovanl' platby a vybavenl' objednévky.
Platnost’ PCL si cestujflci méie kedykol'vek overit’ pomocou oznavaEa cestovnflch
II'stkov vo vozidléch MHD a to priloienl'm BCK k oznavaEu alebo si ju méie nechat’
overit’ na predaa/ch miestach jednotlivych dopravcov alebo prostrednl'ctvom
eShopu.
Pri nékupe PCL si dopravcovia BCK navzéjom akceptujl]. Prvy nékup PCL sa vykonéva
v zmysle obchodnflch podmienok konkrétneho dopravcu. Nékup cez eShopje moiny
len cez eShop toho dopravcu, u ktorého bola vydané BCK. Nékup na BCK vydanl'J
tret’ou stranou (étudentské karty ISIC) sa riadi obchodnymi podmienkami
konkrétneho dopravcu.

11. Cestovanie s PCL:

Po néstupe do autobusu PAD je cestujL'Jci povinny nahlésit’ vodiEovi vystupnl] zastévku
a priloiit’ BCK kodbavovaciemu zariadeniu, ktoré skontroluje zénovfl aEaSOVl'J
platnost’ PCL.
V prl'pade, 2e v0 vozidléch PAD nie je z d6vodu poruchy zariadenia moiné overit'
platnost’ PCL alebo vykonat' zépis PCL zakl'Jpeného cez eShop, cestujL'Jci bude mat’
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právo na prepravu, ak sa vodičovi preukáže daňovým dokladom o zakúpení PCL. Ak sa 

takto nepreukáže, je povinný zaplatiť cestovné v hotovosti a následne po predložení 

originálu cestovného lístka požiadať o vrátenie zaplateného cestovného na predajnom 

mieste dopravcu. 

- Pri kontrole vo vlaku sa cestujúci preukazuje BČK. Oprávnený zamestnanec dopravcu 

skontroluje zónovú a časovú platnosť PCL.  

- Pri kontrole vo vozidle MHD sa cestujúci preukazuje BČK. Oprávnený zamestnanec 

dopravcu skontroluje zónovú a časovú platnosť PCL. 

- Pre cesty za hranicu zón, na ktoré má cestujúci zakúpený PCL, je cestujúci povinný 

dokúpiť si jednorazový cestovný lístok.  

Článok II. Jednorazové cestovné lístky pre tarifnú oblasť MESTO 

Žilina 

1. Pre tarifnú oblasť MESTO Žilina je stanovená jednotná tarifná sadzba závislá iba od druhu 

cestovného. Jednotná tarifná sadzba platí aj pri jazde autobusmi PAD a vlakmi v rámci tarifnej 

oblasti MESTO Žilina.  

2. Jednorazové cestovné lístky pre tarifnú oblasť MESTO Žilina sú v rámci tejto tarifnej oblasti a 

času ich platnosti prestupné a predávajú sa vo forme: 

A) elektronických jednorazových cestovných lístkov (sú nahraté do čipu BČK, v 

autobusoch PAD a MHD sú hradené iba z EP) – E-JCL, 

B) papierových jednorazových cestovných lístkov – P-JCL.  

 

A) Elektronické jednorazové cestovné lístky (E-JCL) 

1. Na nákup E-JCL musí cestujúci vlastniť bezkontaktnú čipovú kartu ktoréhokoľvek zo 

zúčastnených dopravcov s elektronickou peňaženkou, na ktorej musí mať nabitý peňažný 

kredit. Nosičom E-JCL je bezkontaktná čipová karta, v ktorej čipe je E-JCL pri nákupe zapísaný. 

Podmienky používania bezkontaktných čipových kariet sú bližšie uvedené v článku II. časti 

B2 Tarify IDS ŽSK. 

2. E-JCL sú vo vozidlách MHD hradené z elektronickej peňaženky prostredníctvom označovačov 

cestovných lístkov (ďalej „označovač“). Cestujúci je povinný bezprostredne po nástupe do 

vozidla vykonať check-in, t.j. vybrať si požadovaný typ CL z ponuky na displeji označovača a 

priložiť čipovú kartu k označovaču, z karty sa podľa typu karty odčíta sadzba podľa cenníka a 

zaznamená sa čas nástupu (čas zakúpenia E-JCL). 

3. V prípade nefunkčnosti označovača je cestujúci povinný použiť iný funkčný označovač. 

4. Zakúpením E-JCL pre tarifnú oblasť MESTO Žilina začína jeho platnosť. Počas časovej 

platnosti 60 min. môže cestujúci ľubovoľne prestupovať v rámci tarifnej oblasti MESTO Žilina. 

5. Čas platnosti E-JCL pri použití prvého vozidla sa počíta podľa minút uvedených v cestovnom 

poriadku. Ak dôjde k prestupu do ďalšieho vozidla, platnosť CL končí uplynutím poslednej 

minúty jeho časového rozsahu.  

prévo na prepravu, ak sa vodiEovi preukéie dar'10v9m dokladom o zakflpenl' PCL. Ak sa
takto nepreukéie, je povinny zaplatit’ cestovné v hotovosti a nésledne p0 predloienl'
originélu cestovného II'stka poiiadat’ o vrétenie zaplateného cestovného na predajnom
mieste dopravcu.

- Pri kontrole vo vlaku sa cestujL'Jci preukazuje BCK. Oprévneny zamestnanec dopravcu
skontroluje zénovfl a Easovfl platnost’ PCL.

- Pri kontrole v0 vozidle MHD sa cestujL'Jci preukazuje BCK. Oprévneny zamestnanec
dopravcu skontroluje zénovfl a EasovU platnost’ PCL.

- Pre cesty za hranicu zén, na ktoré mé cestujL'Jci zaklflpeny PCL, je cestujL'Jci povinny
dokL'it' si jednorazovy cestovny II'stok.

Clénok ||. Jednorazové cestovné II'stky pre tarifnl'J oblast’ MESTO

1.

A)

Zilina

Pre tarifnl] oblast’ MESTO 2i|ina je stanovené jednotné tarifné sadzba zévislé iba 0d druhu
cestovného.Jednotné tarifné sadzba platl' aj pri jazde autobusmi PAD a vlakmi v rémci tarifnej
oblasti MESTO filina.

Jednorazové cestovné ll'stky pre tarifnL'J oblast’ MESTO 2i|ina 50 v rémci tejto tarifnej oblasti a
Easu ich platnosti prestupné a predévajL'J sa v0 forme:

A) elektronickych jednorazch cestovnych II'stkov (SL1 nahraté do Eipu BCK, v
autobusoch PAD a MHD St] hradené iba 2 EP) — E-JCL,

B) papierch jednorazovych cestovnSIch Il'stkov — P-JCL.

Elektronickéjednorazové cestovné Il'stky (E-JCL)

Na nékup E-JCL musf cestujl'Jci vlastnit’ bezkontaktnL'J Eipovfl kartu ktoréhokol’vek zo
zUEastnenSIch dopravcov s elektronickou pefiaienkou, na ktorej musi mat’ nabity pefiainy
kredit. NosiEom E-JCLje bezkontaktné Eipové karta, v ktorej Eipeje E-JCL pri nékupe zapl'sany.
Podmienky pouil'vania bezkontaktnYch Eipch kariet St] bliiéie uvedené v Elénku II. Easti
I32 Tarify IDS 25K.

E-JCL St] vo vozidléch MHD hradené z elektronickej pefiaienky prostrednl'ctvom oznavav
cestovnYch II'stkov (d'alej ,,oznavaE"). Cestujljci je povinny bezprostredne po néstupe do
vozidla vykonat' check-in, t.j. vybrat' si poiadovany typ CL 2 ponuky na displeji oznavaEa a
priloiit’ Eipovfl kartu k oznaéovaEu, z karty sa podl’a typu karty odEI'ta sadzba podl’a cennl'ka a
zaznamené sa Eas néstupu (Eas zakL'Jpenia E-JCL).

V prl'pade nefunkénosti oznavaEa je cestujl'Jci povinny pouiit’ in)? funkény oznavaE.

Zakl'JpenI'm E-JCL pre tarifnl'J oblast’ MESTO 2i|ina zaEI'na jeho platnost’. PoEas Easovej
platnosti 60 min. méie cestujflci l'ubovol'ne prestupovat’v rémci tarifnej oblasti MESTO zilina.

Cas platnosti E-JCL pri pouiitl' prvého vozidla sa poEI'ta podl’a minl'Jt uvedenYch v cestovnom
poriadku. Ak déjde k prestupu do d’aléieho vozidla, platnost’ CL konEI' uplynutl'm poslednej
minfltyjeho Easového rozsahu.
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6. Platnosť E-JCL končí uplynutím časovej platnosti 60 min. Po uplynutí časovej platnosti je 

cestujúci povinný si zakúpiť nový E-JCL priložením čipovej karty k označovaču.  

7. Nie je dovolené používať kombináciu viacerých cestovných lístkov iného určenia, aj keď ich 

súhrnná cena je totožná alebo vyššia ako cestovné predpísané tarifou. 

8. Kombinovaný E-JCL nahradzuje dva cestovné lístky v kombinácii osoba + batožina alebo 

osoba + pes za výhodnejšiu cenu. 

9. Nákup E-JCL pre tarifnú oblasť MESTO Žilina je možný aj pri nástupe do autobusu PAD 

u vodiča.  

10. Prestup medzi integrovanými linkami je možný len v rámci časovej a zónovej platnosti 

zakúpeného CL.  

11. Kúpa E-CL pre spolucestujúceho: 

11.1. K E-CL pre držiteľa čipovej karty je možné dokúpiť aj E-CL pre spolucestujúcich. 

11.2. Spolucestujúcim je taká osoba, batožina alebo zviera, ktorá cestuje rovnakú trasu ako 

držiteľ karty, tzn. E-CL pre spolucestujúceho bude mať rovnakú časovú platnosť ako 

E-CL pre držiteľa karty, ktorý musí byť stále prítomný pri spolucestujúcom. 

11.3. E-CL pre spolucestujúcich sú v tarifných skupinách – základný, zľavnený, dovozný. Pre 

každú skupinu možno zakúpiť maximálne 15 ks E-CL.  

11.4. Ak je pre spolucestujúceho kúpený E-CL ako zľavnený, nárok na zľavu musí preukázať 

spolucestujúci podľa podmienok uvedených v článku I. časti B2 Tarify IDS ŽSK. V 

opačnom prípade má charakter neplatného cestovného lístka. 

B) Papierové jednorazové cestovné lístky (P-JCL) 

1. P-JCL pre tarifnú oblasť MESTO Žilina sa predávajú v predpredaji v predajných automatoch, 

vo vybraných novinových stánkoch a v predajniach DPMŽ (takýto P-JCL je určený na 

označenie v MHD). P-JCL sa predávajú taktiež vo vozidlách PAD, v osobných pokladniciach 

a vlakoch (takýto P-JCL nie je potrebné označiť, platí od času zakúpenia). Platnosť P-JCL je 

stanovená časom a sú v rámci svojej časovej platnosti prestupné.  

2. Cestujúci v MHD je povinný si označiť P-JCL ihneď pri nástupe do prvého vozidla v označovači. 

Platnosť P-JCL začína momentom označenia. Pri prestupe do ďalšieho vozidla MHD sa už       

P-JCL neoznačuje. Platnosť P-JCL končí uplynutím času 60 minút od jeho označenia, resp. od 

vyznačenia začiatku jeho platnosti.  

3. Čas platnosti P-JCL pri použití prvého vozidla sa počíta podľa minút uvedených v cestovnom 

poriadku. Ak dôjde k prestupu do ďalšieho vozidla, platnosť CL končí uplynutím poslednej 

minúty jeho časového rozsahu. Počas časovej platnosti CL môže cestujúci ľubovoľne 

prestupovať. Po uplynutí časovej platnosti CL je cestujúci povinný si označiť nový CL. 

4. Cestujúci je povinný si skontrolovať správnosť označenia P-JCL a v prípade nefunkčnosti 

označovača použiť iný funkčný označovač. 

5. P-JCL sa označuje v smere šípky lícom hore v príslušnom otvore označovača. Označenie          

P-JCL na inom ako určenom mieste je neplatné. Taktiež dvakrát označený cestovný lístok je 

6. Platnost’ E-JCL konEI' uplynutl'm Easovej platnosti 60 min. Po uplynutl' Easovej platnosti je
cestujL'Jci povinny si zakflpit’ novy E-JCL priloienl'm Eipovej karty k oznavaEu.

7. Nie je dovolené pouil'vat' kombinéciu viacerf/ch cestovnjlch II'stkov iného urEenia, aj ked’ ich
sOhrnné cena je totoiné alebo vy§§ia ako cestovné predpl'sané tarifou.

8. Kombinovany E-JCL nahradzuje dva cestovné Il'stky v kombinécii osoba + batoiina alebo
osoba + pes za vyhodnejéiu cenu.

9. Nékup E-JCL pre tarifnt] oblast’ MESTO filina je moiny aj pri néstupe do autobusu PAD
uvodiEa.

10. Prestup medzi integrovanjlmi linkami je moiny Ien vrémci Easovej azénovej platnosti
zakL'Jpeného CL.

11. Kl'Jpa E-CL pre spolucestujflceho:

11.1. K E-CL pre driitel’a Eipovej kartyje moiné dokl'it' aj E-CL pre spolucestujCIcich.

11.2. Spolucestujl'Jcimje také osoba, batoiina alebo zviera, ktoré cestuje rovnakL'J trasu ako
driitel’ karty, tzn. E-CL pre spolucestujL'Jceho bude mat’ rovnakL'J Easovfl platnost’ ako
E-CL pre driitel’a karty, ktory musi byt' stéle prl'tomny pri spolucestujlilcom.

11.3. E-CL pre spolucestujl'Jcich 50 v tarifnYch skupinéch — zékladny, zl'avneny, dovozny. Pre
kaidL'J skupinu moino zakl'it' maximélne 15 ks E-CL.

11.4. Akje pre spolucestujflceho kUpeny E-CL ako zl'avneny, nérok na zl'avu musf preukézat’
spolucestujl'Jci podl’a podmienok uvedenSIch VElénku I. Easti BZ Tarify IDS 25K. V
opaEnom prl'pade mé charakter neplatného cestovného II'stka.

B) Papierové jednorazové cestovné ll'stky (P-JCL)

1. P-JCL pre tarifnL'J oblast’ MESTO zilina sa predévajlil v predpredaji v predaach automatoch,
vo vybranych novinovjlch sténkoch a v predajniach DPM2 (takyto P-JCL je urEeny na
oznaEenie v MHD). P-JCL sa predévajL'J taktiei vo vozidléch PAD, v osobnflch pokladniciach
a vlakoch (takjlto P-JCL nie je potrebné oznaEit’, platl' od Easu zakL'Jpenia). Platnost' P-JCL je
stanovené Easom a 50 v rémci svojej Easovej platnosti prestupné.

2. CestujL'Jci v MHDje povinny si oznaEit’ P-JCL ihned’pri néstupe do prvého vozidla v oznavaEi.
Platnost’ P-JCL zaEI'na momentom oznaEenia. Pri prestupe do d'alléieho vozidla MHD sa ui
P-JCL neoznaEuje. Platnost' P-JCL konEI' uplynutl'm Easu 60 minl'Jt od jeho oznaEenia, resp. od
vyznaEenia zaEiatku jeho platnosti.

3. Cas platnosti P-JCL pri pouiitl' prvého vozidla sa poEI'ta podl’a minL'Jt uvedenYch v cestovnom
poriadku. Ak dojde k prestupu do d'a|§ieho vozidla, platnost’ CL konEI' uplynutl'm poslednej
minflty jeho Easového rozsahu. PoEas Easovej platnosti CL moie cestujL'Jci I'ubovol'ne
prestupovat’. Po uplynutl' Easovej platnosti CLje cestujL'Jci povinny si oznaEit’ novy CL.

4. CestujL'Jci je povinny si skontrolovat' sprévnost’ oznaEenia P-JCL a v prl'pade nefunkEnosti
oznavaEa pouiit’ in)? funkEny oznavaE.

5. P—JCL sa oznaEuje v smere §I’pky II'com hore v prl'sluénom otvore oznavaEa. OznaEenie
P-JCL na inom ako urEenom mieste je neplatné. Taktiei dvakrét oznaEeny cestovny Il'stokje
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neplatný, t.j. na cestovnom lístku musí byť len jedenkrát vyznačený číselný kód z označovača. 

(Ak má cestujúci na P-JCL označené iba dierky, P-JCL si ihneď označí v inom, funkčnom 

označovači, aby mal na ňom vyznačený číselný kód.) Označovaný P-JCL musí byť v 

štandardnom stave, v akom bol zakúpený, t.j. v stave, aby mohol byť riadne označený v 

označovači (nepoškodený, neznečistený, suchý).  

6. Označený P-JCL nemožno postúpiť inej osobe.  

7. Ak si cestujúci nezakúpil P-JCL v predpredaji, má možnosť si výnimočne zakúpiť základný        

P-JCL u vodiča vo vozidle MHD, a to výlučne počas státia vozidla na zastávke za cenu 

stanovenú pre doplnkový predaj vodičom. 

8. Nie je dovolené používať kombináciu viacerých cestovných lístkov iného určenia, aj keď ich 

súhrnná cena je totožná alebo vyššia ako cestovné predpísané tarifou. 

9. Kombinovaný P-JCL nahradzuje dva cestovné lístky v kombinácii osoba + batožina alebo 

osoba + pes za výhodnejšiu cenu. 

10. P-JCL zakúpené v predpredaji platia v rámci tarifnej oblasti MESTO Žilina v autobusoch PAD 

a vlakoch iba pri prestupe z MHD Žilina, t.j. ak boli pri predchádzajúcej jazde označené vo 

vozidle DPMŽ. V prípade, ak cestujúci nemá takýto platný P-JCL, jednorazový CL pre tarifnú 

oblasť MESTO Žilina si zakúpi v autobuse PAD, na predajnom mieste ZSSK alebo vo vlaku. Ak 

sa zakupuje P-JCL vo vlaku, cestujúci pred nástupom alebo bezodkladne po nástupe do vlaku 

je povinný vyhľadať sprevádzajúci personál a ohlásiť nástup do vlaku bez platného 

cestovného lístka. Sprevádzajúci personál vybaví cestujúceho cestovným lístkom podľa tohto 

PP.  

Článok III. Turistické cestovné lístky  

1. V rámci IDS ŽSK sa predávajú 3 druhy turistických cestovných lístkov: 

- 24-hodinový turistický cestovný lístok s platnosťou pre tarifnú oblasť MESTO Žilina, 

- 24-hodinový sieťový turistický cestovný lístok s platnosťou v celom integrovanom 

systéme (vo všetkých zónach), 

- 72-hodinový sieťový turistický cestovný lístok s platnosťou v celom integrovanom 

systéme (vo všetkých zónach). 

2. Turistické cestovné lístky sú v rámci ich oblastnej a časovej platnosti prestupné a platia na 

neobmedzený počet ciest na linkách všetkých dopravcov, ktoré sú zaradené do IDS ŽSK. 

3. Spôsob predaja denných turistických cestovných lístkov: 

a) v autobusoch PAD, vo vlakoch, v osobných pokladniciach ZSSK, na predajných 

miestach SAD ZA – s pevne určeným začiatkom platnosti od momentu výdaja 

(takýto lístok potom nie je potrebné označovať v označovači ani pri nástupe, ani pri 

prestupe), 

b) v automatoch DPMŽ – bez uvedeného začiatku platnosti (takýto lístok je potrebné 

označiť v označovači v MHD Žilina, bez označenia neplatí, pri prestupe do ďalšieho 

vozidla MHD, PAD alebo vlaku sa už neoznačuje), 

10.

neplatny, t.j. na cestovnom II'stku musi byt' Ien jedenkrét vyznaEeny Eiselny kod z oznavaEa.
(Ak mé cestujL'Jci na P-JCL oznaEené iba dierky, P-JCL si ihned’ oznaEI' V inom, funkEnom
oznavaEi, aby mal na r'lom vyznaEeny El'selny kéd.) Oznavany P-JCL musf byt' v
§tandardnom stave, v akom bol zakL'Jpeny, t.j. v stave, aby mohol byt' riadne oznaEeny v
oznavaEi (nepoékodeny, nezneEisteny, suchY).

OznaEeny P-JCL nemoino postl'it' inej osobe.

Ak si cestujflci nezakL'il P-JCL v predpredaji, mé moinost’ si vynimoEne zakflpit’ zékladny
P-JCL u vodiEa vo vozidle MHD, a to vyluEne poEas stétia vozidla na zastévke za cenu
stanovenL'J pre doplnkovy predaj vodiEom.

Nie je dovolené pouil'vat' kombinéciu viacerS/ch cestovnjlch II'stkov iného urEenia, aj ked’ ich
sOhrnné cena je totoiné alebo vy§§ia ako cestovné predpl'sané tarifou.

Kombinovany P-JCL nahradzuje dva cestovné II'stky v kombinécii osoba + batoiina alebo
osoba + pes za vyhodnejéiu cenu.

P-JCL zakL'Jpené v predpredaji platia v rémci tarifnej oblasti MESTO Zilina V autobusoch PAD
a vlakoch iba pri prestupe z MHD filina, t.j. ak boli pri predchédzajlflcej jazde oznaEené vo
vozidle DPMZ V prl'pade, ak cestuci nemé takjlto platny P-JCL, jednorazovy CL pre tarifnl'J
oblast’ MESTO Zilina si zakL'i v autobuse PAD, na predajnom mieste ZSSK alebo vo vlaku. Ak
sa zakupuje P-JCL vo vlaku, cestujl'Jci pred néstupom alebo bezodkladne po néstupe do vlaku
je povinny vyhl'adat' sprevédzajuci personél a ohlésit’ néstup do vlaku bez platného
cestovného Il'stka. Sprevédzajl'Jci personél vybaVI' cestujl'Jceho cestovnSIm Il'stkom podl’a tohto
PP.

Clénok III. Turistické cestovné II'stky

1. V rémci IDS 25K sa predévajt] 3 druhy turisticch cestovnych II'stkov:

- 24-hodinovy turisticky cestovny ll'stok s platnost’ou pre tarifnl'J oblast’ MESTO filina,
- 24-hodinovy siet’ovy turisticky cestovny Il'stok s platnost’ou v celom integrovanom

systéme (vo v§etk5Ich zonach),
- 72-hodinovy siet’ovy turisticky cestovny II'stok s platnost’ou v celom integrovanom

systéme (v0 Véetkych zonach).

Turistické cestovné II'stky St] v rémci ich oblastnej a Easovej platnosti prestupné a platia na
neobmedzeny poEet ciest na linkéch v§etk§lch dopravcov, ktoré SL'J zaradené do IDS ZSK.

Sposob predaja dennych turistickjlch cestovnYch Il'stkov:

a) vautobusoch PAD, vo vlakoch, v osobnych pokladniciach ZSSK, na predajnich
miestach SAD ZA - s pevne urEenflm zaiz'iatkom platnosti od momentu Wdaja
(takyto Il'stok potom nie je potrebné oznavat' v oznavaEi ani pri néstupe, ani pri
prestupe),

b) v automatoch DPMi - bez uvedeného zaiz'iatku platnosti (takYto II'stokje potrebné
oznaEit’ v oznavaEi v MHD zilina, bez oznaEenia neplatl', pri prestupe do d'aléieho
vozidla MHD, PAD alebo vlaku sa U2 neoznaEuje),
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c) v označovačoch cestovných lístkov vo vozidlách DPMŽ v elektronickej podobe – 

so začiatkom platnosti od momentu zakúpenia – iba turistický cestovný lístok 

pre tarifnú oblasť MESTO Žilina (cestujúci je povinný bezprostredne po nástupe do 

vozidla vykonať check-in, t.j. vybrať si požadovaný typ CL z ponuky na displeji 

označovača a priložiť čipovú kartu k označovaču, z karty sa odčíta sadzba podľa 

cenníka a zaznamená sa čas nástupu a čas zakúpenia TCL).  

Článok IV. Dovozné cestovné lístky 

1. Dovozné je cena za prepravu batožiny a živých spoločenských zvierat.   

2. Plateniu dovozného podliehajú:  

- batožiny, ktorých rozmery presahujú veľkosť 30 x 40 x 60 cm, 

- batožiny tvaru dosky presahujúcej rozmery 5 x 80 x 100 cm, 

- batožiny tvaru valca, ktorých rozmery presahujú dĺžku 150 cm a priemer 20 cm, 

- batožina presahujúca hmotnosť 15 kg, 

- dovoznému podliehajú všetky batožiny, ktorých čo i len jeden rozmer presiahne 

uvedené veľkosti alebo hmotnosť 15 kg, 

- detský kočík bez dieťaťa,  

- pes prepravovaný bez schránky s výnimkou psa so špeciálnym výcvikom, 

- živé spoločenské zvieratá prepravované v schránke s pevným dnom, ktorá presahuje 

rozmery 30 x 40 x 60 cm,  

- sane na sánkovanie,  

- snowboard,  

- pár lyží s palicami, ktorých preprava bude uskutočnená len za podmienky, že sú pevne 

spojené alebo zabalené v špeciálnom obale.  

3. Plateniu dovozného nepodliehajú: 

- batožiny nepresahujúce stanovené rozmery alebo stanovenú hmotnosť, 

- živé spoločenské zvieratá prepravované v schránke s pevným dnom nepresahujúcej 

rozmery 30 x 40 x 60 cm, 

- pes so špeciálnym výcvikom, 

- invalidný vozík držiteľa preukazu ŤZP, ŤZP-S, 

- detský kočík s dieťaťom. 

4. Bicykel podlieha plateniu dovozného podľa tarify jednotlivých dopravcov.  

5. Batožina alebo iná prepravovaná vec, ktorej celková hmotnosť presahuje 50 kg alebo ktorej 

rozmery sú väčšie než 80 x 60 x 50 cm, ďalej predmet alebo batožina dlhšia ako 200 cm s 

uhlopriečkou alebo priemerom väčším ako 30 cm, vec tvaru dosky, ak je väčšia ako 150 cm 

x 100 cm x 10 cm, je vylúčená z prepravy. 

6. Dovozné cestovné lístky sa predávajú vo forme papierových cestovných lístkov hradených 

v hotovosti a elektronických cestovných lístkov hradených z elektronickej peňaženky, u ZSSK 

podľa podmienok ZSSK.  

7. Dovozné cestovné lístky sú prestupné a sieťové (platia vo všetkých zónach 180 min.). Pre 

dovozné je stanovená jednotná tarifná sadzba pre celé územie IDS ŽSK. Dovozný cestovný 

C) v oznavach cestovnych ll'stkov vo vozidléch DPMi v elektronickej podobe -
so zaiz'iatkom platnosti od momentu zakfipenia - iba turistickfl cestovnfl II'stok
pre tarifnli oblast' MESTO iilina (cestujljci je povinny bezprostredne po néstupe do
vozidla vykonat' check-in, t.j. vybrat' si poiadovany typ CL 2 ponuky na displeji
oznavaEa a priloiit’ Eipovfl kartu k oznavaEu, z karty sa odEI'ta sadzba podl'a
cennl'ka a zaznamené sa Eas néstupu a Eas zakl'Jpenia TCL).

Clénok IV. Dovozné cestovné II'stky

1. Dovoznéje cena za prepravu batoiiny a ENS/ch spoloEensch zvierat.

2. Plateniu dovozného podliehajL'J:

batoiiny, ktor3'Ich rozmery presahujfl velkost' 30 x 40 x 60 cm,
batoiiny tvaru dosky presahujl'Jcej rozmery 5 x 80 x 100 cm,
batoiiny tvaru valca, ktorSIch rozmery presahujl] diiku 150 cm a priemer 20 cm,
batoiina presahujL'Jca hmotnost' 15 kg,
dovoznému podliehajL'J vsetky batoiiny, ktorych 60 i Ien jeden rozmer presiahne
uvedené velkosti alebo hmotnost' 15 kg,
detsky koEI'k bez diet’at’a,
pes prepravovany bez schrénky s vynimkou psa so speciélnym vycvikom,
iivé spoloEenské zvieraté prepravované v schrénke s pevnjlm dnom, ktoré presahuje
rozmery 30 x 40 x 60 cm,
sane na sénkovanie,
snowboard,
pér |i' s palicami, ktorS/ch preprava bude uskutoEnené Ien za podmienky, 2e 50 pevne
spojené alebo zabalené v speciélnom obale.

3. Plateniu dovozného nepodliehajL'J:

batoiiny nepresahujlilce stanovené rozmery alebo stanovenL'J hmotnost',
iivé spoloEenské zvieraté prepravované v schrénke s pevnS/m dnom nepresahujl'Jcej
rozmery 30 x 40 x 60 cm,
pes so speciélnym vycvikom,
invalidny vozik driitel’a preukazu TZP, fZP-S,
detsky koEI'k s diet’at’om.

4. Bicykel podlieha plateniu dovozného podl'a tarifyjednotlivjch dopravcov.

5. Batoiina alebo iné prepravované vec, ktorej celkové hmotnost' presahuje 50 kg alebo ktorej
rozmery so véésie nei 80 x 60 x 50 cm, d'alej predmet alebo batoiina dlhsia ako 200 cm s
uhloprieékou alebo priemerom véésl'm ako 30 cm, vec tvaru dosky, akje Véésia ako 150 cm
x 100 cm X10 cm,je vyIlIIEené z prepravy.

6. Dovozné cestovné II'stky sa predévajlil vo forme papierovjch cestovnYch II'stkov hradenych
v hotovosti a elektronickflch cestovnSIch Il'stkov hradenych z elektronickej pefiaienky, u ZSSK
podl'a podmienok ZSSK.

7. Dovozné cestovné II'stky SCI prestupné a siet'ové (platia vo vsetk3'Ich zénach 180 min.). Pre
dovozné je stanovené jednotné tarifné sadzba pre celé L'Jzemie IDS 25K. Dovozny cestovny
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lístok platí spolu s cestovným lístkom pre osobu a je prestupný v zónach, na ktoré je 

zakúpený cestovný lístok pre osobu.  

8. Dovozné zaplatí cestujúci osobitne za každý prepravovaný kus batožiny a živého 

spoločenského zvieraťa prepravovaného v schránke a za každého psa prepravovaného bez 

schránky. 

9. Spôsob predaja dovozných cestovných lístkov: 

a) v autobusoch PAD, vo vlakoch a v osobných pokladniciach ZSSK – s pevne 

určeným začiatkom platnosti od momentu výdaja (takýto lístok potom nie je 

potrebné označovať v označovači ani pri nástupe, ani pri prestupe), 

b) v automatoch DPMŽ a na predajných miestach DPMŽ – bez uvedeného začiatku 

platnosti (takýto lístok je potrebné označiť v označovači v MHD Žilina, bez označenia 

neplatí), 

c) v označovačoch cestovných lístkov vo vozidlách DPMŽ v elektronickej podobe – 

so začiatkom platnosti od momentu zakúpenia (cestujúci je povinný bezprostredne 

po nástupe do vozidla vykonať check-in, t.j. vybrať si požadovaný typ CL z ponuky na 

displeji označovača a priložiť čipovú kartu k označovaču, z karty sa odčíta sadzba podľa 

cenníka a zaznamená sa čas nástupu a čas zakúpenia dovozného CL). 

 

Časť B2. Tarifné podmienky 

Článok I. Druhy cestovného podľa tarifných skupín  

A) Základné cestovné 

1. Za základné cestovné sa prepravujú osoby, ktoré nemajú nárok na zľavnené cestovné alebo 

bezplatné cestovné.  

 

B) Zľavnené cestovné 

1. Nárok na zľavnené cestovné na všetkých linkách a úsekoch liniek zaradených do IDS ŽSK 

majú: 

- deti od 6 do 16 rokov veku, 

- žiaci a študenti do 26 rokov veku: 

- žiaci základných a stredných škôl podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov v dennej 

forme štúdia, 

- študenti vysokých škôl podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dennej 

forme štúdia, 

- žiaci a študenti študujúci v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za 

rovnocenné so štúdiom na školách zriadených v SR, 

- seniori, 

- osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S, sprievodcovia 

ŤZP-S). 

II'stok platl' spolu scestovnym Il'stkom pre osobu aje prestupny vzénach, na ktoré je
zakl'Jpeny cestovny Il'stok pre osobu.

8. Dovozné zaplatl' cestujl'Jci osobitne za kaidy prepravovany kus batoiiny a iivého
spoloEenského zvierat'a prepravovaného v schrénke a za kaidého psa prepravovaného bez
schrénky.

9. Sposob predaja dovozn3'Ich cestovnjlch II'stkov:
a) v autobusoch PAD, vo vlakoch a v osobnych pokladniciach ZSSK - s pevne

uriz'enym zaEiatkom platnosti od momentu vydaja (takjtto Il'stok potom nie je
potrebné oznavat’v oznavaEi ani pri néstupe, ani pri prestupe),

b) v automatoch DPMi a na predajnych miestach DPMi - bez uvedeného zaiz'iatku
platnosti (takyto II'stok je potrebné oznaEit’ v oznavaEi V MHD filina, bez oznaEenia
neplatl'),

c) v oznaiz'ovaiz'och cestovnflch II'stkov vo vozidléch DPMi v elektronickej podobe -
so zaEiatkom platnosti od momentu zakfipenia (cestujtflcije povinny bezprostredne
po néstupe do vozidla vykonat’ check-in, t.j. vybrat' si poiadovany typ CL 2 ponuky na
displeji oznavaEa a priloiit’ Eipovfl kartu k oznavaEu, z karty sa odEI'ta sadzba podl'a
cennl'ka a zaznamené sa Eas néstupu a Eas zakl'Jpenia dovozného CL).

Cast’ BZ. Tarifné podmienky
Clénok I. Druhy cestovného podl'a tarifnych skupl'n

A) Zékladné cestovné

1. 2a zékladné cestovné sa prepravujl'J osoby, ktoré nemajl'J nérok na zl'avnené cestovné alebo
bezplatné cestovné.

B) Zl'avnené cestovné

1. Nérok na zl'avnené cestovné na v§etkych linkéch a l'Jsekoch liniek zaradenSIch do IDS ZSK
maJu:

- deti od 6 do 16 rokov veku,

- iiaci a §tudenti do 26 rokov veku:

- iiaci zékladnSIch a strednYch §k6| podl'a zékona E. 245/2008 2.2. o vychove a
vzdelévanl' (§kolsk)'/ zékon) a o zmene a doplnenl' niektor§Ich predpisovv dennej
forme §t0dia,

- étudenti vysokflch §k6| podl'a zékona E. 131/2002 21. o vysok3'Ich ékoléch a o
zmene a doplnenl' niektorjlch zékonov v znenl' neskor§ich predpisov v dennej
forme §t0dia,

- iiaci a §tudenti §tuduj0ci V zahraniEI', ktorych §t0dium sa povaiuje za
rovnocenné so §t0diom na §koléch zriadenych v SR,

- seniori,

- osoby s t'aikym zdravotnym postihnutl'm (driitelia preukazov 'TZP, TZP-S, sprievodcovia
TZP-S).
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2. Preukazovanie nároku na zľavnené cestovné: 

a) Deti od 6 do 16 rokov veku je skupina cestujúcich 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:  

✓ aktuálnu fotografiu dieťaťa, 

✓ meno a priezvisko dieťaťa,   

✓ dátum narodenia dieťaťa. 

Pri vybavovaní preukazu (BČK) dieťaťa do dovŕšenia 15. roku veku je potrebné 

predložiť preukaz totožnosti dieťaťa alebo rodný list dieťaťa a preukaz totožnosti 

zákonného zástupcu a fotografiu dieťaťa. Pri vybavovaní preukazu (BČK) dieťaťa po 

dovŕšení 15. roku veku je potrebné predložiť doklad totožnosti dieťaťa a fotografiu 

dieťaťa.  

V prípade organizovanej prepravy skupín žiakov základných škôl je dokladom na 

preukázanie zľavy menný zoznam žiakov potvrdený príslušnou školou a doklad 

predkladá poverený zástupca školy. 

b) 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:  

✓ aktuálnu fotografiu žiaka alebo študenta,  

✓ meno a priezvisko žiaka alebo študenta,   

✓ dátum narodenia žiaka alebo študenta,  

✓ dátum platnosti, ktorý je jediným rozhodujúcim dátumom pri posudzovaní 

nároku na zľavu.  

Platnosť nároku na zľavu: 

- žiakom základných škôl a stredných škôl platí nárok na zľavnené cestovné do 

31. augusta príslušného školského roka. Žiakom maturitných/záverečných 

ročníkov platí nárok na zľavu do vykonania maturitnej/záverečnej skúšky 

najneskôr však do 30. júna, 

- študentom vysokých škôl začína platnosť nároku na zľavu v deň zápisu, najskôr 

však 1. septembra a končí 30. septembra príslušného akademického roka 

s výnimkou končiacich ročníkov. Študentom posledných ročníkov 1. a 2. 

stupňa vysokoškolského štúdia sa poskytuje zľava do vykonania záverečnej 

skúšky, kedy škola preukaz zablokuje, 

- v prípade BČK vydaných dopravcom, pre uplatnenie nároku na zľavu v ďalšom 

školskom/akademickom roku je potrebné dopravcovi predložiť potvrdenie o 

návšteve školy. Pri vybavovaní BČK je potrebné predložiť preukaz totožnosti 

žiaka alebo študenta, potvrdenie o návšteve školy a fotografiu.  

2. Preukazovanie néroku na zl'avnené cestovné:

a)

b)

Deti od 6 do 16 rokov veku je skupina cestujtilcich od dovféenia 6. roku veku do
dovféenia 16. roku veku. V prl'pade pochybnostl' o veku diet'at'a preukazuje diet'a alebo
jeho sprevédzajl'Jca osoba vek diet'at'a platnym dokladom totoinosti alebo platnym
preukazom vydanYm dopravcom, ktory obsahuje:

J aktuélnu fotografiu diet'at'a,
J meno a priezvisko diet'at'a,
J détum narodenia diet'at'a.

Pri vybavovanl' preukazu (BCK) diet'at'a do dovféenia 15. roku veku je potrebné
predloiit’ preukaz totoinosti diet'at'a alebo rodny list diet'at'a a preukaz totoinosti
zékonného zéstupcu a fotografiu diet'at'a. Pri vybavovanl' preukazu (BCK) diet'at'a po
dovféenl' 15. roku veku je potrebné predloiit’ doklad totoinosti diet'at'a a fotografiu
diet'at'a.

V prl'pade organizovanej prepravy skupl'n iiakov zékladnYch §k6| je dokladom na
preukézanie zl'avy menny zoznam iiakov potvrdeny prl'sluénou §kolou a doklad
predkladé povereny zéstupca §koly.

2iaci a §tudenti SL'J skupina cestujL'Jcich do dovféenia 26. roku veku, ktorl' SL'J iiakmi
zékladnej §ko|y, iiakmi dennej formy §t0dia strednej ékoly, praktickej §koly, odborného
uEiIi§t’a alebo §tudentmi dennej formy étL’Jdia na vysokej ékole. Status iiaka alebo
§tudenta dennej formy §t0dia na (16e uplatnenia néroku na zl'avnené cestovné sa
preukazuje platnflm preukazom vydanSIm dopravcom, platnYm preukazom
akceptovanym dopravcom alebo platnjlm preukazom étudenta vysokej §ko|y, ktory
obsahuje:

J aktuélnu fotografiu iiaka alebo §tudenta,
meno a priezvisko iiaka alebo étudenta,
détum narodenia iiaka alebo étudenta,
détum platnosti, ktorS/je jedin3'Im rozhodujl'Jcim détumom pri posudzovanl'
néroku na zl'avu.

\
\
\

Platnost’ néroku na zl'avu:

- iiakom zékladnych §k6| a strednSIch §k6| platl' nérok na zl'avnené cestovné do
31. augusta prfslu§ného §kolského roka. 2iakom maturitnYch/zévereEnYCh
roEnI'kov platl' nérok na zl'avu do vykonania maturitnej/zévereénej sk0§ky
najneskor v§ak do 30. NM,

- §tudentom vysokflch §k6| zaEI'na platnost’ néroku na zl'avu v der'l zépisu, najskér
v§ak 1. septembra a konEI' 30. septembra prl'sluéného akademického roka
svjmimkou konEiacich roEnI'kov. §tudentom poslednflch roEnI'kov 1. a 2.
stupfia vysoko§kolského §tlfldia sa poskytuje zl'ava do vykonania zévereEnej
skL'Jéky, kedy §kola preukaz zablokuje,

- v prl'pade BCK vydanflch dopravcom, pre uplatnenie néroku na zl'avu v d'aléom
§kolskomlakademickom roku je potrebné dopravcovi predloiit’ potvrdenie o
névéteve §koly. Pri vybavovanl' BCK je potrebné predloiit’ preukaz totoinosti
iiaka alebo étudenta, potvrdenie o névéteve §koly a fotografiu.
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c) Seniori sú skupina cestujúcich od dovŕšenia 62. roku veku alebo od dovŕšenia 

dôchodkového veku, ktorá sa pre uplatnenie nároku na zľavnené cestovné preukazuje 

platným dokladom totožnosti (iba osoby staršie ako 62 rokov) alebo platným 

preukazom vydaným dopravcom, ktorý obsahuje: 

✓ fotografiu žiadateľa,  

✓ meno a priezvisko žiadateľa,  

✓ dátum narodenia žiadateľa. 

Pri vybavovaní preukazu vydaného dopravcom (BČK) je potrebné predložiť doklad 

totožnosti, potvrdenie Slovenskej pošty o dôchodku alebo výmer o dôchodku vydaný 

Sociálnou poisťovňou, na ktorom môžu byť prekryté osobné údaje, ktoré dopravca 

nevyžaduje (rodné číslo, výmer dôchodku). Toto potvrdenie sa nevyžaduje pri 

vybavovaní BČK u osôb starších ako 62 rokov. Osoby nad 62 rokov, ktoré nie sú držiteľmi 

BČK, majú nárok na zľavnené cestovné pre tarifnú oblasť MESTO Žilina a turistické 

cestovné lístky, pričom nárok preukazujú dokladom totožnosti.  

d) Fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane ich sprievodcov 

a sprevádzajúcich osôb, 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. 

Držitelia preukazov ŤZP alebo ŤZP-S preukazujú nárok na zľavnené cestovné 

prostredníctvom vyššie uvedených dokladov alebo preukazom vydaným dopravcom, 

ktorý obsahuje: 

✓ fotografiu žiadateľa,  

✓ meno a priezvisko žiadateľa,  

✓ dátum narodenia žiadateľa, 

✓ informáciu, či ide o ŤZP alebo ŤZP-S.  

Pri vybavovaní preukazu vydaného dopravcom (BČK) je potrebné predložiť doklad 

totožnosti, fotografiu žiadateľa a ak z dokladu totožnosti nie je možné zistiť informáciu 

o ťažkom zdravotnom postihnutí, je potrebné predložiť aj preukaz ŤZP alebo ŤZP-S 

vydaný Úradom práce sociálnych vecí a rodiny SR. Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S 

preukazuje nárok na zľavnené cestovné prostredníctvom niektorého z vyššie 

uvedených dokladov osoby, ktorú sprevádza.  

C) Bezplatné cestovné 

1. Nárok na bezplatné cestovné na všetkých linkách a úsekoch liniek zaradených do IDS ŽSK 

majú: 

- deti do šiestich rokov veku. 

2. Preukazovanie nároku na bezplatné cestovné: 

a) 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:  

✓ aktuálnu fotografiu dieťaťa,  

C) Seniori St] skupina cestujl'Jcich od dovféenia 62. roku veku alebo od dovféenia
dochodkového veku, ktoré sa pre uplatnenie néroku na zl'avnené cestovné preukazuje
platnjlm dokladom totoinosti (iba osoby staréie ako 62 rokov) alebo platnSIm
preukazom vydanym dopravcom, ktory obsahuje:

\/ fotografiu iiadatel’a,
\/ meno a priezvisko iiadatel’a,
/ détum narodenia iiadatel’a.

Pri vybavovanl' preukazu vydaného dopravcom (BCK) je potrebné predloiit’ doklad
totoinosti, potvrdenie Slovenskej po§ty o dochodku alebo vymer o dochodku vydany
Sociélnou poist’ovfiou, na ktorom moiu byt' prekryté osobné (Idaje, ktoré dopravca
nevyiaduje (rodné El'slo, vymer dochodku). Toto potvrdenie sa nevyiaduje pri
vybavovanl' BCK u osob star§ich ako 62 rokov. Osoby nad 62 rokov, ktoré nie St] driitel’mi
BCK, majl] nérok na zl'avnené cestovné pre tarifnt] oblast’ MESTO 2i|ina a turistické
cestovné II'stky, priEom nérok preukazujL'J dokladom totoinosti.

d) Fyzické osoby st’aikjlm zdravotnSIm postihnutl'm vrétane ich sprievodcov
a sprevédzajflcich 056b, ak sa spolu s nimi prepravujL'J, St] cestujL'Jci s platnflm
preukazom fyzickej osoby s t'aikYm zdravotnSIm postihnutl'm alebo platnYm preukazom
fyzickej osoby s t'aikYm zdravotnjlm postihnutl'm so sprievodcom alebo platnflm
dokladom totoinosti s informéciou o t'aikom zdravotnom postihnutl', prl'padne
odkézanosti na sprievodcu.
Driitelia preukazov TZP alebo TZP-S preukazujlfl nérok na zl'avnené cestovné
prostrednl'ctvom vy§§ie uvedenflch dokladov alebo preukazom vydanYm dopravcom,
ktory obsahuje:

\/ fotografiu iiadatel’a,
\/ meno a priezvisko iiadatel’a,
\/ détum narodenia iiadatel’a,
\/ informéciu, Ei ide o TZP alebo TZP-S.

Pri vybavovanl' preukazu vydaného dopravcom (BCK) je potrebné predloiit’ doklad
totoinosti, fotografiu iiadatel’a a ak z dokladu totoinosti nie je moiné zistit’ informéciu
ot'aikom zdravotnom postihnutl', je potrebné predloiit’ aj preukaz TZP alebo TZP-S
vydany Uradom préce sociélnych veCI' a rodiny SR. Sprievodca driitel’a preukazu TZP-S
preukazuje nérok na zl'avnené cestovné prostrednl'ctvom niektorého zvy§§ie
uvedenych dokladov osoby, ktorl'J sprevédza.

C) Bezplatné cestovné

Nérok na bezplatné cestovné na v§etk§1ch linkéch a L'Jsekoch liniek zaradenych do IDS 25K
majl]:

- deti do §iestich rokov veku.

Preukazovanie néroku na bezplatné cestovné:

a) Deti do éiestich rokov veku je skupina cestujl'Jcich do dovféenia §iesteho roku veku.
V prl'pade pochybnostl' oveku diet’at’a preukazuje sprevédzajL'Jca osoba vek diet’at’a
platnSIm dokladom totoinosti alebo platnjlm preukazom vydan3'1m dopravcom, ktory
obsahuje:

J aktuélnu fotografiu diet’at’a,
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✓ meno a priezvisko dieťaťa,  

✓ dátum narodenia dieťaťa.  

Pri vybavovaní preukazu (BČK) dieťaťa je potrebné predložiť preukaz totožnosti dieťaťa 

alebo rodný list dieťaťa a preukaz totožnosti zákonného zástupcu a fotografiu dieťaťa. 

Článok II. Podmienky používania bezkontaktných čipových kariet  

1. Čipová karta slúži ako nosič alebo identifikátor cestovného lístka v elektronickej podobe, 

elektronickej peňaženky a informácie o druhu a dobe platnosti zľavy.  

2. Bezkontaktná čipová karta je vystavená na konkrétnu osobu a môže byť vydaná ako 

neprenosná (BČK obsahuje fotografiu) alebo prenosná (BČK neobsahuje fotografiu).  

3. Jednoznačným identifikátorom BČK je jej SNR číslo uvedené na BČK. 

4. V rámci IDS ŽSK je možné používať bezkontaktné čipové karty:  

- dopravcov SAD ZA, DPMŽ, ZSSK a karty dopravcov zapojených do systému akceptácie 

dopravných kariet TransCard, 

- platné preukazy žiaka vo forme BČK alebo platné preukazy študenta vysokej školy vo 

forme BČK, s aktivovanou dopravnou funkcionalitou, v ktorej je prolongovaná platnosť 

zľavy pre aktuálny školský alebo akademický rok. 

5. Čipovú kartu vystavuje dopravca na základe údajov, ktoré dopravcovi poskytne cestujúci: meno 

a priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého bydliska.  

6. Na vystavenie BČK sa vyžaduje od cestujúceho predloženie: 

- preukazu totožnosti žiadateľa, u detí do dovŕšenia 15. roku veku preukazu totožnosti 

dieťaťa alebo rodného listu dieťaťa a preukazu totožnosti zákonného zástupcu dieťaťa,  

- fotografie rozmerov 3 x 3,5 cm, ktorá nie je staršia ako 1 rok a zodpovedá súčasnej 

podobe žiadateľa, fotografia musí byť farebná a osoba na nej musí byť 

identifikovateľná, vyobrazená z čelného pohľadu, bez pokrývky hlavy a bez pozadia 

(fotografia sa nevyžaduje v prípade prenosných BČK), 

- dokladu na preukázanie nároku na zľavnenú alebo bezplatnú prepravu (bližšie 

uvedené v článku I. časti B2 Tarify IDS ŽSK). 

7. Za vystavenie BČK si dopravca účtuje poplatok podľa cenníka IDS ŽSK uvedeného prílohe č. 1 

PP IDS ŽSK. Karta sa po jej zakúpení stáva majetkom cestujúceho.  

8. Pre vystavenie BČK ZSSK platia podmienky podľa PP ZSSK.  

9. BČK je elektronické zariadenie, ktoré sa nesmie namáhať, ohýbať, lámať. BČK nesmie prísť do 

styku s elektrickým prúdom, resp. elektrickým výbojom alebo silným magnetickým poľom a  

nesmie prísť do styku s vysokou teplotou. 

10. Platnosť čipovej karty je zapísaná v čipe karty. V prípade nefunkčnosti BČK, môže cestujúci 

reklamovať BČK v zmysle reklamačného poriadku príslušného dopravcu na určených miestach. 

Záručná doba je 2 roky od dátumu vystavenia karty a nevzťahuje sa na poškodenia spôsobené 

nesprávnym používaním a nedodržaním podmienok uvedených v bode 9 článku II. časti B2 

Tarify IDS ŽSK. 

11. Pri ukončení činnosti dopravcu budú BČK s platnými PCL a kreditom prenesené k novému 

dopravcovi.   

(vilé

10.

11.

J meno a priezvisko diet’at’a,
\/ détum narodenia diet’at’a.

Pri vybavovanl' preukazu (BCK) diet’at’a je potrebné predloiit’ preukaz totoinosti diet'at'a
alebo rodny list diet’at’a a preukaz totoinosti zékonného zéstupcu a fotografiu diet’at’a.

nok ll. Podmienky pouil'vania bezkontaktnych Eipow'lch kariet

Cipové karta slt’fii ako nosiE alebo identifikétor cestovného II'stka velektronickej podobe,
elektronickej pefiaienky a informécie o druhu a dobe platnosti zl'avy.

Bezkontaktné Eipové karta je vystavené na konkrétnu osobu a moie byt' vydané ako
neprenosné (BCK obsahuje fotografiu) alebo prenosné (BCK neobsahuje fotografiu).

JednoznaEnSIm identifikétorom BCKjejej SNR El'slo uvedené na BCK.

V rémci IDS isKje moiné pouil'vat' bezkontaktné Eipové karty:

- dopravcov SAD ZA, DPMZ ZSSK a karty dopravcov zapojenSIch do systému akceptécie
dopravnSIch kariet TransCard,

- platné preukazy iiaka vo forme BCK alebo platné preukazy §tudenta vysokej §koly vo
forme BCK, s aktivovanou dopravnou funkcionalitou, v ktorejje prolongované platnost’
zl'avy pre aktuélny ékolsky alebo akademicky rok.

Cipovfl kartu vystavuje dopravca na zéklade t'Jdajov, ktoré dopravcovi poskytne cestujflci: meno
a priezvisko, détum narodenia a adresa trvalého bydliska.

Na vystavenie BCK sa vyiaduje od cestujl'Jceho predloienie:
- preukazu totoinosti iiadatel’a, u detI' do dovf§enia 15. roku veku preukazu totoinosti

diet’at’a alebo rodného listu diet’at’a a preukazu totoinosti zékonného zéstupcu diet’at’a,
- fotografie rozmerov 3 x 3,5 cm, ktoré nie je star§ia ako 1 rok a zodpovedé sUEasnej

podobe iiadatel’a, fotografia musi byt' farebné a osoba na nej musf byt'
identifikovatel’né, vyobrazené z Eelného pohl’adu, bez pokryvky hlavy a bez pozadia
(fotografia sa nevyiaduje v prl'pade prenosnYch BCK),

- dokladu na preukézanie néroku na zl'avnenL'J alebo bezplatnl'J prepravu (bliiéie
uvedené v Elénku I. Easti BZ Tarify IDS 25K).

Za vystavenie BCK si dopravca L'JEtuje poplatok podl’a cennl'ka IDS ZSK uvedeného prl'lohe E. 1
PP IDS 2SK. Karta sa pojej zakl'JpenI' stéva majetkom cestujCIceho.

Pre vystavenie BCK ZSSK platia podmienky podl’a PP ZSSK.

BCKje elektronické zariadenie, ktoré sa nesmie naméhat’, ohybat', Iémat'. BCK nesmie prl'st' do
styku s elektrickflm prtfldom, resp. elektrickym vybojom alebo silnjlm magnetickflm pol’om a
nesmie prl'st' do styku s vysokou teplotou.

Platnost' Eipovej karty je zapl'sané ipe karty. Vprl'pade nefunkEnosti BCK, moie cestujflci
reklamovat’ BCKV zmysle reklamaéného poriadku prl'sluéného dopravcu na urEem'Ich miestach.
ZéruEné doba je 2 roky od détumu vystavenia karty a nevzt'ahuje sa na poékodenia sposobené
nesprévnym pouil'vanl'm a nedodrianl'm podmienok uvedenS/ch V bode 9 Elénku II. Easti BZ
Tarify IDS 25K.

Pri ukonEenI' Einnosti dopravcu budl'J BCK s platnymi PCL a kreditom prenesené k novému
dopravcovi.
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Článok III. Elektronická peňaženka  

1. Elektronická peňaženka obsahuje určitú sumu peňažného kreditu, ktorý je určený na platbu 

elektronických cestovných lístkov.  

2. Elektronická peňaženka je prenosná bez ohľadu na to, či je na prenosnej alebo neprenosnej 

BČK. To znamená, že EP môže používať okrem majiteľa karty aj iná osoba. 

3. Zriadenie EP a vklad peňažného kreditu na EP je možné vykonať na predajných miestach SAD 

ZA, DPMŽ, v autobusoch PAD a cez eShop týchto dopravcov.  

4. Naplnenú EP cez eShop je možné využiť najskôr po 4 hodinách od prijatia platby (doba počas 

ktorej sa nákup distribuuje do všetkých zariadení). 

5. Minimálna výška vkladu na EP je 5 €. Maximálny možný zostatok kreditu nesmie prekročiť 

sumu 100 €. 

6. Po skončení platnosti BČK, je možné si nechať previesť zostatok kreditu na novú kartu alebo 

požiadať o vyplatenie kreditu.  

7. Elektronická peňaženka môže byť zriadená len na BČK Mifare Desfire so 17 miestnym 

sériovým číslom karty. 

Článok IV. Tarifné podmienky pri prerušení cesty a náhradnej 

preprave 

1. Pri prerušení cesty, ktoré je zapríčinené cestujúcim, cestujúci nemá právo použiť JCL v inom 

dopravnom prostriedku, ak uplynul čas jeho platnosti.  

2. Pri prerušení dopravy, ktoré je zapríčinené dopravcom má cestujúci právo na ďalšie použitie 

cestovného lístka za podmienok uvedených v bode 3. a 4. článku IV. časti B2 Tarify IDS ŽSK. 

3. V prípade mimoriadnej udalosti je dopravca povinný zabezpečiť náhradnú dopravu do 

cieľovej zastávky iným vozidlom tej istej, prípadne inej linky, a to bez zaplatenia ďalšieho 

cestovného (dovozného) a bez nároku na náhradu škody vzniknutej použitím náhradnej 

prepravy. 

4. Tarifné podmienky pri plánovanej dopravnej výluke je dopravca povinný včas a v dostatočnej 

miere vyhlásiť, a to ako súčasť dopravných opatrení. V prípade, že tak učinené nie je, platia 

podmienky ako pred výlukou. 

Článok V. Sankčné úhrady 

1. Ak sa cestujúci nepreukáže oprávnenej osobe dopravcu platným cestovným dokladom, 

v prípade zľavneného cestovného aj BČK alebo iným dokladom oprávňujúcim na priznanie 

zľavy na cestovnom, prípadne neuhradí cestovné zakúpením cestovného dokladu priamo vo 

vozidle dopravcu, oprávnená osoba dopravcu uloží cestujúcemu povinnosť zaplatiť cestovné, 

prípadne aj dovozné a sankčnú úhradu v stanovenej výške podľa príslušného cenníka. 

2. Pre kontrolu cestovných dokladov platia príslušné ustanovenia uvedené v článku XIV. časti A 

Prepravného poriadku IDS ŽSK. 

 

Clénok |||. Elektronické pefiaienka

Elektronické pefiaienka obsahuje urEitL'J sumu pefiainého kreditu, ktorflje urEeny na platbu
elektronickych cestovnSIch Il'stkov.

Elektronické pefiaienka je prenosné bez ohl’adu na to, Ei je na prenosnej alebo neprenosnej
BCK. To znamené, 2e EP méie pouil'vat' okrem majitel'a karty aj iné osoba.

Zriadenie EP a Vklad pefiainého kreditu na EPje moiné vykonat’ na predajnSIch miestach SAD
ZA, DPMZ v autobusoch PAD a cez eShop tychto dopravcov.

NaplnenL'J EP cez eShopje moiné vyuiit’ najskér po 4 hodinéch od prijatia platby (doba poEas
ktorej sa nékup distribuuje do v§etkych zariadenl').

Minimélna vy§ka vkladu na EP je 5 €. Maximélny moiny zostatok kreditu nesmie prekroEit’
sumu 100 €.

Po skonEenI' platnosti BCK, je moiné si nechat’ previest’ zostatok kreditu na nova kartu alebo
poiiadat’ o vyplatenie kreditu.

Elektronické pefiaienka méie byt' zriadené Ien na BCK Mifare Desfire so 17 miestnym
sériovjlm El'slom karty.

Clénok IV. Tarifné podmienky pri preruéem’ cesty a néhradnej
preprave

Pri preruéenl' cesty, ktoré je zaprI'Einené cestujCIcim, cestujl'Jci nemé prévo pouiit’JCL v inom
dopravnom prostriedku, ak uplynul Easjeho platnosti.

Pri preruéenl' dopravy, ktoréje zaprI'Einené dopravcom mé cestujl'Jci prévo na d’aléie pouiitie
cestovného II'stka za podmienok uvedenych v bode 3. a 4. Elénku IV. Easti BZ Tarify IDS ZSK.

V prl'pade mimoriadnej udalosti je dopravca povinny zabezpeEit’ néhradnlil dopravu do
ciel'ovej zastévky in)'Im vozidlom tej istej, prl'padne inej linky, a to bez zaplatenia d’al§ieho
cestovného (dovozného) a bez néroku na néhradu §kody vzniknutej pouiitl'm néhradnej
prepravy.

Tarifné podmienky pri plénovanej dopravnej vylukeje dopravca povinny as a v dostatoEnej
miere vyhlésit’, a to ako SL'JEast' dopravnych opatrenl'. V prl'pade, 2e tak uEinené nie je, platia
podmienky ako pred vylukou.

Clénok V. Sankéné L'Jhrady
1. Ak sa cestujlilci nepreukéie oprévnenej osobe dopravcu platnflm cestovnjlm dokladom,

v prl'pade zl'avneného cestovného aj BCK alebo inym dokladom oprévfiujljcim na priznanie
zl'avy na cestovnom, prl'padne neuhradl' cestovné zakL'JpenI'm cestovného dokladu priamo vo
vozidle dopravcu, oprévnené osoba dopravcu uloil' cestujl'Jcemu povinnost’ zaplatit’ cestovné,
prl'padne aj dovozné a sankEnL'J Uhradu v stanovenej vy§ke podl’a prl'sluéného cennl'ka.

Pre kontrolu cestovnych dokladov platia prl'slu§né ustanovenia uvedené V Elénku XIV. Easti A
Prepravného poriadku IDS 25K.

38



39 
 

ČASŤ C. UPLATNENIE PRÁV Z PREPRAVNEJ ZMLUVY 
 

Článok I. Strata, odcudzenie a poškodenie cestovných dokladov  

1. Za stratený, odcudzený, poškodený alebo zničený jednorazový, denný cestovný lístok a BČK 

sa náhrada neposkytuje.  

2. Stratu, resp. odcudzenie BČK je potrebné bezodkladne nahlásiť dopravcovi. 

3. V prípade straty, poškodenia alebo odcudzenia BČK, je cestujúci povinný požiadať 

o zablokovanie stratenej alebo odcudzenej karty dopravcu, ktorý kartu vydal. Dopravca 

cestujúcemu vydá novú kartu (duplikát BČK) za stanovených podmienok vydávania nových 

kariet podľa príslušného cenníka.  

4. Po zablokovaní pôvodnej karty, je možné na novú kartu nahrať duplikát PCL (PCL s rovnakou 

zónovou a časovou platnosťou ako na pôvodnej karte) a zostatok kreditu EP.  

5. Duplikát PCL nahráva vždy dopravca, u ktorého bol zakúpený. V prípade, ak bola karta 

vydaná u iného dopravcu, ako ten, kto PCL predal, je potrebné dopravcovi, ktorý nahráva 

duplikát predložiť  potvrdenie o zablokovaní pôvodnej karty.  

6. Zostatok kreditu elektronickej peňaženky nahráva vždy správca EP. Správcom EP je 

dopravca, ktorý kartu vydal a teda zriadil na nej aj EP. V prípade medzinárodných preukazov 

ISIC je správcom EP ten dopravca, ktorý EP na BČK zriadil, teda u ktorého bol vykonaný prvý 

vklad na EP. Ak bola karta vydaná u iného emitenta, ako ten, kto nahráva zostatok kreditu je 

potrebné predložiť potvrdenie o zablokovaní pôvodnej karty. Prenesenie zostatku EP na 

novú BČK je možné najskôr po uplynutí 3 dní od zablokovania pôvodnej BČK (doba potrebná 

pre distribúciu zoznamu zablokovaných kariet do všetkých akceptačných zariadení). 

Článok II. Vrátenie cestovného 

1. Cestujúci má právo požiadať dopravcu o vrátenie cestovného za nevyužitý alebo čiastočne 

využitý PCL z nasledujúcich dôvodov: 

a) pred začiatkom platnosti PCL bez udania dôvodu za podmienok uvedených v bodoch 

2. – 4. a 7. – 9. tohto článku, 

b) počas platnosti PCL bez udania dôvodu za podmienok uvedených v bodoch 2. – 3., 5. 

a 7. – 9. tohto článku, 

c) počas platnosti alebo po skončení platnosti neprenosného PCL iba z dôvodu 

hospitalizácie, ktorá trvala počas platnosti neprenoseného PCL na základe 

predloženého dokladu o hospitalizácii (prepúšťacia správa) za podmienok uvedených 

v bodoch 6. –  9. tohto článku, 

d) počas platnosti alebo po skončení platnosti neprenosného PCL z dôvodu úmrtia 

držiteľa neprenosného PCL na základe predloženého úmrtného listu, za podmienok 

uvedených v bodoch 6. – 9. tohto článku. 

2. Cestujúci musí požiadať o vrátenie cestovného toho dopravcu, u ktorého bol PCL 

zakúpený. Všetky možnosti vrátenia PCL u jednotlivých dopravcov sú podrobne uvedené 

v obchodných podmienkach dopravcov.  

(“:Asf c. UPLATNENIE PRAV z PREPRAVNE] ZMLUW

Clanok I. Strata, odcudzenie a poékodenie cestovnYch dokladov

_\ Za strateny, odcudzeny, poékodeny alebo zniEenS/jednorazovy, denny cestovny Il'stok a BCK
sa nahrada neposkytuje.

Stratu, resp. odcudzenie BCKje potrebné bezodkladne nahlasit' dopravcovi.

Vprl'pade straty, po§kodenia alebo odcudzenia BCK, je cestujL'Jci povinny poiiadat’
ozablokovanie stratenej alebo odcudzenej karty dopravcu, ktory kartu vydal. Dopravca
cestujL'Jcemu vyda novu kartu (duplikét BCK) za stanovenSIch podmienok vydavania novych
kariet podl’a prl'sluéného cennl'ka.

Po zablokovanl' pévodnej karty,je moiné na nOVl'J kartu nahrat’ duplikat PCL (PCL 5 rovnakou
zénovou a Easovou platnost’ou ako na p6vodnej karte) a zostatok kreditu EP.

Duplikat PCL nahréva vidy dopravca, u ktorého bol zaklilpeny. Vprl'pade, ak bola karta
vydané u iného dopravcu, ako ten, kto PCL predal, je potrebné dopravcovi, ktory nahréva
duplikat predloiit’ potvrdenie o zablokovanl' p6vodnej karty.

Zostatok kreditu elektronickej pefiaienky nahrava vidy spravca EP. Sprévcom EP je
dopravca, ktory kartu vydal a teda zriadil na nej aj EP. V prl'pade medzinarodnS/ch preukazov
ISICje spravcom EP ten dopravca, ktory EP na BCK zriadil, teda u ktorého bol vykonany prvy
vklad na EP. Ak bola karta vydana u iného emitenta, ako ten, kto nahréva zostatok kreditu je
potrebné predloiit’ potvrdenie o zablokovanl' pévodnej karty. Prenesenie zostatku EP na
nOVL'J BCKje moiné najskér p0 uplynutl'3 dnl' od zablokovania p6vodnej BCK(doba potrebné
pre diStl’ibClCiU zoznamu zablokovanX/ch kariet do v§etk§lch akceptaEnSIch zariadenl').

Clanok II. Vratenie cestovného

1. CestujL'Jci ma pravo poiiadat’ dopravcu o vrétenie cestovného za nevyuiity alebo EiastoEne
vyuiity PCL 2 nasledujL'Jcich dévodov:

a) pred zaEiatkom platnosti PCL bez udania d6v0du za podmienok uvedenflch V bodoch
2. — 4. a 7. — 9. tohto Elénku,

b) poEas platnosti PCL bez udania dévodu za podmienok uvedenych v bodoch 2. — 3., 5.
a 7. — 9. tohto Elénku,

c) poEas platnosti alebo po skonEenI' platnosti neprenosného PCL iba z dévodu
hospitalizacie, ktora trvala pOEas platnosti neprenoseného PCL na zaklade
predloieného dokladu o hospitalizécii (preptflét’acia spréva) za podmienok uvedenSIch
v bodoch 6. — 9. tohto Elénku,

d) poEas platnosti alebo po skonEenI' platnosti neprenosného PCL 2 d6vodu Umrtia
driitel'a neprenosného PCL na zaklade predloieného Umrtného listu, za podmienok
uvedenych v bodoch 6. — 9. tohto Elénku.

Cestujljci musi poiiadat' 0 vratenie cestovného toho dopravcu, u ktorého bol PCL
zaktflpeny. V§etky moinosti vratenia PCL u jednotlivflch dopravcov SL'J podrobne uvedené
v obchodnych podmienkach dopravcov.
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3. V prípade, ak cestujúci žiada o vrátenie PCL na predajnom mieste, je potrebné k písomnej 

žiadosti predložiť BČK. V prípade, ak cestujúci žiada o vrátenie online formou, vrátenie 

prebieha na základe SNR čísla karty, na ktorú bol PCL zakúpený a údajov, ktoré vyžaduje 

dopravca, u ktorého bol vykonaný nákup PCL. 

4. Vrátenie PCL pred začiatkom platnosti:  

- cestujúci musí požiadať o vrátenie pred začiatkom platnosti PCL (v prípade vrátenia 

na predajnom mieste musí požiadať o vrátenie najneskôr do 24. hodiny dňa, ktorý 

predchádza prvému dňu platnosti PCL, v prípade vrátenia cez eShop musí požiadať 

o vrátenie najneskôr 2 kalendárne dni pred začiatkom platnosti) v zmysle 

obchodných podmienok konkrétneho dopravcu, 

- vrátenie sa uskutočňuje za podmienok uvedených v bodoch 7. – 9. tohto článku.  

5. Vrátenie čiastočne využitého PCL po začiatku platnosti: 

- cestujúci žiada o vrátenie v čase platnosti PCL v zmysle obchodných podmienok 

konkrétneho dopravcu, 

- vrátenie sa uskutočňuje za podmienok uvedených v bodoch 7. – 9. tohto článku.  

6. Požiadať o vrátenie PCL z dôvodov uvedených v bodoch 1. c) a 1. d) tohto článku je možné 

na určených predajných miestach dopravcov, u ktorých bol PCL zakúpený za podmienok 

uvedených v bodoch 7. – 9. tohto článku v zmysle obchodných podmienok týchto 

dopravcov.  

7. Za precestovaný deň sa počíta aj deň doručenia žiadosti spolu s BČK (v prípade online  

vrátenia postačuje SNR číslo karty).  V prípade vrátenia časti PCL z dôvodu hospitalizácie sa 

za posledný precestovaný deň považuje prvý deň hospitalizácie, za prvý precestovaný deň 

po ukončení hospitalizácie sa považuje deň prepustenia. V prípade úmrtia cestujúceho sa 

za posledný využitý deň považuje deň úmrtia cestujúceho. 

8. Dopravca vráti cestujúcemu alikvotnú čiastku cestovného zníženú o storno, ktorá sa 

vypočíta podľa nasledujúceho vzorca.  

𝑉𝑟á𝑡𝑒𝑛á 𝑠𝑢𝑚𝑎 = 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑃𝐶𝐿 − (𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑃𝐶𝐿 ∗ 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑑𝑛í ∗ 𝑘) − 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 4 € 

Hodnota koeficientu k:  

30 dňový PCL: k = 0,050000 

90 dňový PCL: k = 0,014444 

365 dňový PCL: k = 0,003425  

9. Ak sa alikvotná čiastka zasiela poštou, môže predajca túto čiastku znížiť o výšku poštovného 

podľa sadzobníka Slovenskej pošty a ak sa čiastka vracia bankovým prevodom, môže byť 

znížená o výšku bankových poplatkov.  

Článok III. Reklamácie  

1. Cestujúci ma právo na podanie reklamácie pri nedodržaní podmienok vyplývajúcich 

z uzatvorenia prepravnej zmluvy, napr. neposkytnutím stanovenej kvality alebo služby, 

kvality prepravného procesu. Cestujúci musí podať svoju reklamáciu pred uplynutím lehoty 

na podanie reklamácie. 

V prl'pade, ak cestujL'Jci iiada o vrétenie PCL na predajnom mieste, je potrebné k pl'somnej
iiadosti predloiit’ BCK. V prl'pade, ak cestujL'Jci iiada o vrétenie online formou, vrétenie
prebieha na zéklade SNR El'sla karty, na ktorl] bol PCL zakl'Jpeny a (Idajov, ktoré vyiaduje
dopravca, u ktorého bol vykonany nékup PCL.

Vrétenie PCL pred zaEiatkom platnosti:
- cestujL'Jci musf poiiadat’ o vrétenie pred zaEiatkom platnosti PCL (v prl'pade vrétenia

na predajnom mieste musi poiiadat’ o vrétenie najneskér do 24. hodiny dfia, ktory
predchédza prvému dfiu platnosti PCL, v prl'pade vrétenia cez eShop musi poiiadat’
o vrétenie najneskér 2 kalendérne dni pred zaEiatkom platnosti) v zmysle
obchodnYch podmienok konkrétneho dopravcu,

- vrétenie sa uskutoEfiuje za podmienok uvedenX/ch v bodoch 7. — 9. tohto Elénku.

Vrétenie Eiastoéne vyuiitého PCL po zaEiatku platnosti:
- cestujL'Jci iiada ovrétenie VEase platnosti PCL vzmysle obchodnYch podmienok

konkrétneho dopravcu,
- vrétenie sa uskutoEr'luje za podmienok uvedenYch V bodoch 7. — 9. tohto Elénku.

Poiiadat’ o vrétenie PCL 2 dévodov uvedenych v bodoch 1. c) a 1. d) tohto Elénku je moiné
na urEenSIch predajnflch miestach dopravcov, u ktoch bol PCL zakL'Jpeny za podmienok
uvedenych v bodoch 7. — 9. tohto Elénku v zmysle obchodnYch podmienok tychto
dopravcov.

Za precestovany defi sa poEI'ta aj der'l doruEenia iiadosti spolu s BCK (v prl'pade online
vrétenia postaéuje SNR El'slo karty). V prl'pade vrétenia Easti PCL 2 d6vodu hospitalizécie sa
za posledny precestovany defi povaiuje prvy defi hospitalizécie, za prvy precestovany der'l
p0 ukonEenI' hospitalizécie sa povaiuje defi prepustenia. V prl'pade L'etia cestujl'Jceho sa
za posledny vyuiity der'l povaiuje defi L'etia cestujl'Jceho.

Dopravca vréti cestujl'Jcemu alikvotnL'J Eiastku cestovného znl'ienL'J ostorno, ktoré sa
vypoEI'ta podl’a nasledujl'Jceho vzorca.

Vrétené suma = cena PCL — (cena PCL * poéet precestovanych dni * k) — stoma 4 €

Hodnota koeficientu k:

30 dfiovy PCL: k = 0,050000

90 dfiovy PCL: k = 0,014444

365 dfiovy PCL: k = 0,003425

Ak sa alikvotné Eiastka zasiela poétou, méie predajca tL’Jto Eiastku znl'iit' o vyéku po§tovného
podl’a sadzobnl'ka Slovenskej po§ty a ak sa Eiastka vracia bankov§1m prevodom, méie byt'
znl'iené o vy§ku bankovych poplatkov.

Clénok III. Reklamécie

_\ CestujL'Jci ma prévo na podanie reklamécie pri nedodrianl' podmienok vyplfNalIcich
zuzatvorenia prepravnej zmluvy, napr. neposkytnutl'm stanovenej kvality alebo sluiby,
kvality prepravného procesu. CestujCIci musi podat’ svoju reklaméciu pred uplynutl'm Iehoty
na podanie reklamécie.
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2. Reklamáciu cestovného lístka alebo BČK si cestujúci uplatňuje u toho predajcu, u ktorého bol 

zakúpený, v prípade reklamácie podanej po nákupe cestovného lístka v PAD môže 

reklamovať vo vozidle dopravcu (platí pre SAD ZA).  

3. Pri riešení reklamácie platia tieto pravidlá: 

a) cestujúci je zodpovedný za okamžitú kontrolu prevedenej transakcie napr. nákup 

platného cestovného lístka, nabitie bezkontaktnej čipovej karty, odbavenie pri 

prestupe a podobne, je povinný sa presvedčiť, či mu bola vydaná správna finančná 

čiastka, ďalej musí skontrolovať, či bol doklad vydaný podľa jeho požiadaviek (zóny, čas 

platnosti a pod.), ak sa údaje z predaného cestovného lístka nezhodujú 

s požadovanými údajmi cestujúceho, cestujúci je povinný reklamovať správnosť 

údajov bezodkladne u predávajúceho, na reklamácie po uplynutí lehoty reklamačnej 

doby sa nebude prihliadať,   

b) pre uznanie reklamácie časového predplatného cestovného lístka musí byť predložený 

doklad o jeho zakúpení a BČK, pokiaľ doklad o zakúpení nie je predložený, môže byť 

reklamácia vybavená, až po uplynutí maximálnej doby spracovania dát v clearingovom 

centre od okamihu zakúpenia cestovného dokladu, 

c) pri reklamačných prácach s elektronickými peniazmi je vždy smerodajný údaj 

z clearingového centra. 

11. Oprávnená osoba na vykonanie reklamácie cestovného lístka je cestujúci, zákonný alebo 

poverený zástupca cestujúceho (ďalej len ,,oprávnený“).   

12. Reklamácia môže byť uplatnená aj v prípadoch, ak:  

- na BČK bola nahratá/strhnutá iná suma ako bolo požadované,  

- na BČK nebola nahratá požadovaná suma na akú odbavovací systém vytlačil doklad 

o nabití BČK,  

- z BČK bola viackrát strhnutá cena platného cestovného lístka (nesedia zostatky na 

BČK za sebou idúcich transakcií),  

- z BČK bola strhnutá čiastka za nákup cestovného dokladu ale cestovný doklad 

nebol na BČK zapísaný,  

- na BČK bola nahratá nesprávna hodnota cestovného lístka, 

- na BČK nebol nahratý zakúpený predplatný alebo jednorazový cestovný lístok, 

- na BČK bol nahratý nesprávny predplatný alebo jednorazový cestovný  lístok 

(nesprávna zónová alebo časová platnosť),  

- karta nebola načítaná na odbavovacom zariadení. 

13. Oprávnený pri podaní reklamácie musí písomne vymedziť svoje požiadavky, stručne ich 

zdôvodniť a predložiť doklady dokazujúce oprávnenosť jeho nárokov. 

14. Pri reklamácii sú požadované doklady: 

2. Reklamaciu cestovného lI'stka alebo BCK si CEStUjClCl uplatfiuje u toho predajcu, u ktorého bol
zakl'Jpeny, v prl'pade reklamacie podanej po nakupe cestovného lI'stka v PAD moie
reklamovat’ vo vozidle dopravcu (platl' pre SAD ZA).

3. Pri rieéenl' reklamacie platia tieto Dravidla:

a) cestujL'Jci je zodpovedny za okamiitL'J kontrolu prevedenej transakcie napr. nakup
platného cestovného lI'stka, nabitie bezkontaktnej Eipovej karty, odbavenie pri
prestupe a podobne, je povinny sa presvedéit', Ei mu bola vydané spravna finanEna
Eiastka, d'alej musl skontrolovat', El bol doklad vydany podl'ajeho poiiadaviek (zény, Eas
platnosti a pod.), ak sa l'Jdaje z predaného cestovného lI'stka nezhodujl]
spoiadovanSImi L'Jdajmi cestujflceho, CEStUjClCl je povinny reklamovat’ sprévnost’
(Idajov bezodkladne u predavajl'Jceho, na reklamécie po uplynutl' Iehoty reklamaEnej
doby sa nebude prihliadat’,

b) pre uznanie reklamacie Easového predplatného cestovného lI'stka musl byt' predloieny
doklad ojeho zaklilpenl' a BCK, pokial’doklad o zakflpenl' nie je predloieny, moie byt'
reklamacia vybavena, a2 po uplynutl' maximalnej doby spracovania datv clearingovom
centre od okamihu zakflpenia cestovného dokladu,

c) pri reklamaEnYch pracach selektronickymi peniazmi je Vidy smerodajny Ma]
2 clearingového centra.

11. Oprévnena osoba na vykonanie reklamacie cestovného lI'stkaje cestujflci, zékonny alebo
povereny zéstupca cestujL'Jceho (d'alej Ien ,,opravneny").

12. Reklamacia moie byt' uplatnené aj v prl'padoch, ak:

- na BCK bola nahraté/strhnuta ina suma ako bolo poiadované,

- na BCK nebola nahraté poiadované suma na akl'J odbavovacisystém vytlaEil doklad
o nabitl' BCK,

- z BCK bola viackrat strhnuté cena platného cestovného lI'stka (nesedia zostatky na
BCK za sebou idL'Jcich transakcil'),

- z BCK bola strhnuta Eiastka 2a nakup cestovného dokladu ale cestovny doklad
nebol na BCK zapl'sany,

- na BCK bola nahrata nespravna hodnota cestovného lI'stka,

- na BCK nebol nahraty zaklflpeny predplatny alebo jednorazovy cestovny ll'stok,

- na BCK bol nahraty nespravny predplatny alebo jednorazovy cestovny ll'stok
(nesprévna zénova alebo Easové platnost’),

- karta nebola naEI'tané na odbavovacom zariadenl'.

13. Oprévneny pri podanl' reklamacie musi pl'somne vymedzit' svoje poiiadavky, struEne ich
zdovodnit' a predloiit’ doklady dokazujl'Jce oprévnenost’jeho narokov.

14. Pri reklamacii SL'J poiadované doklady:
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- doklad o zaplatení cestovného, ak ide o reklamáciu cestovného lístka v papierovej 

podobe, elektronického cestovného lístka, ku ktorému bol vydaný doklad 

o zaplatení cestovného z EP alebo predplatného cestovného lístka,   

- doklad o plnení EP, ak ide o reklamáciu plnenia EP, 

- bezkontaktná čipová karta, ak ide o reklamáciu cestovného lístka v elektronickej 

podobe, predplatného cestovného lístka alebo reklamáciu plnenia EP (ak ide 

o reklamáciu podanú e-mailom je  potrebné uviesť SNR číslo BČK).  

15. Ak reklamácia podaná oprávneným nespĺňa náležitosti uvedené vyššie, predajca vyzve 

oprávnenú osobu na reklamácie na jej doplnenie a určí primeranú lehotu, nie kratšiu ako 8 

dní. Ak oprávnená osoba na reklamácie doplní reklamáciu v určenej lehote, platí, že bola 

riadne podaná. 

16. Riadne podanú a vyplnenú reklamáciu je dopravca povinný vybaviť v zmysle platných 

právnych noriem.  

  

15.

16.

- doklad o zaplatenl' cestovného, ak ide 0 reklaméciu cestovného Il'stka v papierovej
podobe, elektronického cestovného II'stka, ku ktorému bol vydany doklad
o zaplatenl' cestovného 2 EP alebo predplatného cestovného ll'stka,

- doklad o plnenl' EP, ak ide o reklaméciu plnenia EP,

- bezkontaktné Eipové karta, ak ide o reklaméciu cestovného II'stka velektronickej
podobe, predplatného cestovného Il'stka alebo reklaméciu plnenia EP (ak ide
o reklaméciu podanfl e-mailom je potrebné uviest’ SNR El'slo BCK).

Ak reklamécia podané oprévnenSIm nespifia néleiitosti uvedené vy§§ie, predajca vyzve
oprévnenL'J osobu na reklamécie na jej doplnenie a urEI' primeranl'J Iehotu, nie kratéiu ako 8
a'. Ak oprévnené osoba na reklamécie doplnl' reklaméciu v urEenej Iehote, platl', 2e bola
riadne podané.

Riadne podanl'J avyplnenl] reklaméciu je dopravca povinny vybavit' vzmysle platnSIch
prévnych noriem.
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ČASŤ D.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Toto znenie Prepravného poriadku IDS ŽSK je platné pre prepravu cestujúcich a 

ich batožiny, živých spoločenských zvierat, u zmluvných dopravcov na území IDS ŽSK od 

.......................... 

 

2. Úplné znenie Prepravného poriadku IDS ŽSK je k dispozícií na nahliadnutie na miestach 

určených jednotlivými dopravcami IDS ŽSK.  

 

3. Ak bude Prepravný poriadok IDS ŽSK podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, musí 

byť zabezpečené jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení. 

 

4. Výňatky z Prepravného poriadku IDS ŽSK sú umiestňované na zastávkach alebo vo 

vozidlách dopravcov IDS ŽSK, ktorých vybavenie a technický stav to umožňuje.   

 

5. Úplne znenie Prepravného poriadku IDS ŽSK, obsahujúce podrobnosti týkajúce sa predaja, 

druhu cestovných lístkov, spôsobu označovania cestovných lístkov na jednu cestu, ako aj 

zoznam miest pre uplatnenie práv zo Zmluvy je pre cestujúcich k nahliadnutiu v sídle 

Integrovanej dopravy Žilinského kraja, s.r.o. – Organizátora IDS ŽSK a na internetových 

stránkach zapojených dopravcov. 

 

 

 

 

  

(“:Asf D. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Toto znenie Prepravného poriadku IDS 25K je platné pre prepravu cestujl'Jcich a
ich batoiiny, iivjch spoloEensch zvierat, u zmluvnYch dopravcov na l'JzemI' IDS 25K od

Uplné znenie Prepravného poriadku IDS ZSKje kdispOZI’ciI' na nahliadnutie na miestach
urEenych jednotlivflmi dopravcami IDS ZSK.

Ak bude Prepravnj/ poriadok IDS 25K podstatne zmeneny alebo podstatne doplneny, musf
byt' zabezpeéené jeho zverejnenie a sprl'stupnenie v Uplnom znenl'.

Whatky zPrepravného poriadku IDS 25K 50 umiestfiované na zastévkach alebo vo
vozidléch dopravcov IDS 2SK, ktor§Ich vybavenie a technicky stav to umoifiuje.

Uplne znenie Prepravného poriadku IDS 2SK, obsahujl'Jce podrobnosti tykajL'Jce sa predaja,
druhu cestovnych II'stkov, spésobu oznavania cestovnSIch II'stkov na jednu cestu, ako aj
zoznam miest pre uplatnenie prév zo Zmluvy je pre cestujl'Jcich k nahliadnutiu VSI'dIe
Integrovanej dopravy 2ilinského kraja, s.r.0. — Organizétora IDS 25K a na internetovflch
strénkach zapojenYch dopravcov.
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Prílohy 

Príloha č. 1: Cenníky 

Príloha č. 2: Zoznam liniek zapojených do integrácie 

Príloha č. 3:  Schéma tarifných zón v I. fáze IDS ŽSK 

Príloha č. 4: Zaradenie zastávok PAD, MHD a železničných staníc do tarifných zón a tarifných oblastí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prl'lohy
Prl'loha E. 1: Cennl'ky

Prl'loha E. 2: Zoznam liniek zapojenS/ch do integrécie

Prl'loha E. 3: Schéma tarifnS/ch zén v |. féze IDS 25K

Prl'loha E. 4: Zaradenie zastévok PAD, MHD a ielezniEnSIch stanl'c do tarifnych zén a tarifnych oblastl'
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Príloha č. 1: Cenníky 
 

Cenník č.1: Predplatné cestovné lístky   

Predplatné cestovné lístky 30-dňové  

TARIFNÁ 

OBLASŤ 
ZÓNA 

PCL na 30 dní 

základný zľavnený prenosný 

REGIÓN  

zóna 101-105, 201-208 zakúpená 

samostatne  
15,00 € 9,00 € 20,00 € 

zóna 101-105, 201-208 zakúpená 

v kombinácii s akoukoľvek ďalšou 

spojitou zónou alebo viacerými 

spojitými zónami 

9,00 € 6,00 € 12,00 € 

MESTO 

ČADCA 

zóna 200 zakúpená samostatne 15,00 € 9,00 € 20,00 € 

zóna 200 zakúpená v kombinácii 

s akoukoľvek ďalšou spojitou zónou 

alebo viacerými spojitými zónami 

9,00 € 6,00 € 12,00 € 

MESTO 

ŽILINA 

zóna 99 (nezahŕňa MHD) v kombinácii 

s akoukoľvek ďalšou spojitou zónou 

alebo viacerými spojitými zónami 

9,00 € 6,00 € 12,00 € 

zóna 100 (zahŕňa MHD) 20,00 € 15,00 € 30,00 € 

*spojité zóny – susediace zóny prepojené trasami liniek verejnej dopravy 

Predplatné cestovné lístky 90-dňové  

TARIFNÁ 

OBLASŤ 
ZÓNA 

PCL na 90 dní 

základný zľavnený prenosný 

REGIÓN  

zóna 101-105, 201-208 zakúpená 

samostatne 
41,00 € 25,00 € 53,00 € 

zóna 101-105, 201-208 zakúpená v 

kombinácii s akoukoľvek ďalšou 

spojitou zónou alebo viacerými 

spojitými zónami 

24,00 € 15,00 € 32,00 € 

MESTO 

ČADCA 

zóna 200 zakúpená samostatne 41,00 € 25,00 € 53,00 € 

zóna 200 zakúpená v kombinácii 

s akoukoľvek ďalšou spojitou zónou 

alebo viacerými spojitými zónami 

24,00 € 15,00 € 32,00 € 

MESTO 

ŽILINA  

zóna 99 (nezahŕňa MHD) 

v kombinácii s akoukoľvek ďalšou 

spojitou zónou alebo viacerými 

spojitými zónami 

24,00 € 15,00 € 32,00 € 

zóna 100 (zahŕňa MHD) 58,00 € 42,00 € 91,00 € 

*spojité zóny – susediace zóny prepojené trasami liniek verejnej dopravy 

 

 

Prl'loha E. 1: Cennl’ky

Cennl'k 6.1: Predplatné cestovné ll'stky

Predplatné cestovné ll'stkv 30-dr'10vé

TARIFNA . PCL na 30 dnl'
. ZONA , , , , ,

OBLAST zakladny zlavneny prenosny
zona 101-105, 201-208 zakupena 15,00 € 9,00 € 20,00 €
samostatne

REGION zéna 101-,105, 201-208, zak0p€né
v koIanalcn s akoukolyek dialspu 9,00 € 6,00 € 12,00 €
SpOJItOU zonou alebo Vlaceryml
spojit§Imi zénami
zéna 200 zakL'Jpené samostatne 15,00 € 9,00 € 20,00 €

MESTO zéna 200 zakL'Jpené v kombinécii
éADCA s akoukol’vek d'aléou spojitou zénou 9,00 € 6,00 € 12,00 €

alebo viacer§Imi spojitymi zénami
zéna 99 (nezahffia MHD) v kombinécii

MESTO s akoukol’vek d'a|§0u spojitou zénou 9,00 € 6,00 € 12,00 €
ilLINA alebo viacer§Imi spojitymi zénami

zéna 100 (zaht‘fia MHD) 20,00 € 15,00 € 30,00 €

*spojité zény — susediace zény prepojené trasami liniek verejnej dopravy

Predplatné cestovné Il'stkv 90-dr'10vé

TARIF|\!'A ZéNA , , PCL n'a 90 d5“ ,
OBLAST zakladny zlavneny prenosny

zona 101-105, 201-208 zakupena 41,00 € 25,00 € 53,00 €
samostatne

REGION zéna 101-105, 201-208 zal’mPené v
kon'lblnaCIII s akoukolvgk dallso0 24,00 € 15,00 € 32,00 €
SpOJItOU zonou alebo Vlaceryml
spojit§Imi zénami
zéna 200 zakL'Jpené samostatne 41,00 € 25,00 € 53,00 €

MESTO zéna 200 zakL'Jpené v kombinécii
éADCA s akoukol’vek d'aléou spojitou zénou 24,00 € 15,00 € 32,00 €

alebo viacer§Imi spojitjlmi zénami
zéna 99 (nezahffia MHD)

MESTO v koIanalcn s akoukolyek dIaISPU 24,00 € 15,00 € 32,00 €
v SpOJItOU zonou alebo Vlaceryml
ZIL'NA spojit§Imi zénami

zéna 100 (zahl‘fia MHD) 58,00 € 42,00 € 91,00 €

*spojité zény — susediace zény prepojené trasami liniek verejnej dopravy
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Predplatné cestovné lístky 365-dňové  

TARIFNÁ 

OBLASŤ 
ZÓNA 

PCL na 365 dní 

základný zľavnený prenosný 

REGIÓN  

zóna 101-105, 201-208 zakúpená 

samostatne 
143,00 € 89,00 € 185,00 € 

zóna 101-105, 201-208 zakúpená v 

kombinácii s akoukoľvek ďalšou 

spojitou zónou alebo viacerými 

spojitými zónami 

86,00 € 53,00 € 111,00 € 

MESTO 

ČADCA 

zóna 200 zakúpená samostatne 143,00 € 89,00 € 185,00 € 

zóna 200 zakúpená v kombinácii 

s akoukoľvek ďalšou spojitou zónou 

alebo viacerými spojitými zónami 

86,00 € 53,00 € 111,00 € 

MESTO 

ŽILINA 

zóna 99 (nezahŕňa MHD) 

v kombinácii s akoukoľvek ďalšou 

spojitou zónou alebo viacerými 

spojitými zónami 

86,00 € 53,00 € 111,00 € 

zóna 100 (zahŕňa MHD) 231,00 € 166,00 € 365,00 € 

*spojité zóny – susediace zóny prepojené trasami liniek verejnej dopravy 

 

Cenník č. 2: Jednorazové cestovné lístky pre tarifnú oblasť MESTO Žilina 

Druh cestovného lístka základný zľavnený 

Elektronický jednorazový CL – 60 min.  0,75 € 0,55 € 

Papierový jednorazový CL – 60 min.  1,00 € 0,70 € 

Elektronicky kombinovaný CL - 60 min. 

(osoba a batožina alebo osoba a pes)  
0,95 € - 

Papierový kombinovaný CL - 60 min. 

(osoba a batožina alebo osoba a pes)  
1,20 € - 

Doplnkový predaj u vodiča DPMŽ - 60 min. 2,00 € - 

 

Cenník č. 3: Turistické cestovné lístky 

Druh cestovného lístka základný zľavnený 

24-hodinový cestovný lístok 

s platnosťou pre tarifnú oblasť MESTO Žilina 
4,00 € - 

24-hodinový sieťový cestovný lístok 8,00 € 5,00 € 

72-hodinový sieťový cestovný lístok 22,00 € 14,00 € 

 

Cenník č. 4: Dovozné  

Dovozný cestovný lístok – sieťový, platnosť 180 min. 0,40 € 

Predplatné cestovné II'stkv 365-dr'10vé

TARIFNA - PCL na 365 dnl' ‘
. ZONA , , , , ,OBLAST zakladny zlavneny prenosny

zona 101-105, 201-208 zakupena 143,00€ 89,00 € 185,00 €
samostatne

REGION :onab101-.105,k201k-2|(I)8 liadlfLIJPena v

°“?. ma“) 5 a O” 0 V"? a ,509 86,00 € 53,00 € 111,00 €SpOJItOU zonou alebo Vlaceryml
spojit§Imi zénami
zéna 200 zakL'Jpené samostatne 143,00 € 89,00 € 185,00 €

MESTO zéna 200 zakL'Jpené v kombinécii
CADCA s akoukol’vek d'aléou spojitou zénou 86,00 € 53,00 € 111,00 €

alebo viacer§Imi spojitjlmi zénami
zéna 99 (nezahffia MHD)

k b' k kI' kd’l'MESTO V °.'.m 'na,c" S a o” O Ye f3 5.0” 86,00 € 53,00 € 111,00 €iILINA SpOJItOU zonou alebo Vlaceryml
spojit§Imi zénami
zéna 100 (zahl‘fia MHD) 231,00 € 166,00 € 365,00 € A

*spojité zény — susediace zény prepojené trasami liniek verejnej dopravy

Cennl'k E. 2: Jednorazové cestovné II'stky pre tarifm’: oblast’ MESTO 2ilina

Druh cestovného ll'stka zékladny zl'avneny

Elektronickyjednorazovy CL - 60 min. 0,75 € 0,55 €

Papierovyjednorazovy CL - 60 min. 1,00 € 0,70 €

Elektronicky kombinovany CL - 60 min.
v. 0,95 €

(osoba a batozma alebo osoba a pes)
Papierovy kombinovanfl CL - 60 min.

v. 1,20 €
(osoba a batozma alebo osoba a pes)

Doplnkovfl predaj u vodiiz'a DPMi - 60 min. 2,00 €

Cennl'k E. 3: Turistické cestovné II'stky

Druh cestovného II'stka zékladni zl'avneny

2+hodinovy cestovny II'stok
, . , , -_ . 4,00 €

5 platnostou pre tarlfnu oblast MESTO ZIIIna

2+hodinovy siet'ovfl cestovny II'stok 8,00 € 5,00 €

72-hodinov3'l siet'ovy cestovny ll'stok 22,00 € 14,00 €

Cennl'k E. 4: Dovozné

Dovozny cestovny ll'stok - siet'ovy, platnost’ 180 min. 0,40 €
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Cenník č. 5: Sankčné úhrady 

Druh poplatku sadzba 

Základná sadzba za cestovanie bez platného cestovného lístka*  65,00 € 

Znížená sadzba v prípade platby v lehote nad päť pracovných dní do 

tridsiatich kalendárnych dní* 
50,00 € 

Znížená sadzba v prípade platby priamo na mieste kontroly alebo do 

piatich pracovných dní* 
40,00 € 

Znížená sadzba v prípade dodatočného preukázania sa platným 

neprenosným PCL, preukazom oprávňujúcim nárok na zľavnené 

cestovné alebo preukazom oprávňujúcim na bezplatnú prepravu do 

piatich pracovných dní 

5,00 € 

Sadzba za nezaplatenie dovozného (na mieste kontroly alebo do 

tridsiatich kalendárnych dní) 
5,00 € 

*K sadzbe sa pripočítava sadzba cestovného. 

 

Cenník č. 6: Manipulačné poplatky 

Druh poplatku sadzba 

Vydanie BČK 5,50 € 

Storno pri vrátení cestovného 4,00 € 

*U jednotlivých dopravcov platia aj ďalšie manipulačné poplatky podľa cenníkov týchto dopravcov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cennl'k E. 5: Sankiz'né fihrady

Druh poplatku sadzba

Zékladné sadzba za cestovanie bez platného cestovného II'stka* 65,00 €

Zni‘z’ené sadzba v prl'pade platby v Iehote nad pét’ pracovnjlch a' do
tridsiatich kalendérnych a'* 50'00 €
a'iené sadzba v prl'pade platby priamo na mieste kontroly alebo do 40 00 €
piatich pracovnych a'* '
Zni‘z’ené sadzba v prl'pade dodatoéného preukézania sa platnSIm
neprenosnX/m PCL, preukazom oprévfiujflcim nérok na zl'avnené 5 00 €
cestovné alebo preukazom oprévfiujL'Jcim na bezplatnt] prepravu do '
piatich pracovnych a'
Sadzba za nezaplatenie dovozného (na mieste kontroly alebo do
tridsiatich kalendérnych a') 5'00 €

*K sadzbe sa pripoEI'tava sadzba cestovného.

Cennl'k E. 6: ManipulaEné poplatky

Druh poplatku sadzba
Vydanie BCK 5,50 €
Storno pri vrétenl' cestovného 4,00 €

*U jednotlivjlch dopravcov platia aj d’aléie manipulaEné poplatky podl’a cennl'kov tychto dopravcov.
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Príloha č. 2: Zoznam liniek zapojených do integrácie 

Železničné linky zapojené do IDS ŽSK budú číslované bez ohľadu na trate, po ktorých sú vedené 

písmenom S a číslom linky (pre osobné vlaky), resp. písmenom R a číslom linky (pre vlaky kategórie 

REX) Hlavné, chrbticové trasy sú označené jednocifernými číslami (napr. S2), odbočné, resp. 

nadväzné trasy zase číslami dvojcifernými, pričom na mieste desiatok je číslo chrbticovej trasy 

(napr. S21, S22, …) 

Súčasné 

číslo 

linky 

Nové 

číslo 

linky 

Trasa Dopravca Úsek zaradený do IDS ŽSK 

504101 101 Kysucké Nové Mesto - Kamence - Dúbie SAD ZA v celej dĺžke 

504102 102 Kysucké Nové Mesto - Kamence - Dúbie - Suľkov SAD ZA v celej dĺžke 

504103 103 
Kysucké Nové Mesto - Kamence - Radoľa - Bud. 

Lehota 
SAD ZA v celej dĺžke 

504401 111 
Žilina – Kysucké Nové Mesto – Nová Bystrica, 

Vychylovka – cyklolinka 
SAD ZA v celej dĺžke 

504402 112 Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca SAD ZA v celej dĺžke 

511428 113 Žilina – Kysucké Nové Mesto SAD ZA v celej dĺžke 

504492 114 
Kysucké Nové Mesto – Povina – Ochodnica – 

Lodno 
SAD ZA v celej dĺžke 

504405 115 Kysucké Nové Mesto – Povina SAD ZA v celej dĺžke 

504406 116 Žilina – Kysucké Nové Mesto – Horný Vadičov SAD ZA v celej dĺžke 

504407 117 Kysucké Nové Mesto – Snežnica SAD ZA v celej dĺžke 

504408 118 Žilina – Snežnica SAD ZA v celej dĺžke 

504409 119 Kysucké Nové Mesto – Rudinská SAD ZA v celej dĺžke 

504411 120 Žilina – Kysucké Nové Mesto – Nesluša SAD ZA v celej dĺžke 

504413 121 Kysucké Nové Mesto – Ochodnica SAD ZA v celej dĺžke 

502103 203 Čadca – Sídl. III. – Kyčerka – Čadca, Vojty SAD ZA v celej dĺžke 

502104 204 Čadca – Milošová SAD ZA v celej dĺžke 

502107 207 Čadca – Čadečka SAD ZA v celej dĺžke 

502108 208 Čadca, Vojty – nemocnica – Kyčerka SAD ZA v celej dĺžke 

502407 221 Čadca – Oščadnica, Vreščovka SAD ZA v celej dĺžke 

502408 222 Čadca – Oščadnica, Laliky SAD ZA v celej dĺžke 

502410 223 Čadca – Oščadnica, Dedovka SAD ZA v celej dĺžke 

502409 224 Oščadnica - Kysucké Nové Mesto SAD ZA v celej dĺžke 

502411 225 Čadca – Stará Bystrica – Nová Bystrica, Vychylovka SAD ZA v celej dĺžke 

502414 226 Stará Bystrica - Radôstka - Lutiše - Belá SAD ZA v celej dĺžke 

504410 229 Čadca – Kysucké Nové Mesto – Nesluša SAD ZA v celej dĺžke 

502412 230 Čadca-Stará Bystrica-Nová Bystrica SAD ZA v celej dĺžke 

502413 231 
Čadca-Krásno nad Kysucou-Zborov nad Bystricou-

Stará Bystrica 
SAD ZA v celej dĺžke 

504404 232 Lodno-Kysucké Nové Mesto-Žilina  SAD ZA v celej dĺžke 

511425 125 Žilina – Podhorie – Lietava, Lietavská Závadka SAD ZA v celej dĺžke 

511427 127 Žilina – Lietavská Lúčka – Lietavská Svinná-Babkov SAD ZA v celej dĺžke 

511429 129 Žilina – Lietavská Lúčka – Turie SAD ZA v celej dĺžke 

511434 130 Rajecké Teplice – Zbyňov – Jasenové – Rajec SAD ZA v celej dĺžke 

511431 131 Žilina – Rajecké Teplice – Stránske SAD ZA v celej dĺžke 

511432 132 Žilina – Rajecké Teplice – Kunerad SAD ZA v celej dĺžke 

511433 133 Žilina – Rajecké Teplice – Kamenná Poruba SAD ZA v celej dĺžke 

511435 135 Žilina – Rajec – Prievidza SAD ZA 

úsek v zónach REGIÓN 

101,102,103,104 a v zóne 

MESTO Žilina 

511437 137 Žilina – Rajec – Čičmany SAD ZA v celej dĺžke 

511438 138 Rajec – Malá Čierna SAD ZA v celej dĺžke 

511439 139 Rajec - Ďurčiná SAD ZA v celej dĺžke 

501463 - Bytča-Horný Hričov-Žilina SAD ZA úsek v zóne 100 

501464 - Bytča-Dolný Hričov-Ovčiarsko-Žilina SAD ZA úsek v zóne 100 

501475 - Bytča-Svederník-Žilina SAD ZA úsek v zóne 100 

Prl'loha E. 2: Zoznam liniek zapojenych do integrécie
IVIZelezniéné linky zapojené do IDS 25K budu Clslované bez ohl’adu na trate, po ktorS/ch Sl'J vedené

pfsmenom S a Eislom linky (pre osobné vlaky), resp. pfsmenom R a EI’Slom linky (pre vlaky kategérie
REX) Hlavné, chrbticové trasy SL'J oznaEené jednocifernYmi EI’Slami (napr. $2), odboEné, resp.
nadvézné trasy zase EI’SIami dvojcifernS/mi, priEom na mieste desiatok je El'Slo chrbticovej trasy
(napr. $21, $22, ...)

Dopravca Usek zaradeny do IDS 25K

504101 101 Kysucké Nové Mesto - Kamence - DL’Jbie SAD ZA v celej diike
504102 102 Kysucké Nové Mesto - Kamence - DL’Jbie - Sulkov SAD ZA v celej diike
504103 103 Kysucké Nové Mesto - Kamence - Radol’a - Bud. SAD ZA v celej dl'ike

Lehota
504401 111 2ilina — Kysucké Noyé Mesto — Nové Bystrica, SAD ZA v celej dl'ike

Vychylovka — cyklollnka
504402 112 iilina — Kysucké Nové Mesto — Cadca SAD ZA v celej dl'ike
511428 113 iilina — Kysucké Nové Mesto SAD ZA v celej dl'zke
504492 114 Kysucké Nové Mesto — Povina — Ochodnica — SAD ZA v celej dl'ike

Lodno
504405 115 Kysucké Nové Mesto — Povina SAD ZA v celej dl'ike
504406 116 2ilina — Kysucké Nové Mesto — Horny VadiEov SAD ZA v celej dl'ike
504407 117 Kysucké Nové Mesto — Sneinica SAD ZA v celej dl'ike
504408 118 Zilina — Sneznica SAD ZA v celej dl'zke
504409 119 Kysucké Nové Mesto — Rudinské SAD ZA v celej dl'ike
504411 120 Zilina — Kysucké Nové Mesto — NesluSa SAD ZA v celej dl'ike
504413 121 Kysucké Nové Mesto — Ochodnica SAD ZA v celej dl'ike
502103 203 Cadca — SI’dI. |||. — KyEerka — éadca, Vojty SAD ZA v celej dl'zke
502104 204 Cadca — MiloSové SAD ZA v celej dl'zke
502107 207 Cadca — Cadeéka SAD ZA v celej dl'zke
502108 208 Cadca, Vojty — nemocnica — KyEerka SAD ZA v celej dl'ike
502407 221 Cadca — OSEadnica, VreSEovka SAD ZA v celej dl'ike
502408 222 Cadca — OSEadnica, Laliky SAD ZA v celej dl'zke
502410 223 Cadca — OSEadnica, Dedovka SAD ZA v celej dl'ike
502409 224 OSEadnica - Kysucké Nové Mesto SAD ZA v celej dl'ike
502411 225 Cadca — Staré Bystrica — Nové Bystrica, Vychylovka SAD ZA v celej dl'ike
502414 226 Staré Bystrica - Radéstka - LutiSe - Bela’ SAD ZA v celej dl'ike
504410 229 Cadca — Kysucké Nové Mesto — NesluSa SAD ZA v celej dl'ike
502412 230 Cadca-Staré Bystrica-Nova Bystrica SAD ZA v celej dl'ike
502413 231 Cadsa-KréSno nad Kysucou-Zborov nad Bystricou- SAD ZA v celej dl'ike

Stara Bystrica
504404 232 Lodno-Kysucké Nové Mesto-Zilina SAD ZA v celej dl'ike
511425 125 2ilina — Podhorie — Lietava, Lietavské Zévadka SAD ZA v celej dl'ike
511427 127 Zilina — Lietavské LUEka — Lietavské Svinné-Babkov SAD ZA v celej dl'ike
511429 129 Zilina — Lietavské LL’JEka — Turie SAD ZA v celej dl'zke
511434 130 Rajecké Teplice — Zbyfiov —Jasenové — Rajec SAD ZA v celej dl'ike
511431 131 2ilina — Rajecké Teplice — Strénske SAD ZA v celej dl'ike
511432 132 2ilina — Rajecké Teplice — Kunerad SAD ZA v celej dl'ike
511433 133 iilina — Rajecké Teplice — Kamenné Poruba SAD ZA v celej dl'ike

L'Jsek v zc’mach REGION
511435 135 iilina — Rajec — Prievidza SAD ZA 101,102,103,104 a v zéne

MESTO Zilina
511437 137 zilina — Rajec — Ciémany SAD ZA v celej dl'zke
511438 138 Rajec — Malé Cierna SAD ZA v celej dl'zke
511439 139 Rajec - DurEiné SAD ZA v celej dl'zke
501463 - BytEa-Horny HriEov-Zilina SAD ZA L'Jsek v zéne 100
501464 - BytEa-Dolny HriEov—Ovéiarsko-iilina SAD ZA L'Jsek v zéne 100
501475 - BytEa-Svedernl'k-Zilina SAD ZA L'Jsek v zéne 100
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501478 - Žilina-Veľké Rovné SAD ZA úsek v zóne 100 

502452 - Turzovka-Veľké Rovné-Žilina SAD ZA úsek v zóne 100 

511401 - Žilina-Mojš SAD ZA úsek v zóne 100 

511403 - Žilina-Rosina-Višňové SAD ZA úsek v zóne 100 

511405 - Žilina-Stráňavy  SAD ZA úsek v zóne 100 

511406 - Žilina-Stráňavy-Strečno SAD ZA úsek v zóne 100 

511408 - Žilina-Martin SAD ZA úsek v zóne 100 

511409 - Žilina-Varín-Lutiše-Radôstka SAD ZA úsek v zóne 100 

511410 - Žilina-Terchová,Vratná SAD ZA úsek v zóne 100 

511411 - Žilina-Terchová,Biely Potok SAD ZA úsek v zóne 100 

511412 - Žilina-Varín-Terchová-Horná Tižina-Šípková SAD ZA úsek v zóne 100 

511413 - Žilina-Varín-Dolná Tižina-Belá SAD ZA úsek v zóne 100 

511414 - Žilina-Varín-Lysica SAD ZA úsek v zóne 100 

511415 - Žilina-Varín-Krasňany-Dolná Tižina SAD ZA úsek v zóne 100 

511417 - Žilina-Varín-Nezbudská Lúčka SAD ZA úsek v zóne 100 

511418 - Žilina-Teplička-Kotrčiná Lúčka-Varín SAD ZA úsek v zóne 100 

511419 - Žilina-Varín-Stráža SAD ZA úsek v zóne 100 

511420 - Žilina-Divina SAD ZA úsek v zóne 100 

511421 - Žilina-Divina,Lúky SAD ZA úsek v zóne 100 

511423 - Žilina-Dlhé Pole SAD ZA úsek v zóne 100 

511424 - Žilina-Hôrky-Brezany-Ovčiarsko SAD ZA úsek v zóne 100 

511441 - Žilina-Varín-D.Tižina-Lysica-Terchová SAD ZA úsek v zóne 100 

511460 - Žilina-Bytča-Považská Bystrica SAD ZA úsek v zóne 100 

506418 - Žilina-Martin-Banská Bystrica SAD ZA úsek v zóne 100 

502401 - Čadca-Zákopčie,Holých SAD ZA úsek v zóne 200 

502402 - Čadca-Zákopčie,u Polievkov SAD ZA úsek v zóne 200 

502403 - Čadca-Turzovka-Klokočov SAD ZA úsek v zóne 200 

502405 - Čadca-Raková-Korchaň-Kubríková SAD ZA úsek v zóne 200 

502415 - Čadca-Svrčinovec SAD ZA úsek v zóne 200 

502416 - Čadca-Svrčinovec,Závršie SAD ZA úsek v zóne 200 

502450 - Čadca-Turzovka-Klokočov-Staškov SAD ZA úsek v zóne 200 

502454 - Čadca-Turzovka-Turkov-Kelčov-Makov SAD ZA úsek v zóne 200 

502455 - Čadca-Turzovka-Korňa SAD ZA úsek v zóne 200 

502459 - Čadca-Staškov-Olešná-Klokočov-Turzovka SAD ZA úsek v zóne 200 

502461 - Čadca-Turzovka-Makov SAD ZA úsek v zóne 200 

502404 - Krásno-Čadca-Staškov SAD ZA 
úsek v zóne REGIÓN 202 a v 

zóne MESTO Čadca 200 

502406 - Skalité-Čadca-Kys.Nové Mesto SAD ZA 

úsek v zónach REGIÓN 

202,205,206 a v zóne MESTO 

Čadca 200 

502462 - Turzovka-Čadca-Žilina SAD ZA 

úsek v zónach REGIÓN 

202,205,206, v zóne MESTO 

Čadca 200 a MESTO Žilina 100 

1 
DPMŽ – Žel. stanica – Nemocnica – Vlčince – 

Solinky – Hliny – DPMŽ 
DPMŽ v celej dĺžke 

3 Solinky – Bôrik – Žel. stanica – Nemocnica-Solinky DPMŽ v celej dĺžke 

4 
Vlčince – Košická – Žel.st. – Hliny – Solinky – Žil. 

univerzita – Vlčince 
DPMŽ v celej dĺžke 

5 
Vlčince – Nemocnica – V. okružná, AUPARK – Hliny 

– Solinky a späť 
DPMŽ v celej dĺžke 

6 
Hájik – Žel.st. – Nemocnica – OC Dubeň – Vlčince a 

späť 
DPMŽ v celej dĺžke 

7 
Hájik – Závodie – Hliny – Solinky – Žilinská 

univerzita – Vlčince a späť 
DPMŽ v celej dĺžke 

14 
Vlčince – Žilinská univerzita – Solinky – Hliny – Žel. 

stanica – Vlčince 
DPMŽ v celej dĺžke 

16 
Hájik – Závodie – V. okružná, AUPARK – centrum-

Hájik 
DPMŽ v celej dĺžke 

20 Bytčica – Rajecká – Vlčince – Rajecká-Bytčica DPMŽ v celej dĺžke 

21 
P. Chlmec – Budatín – Závodie – Bánová, colnica a 

späť   
DPMŽ v celej dĺžke 

501478 iilina-Velké Rovné SAD ZA L'Jsek v zéne 100
502452 Turzovka-Vefké Rovné-Zilina SAD ZA L'Jsek v zéne 100
511401 2ilina-Moj§ SAD ZA L'Jsek v zéne 100
511403 2ilina-Rosina-Vi§fiové SAD ZA L'Jsek v zéne 100
511405 2ilina-Stréfiavy SAD ZA L'Jsek v zéne 100
511406 2ilina-Stréfiavy-Streéno SAD ZA L'Jsek v zéne 100
511408 2ilina-Martin SAD ZA L'Jsek v zéne 100
511409 2ilina-VarI'n-Lutiée-Radéstka SAD ZA L'Jsek v zéne 100
511410 2ilina-Terchové,Vratné SAD ZA L'Jsek v zéne 100
511411 2ilina-Terchové,Biely Potok SAD ZA L'Jsek v zéne 100
511412 2i“na-VarI'n-Terchové-Horné Tiiina-Sl'pkové SAD ZA L'Jsek v zéne 100
511413 2ilina-VarI'n-Dolné Tiiina-Belé SAD ZA L'Jsek v zéne 100
511414 2ilina-VarI'n-Lysica SAD ZA L'Jsek v zéne 100
511415 2ilina-VarI'n-Krasr‘1any-Dolné Tiiina SAD ZA L'Jsek v zéne 100
511417 2ilina-VarI'n-Nezbudské LUEka SAD ZA L'Jsek v zéne 100
511418 2ilina-Tepliéka-Kotréiné LL'JEka-Varl'n SAD ZA L'Jsek v zéne 100
511419 Zmn&Vafin6Uéia SADZA Osekvzéne100
511420 2ilina-Divina SAD ZA L'Jsek v zéne 100
511421 2ilina-Divina,LUky SAD ZA L'Jsek v zéne 100
511423 2ilina-Dlhé Pole SAD ZA L'Jsek v zéne 100
511424 2ilina-Hérky-Brezany-Ovéiarsko SAD ZA L'Jsek v zéne 100
511441 2mnaVafinllfiimadyficaTemhové SADZA Osekvzéne100
511460 2ilina-BytEa-Povaiské Bystrica SAD ZA L'Jsek v zéne 100
506418 2ilina-Martin-Banské Bystrica SAD ZA L'Jsek v zéne 100
502401 CadcaZékopfiaHch SADZA OsekvzéneZOO
502402 Cadca-Zékopéie,u Polievkov SAD ZA L'Jsek v zéne 200
502403 Cadca-Turzovka-Klokoéov SAD ZA L'Jsek v zéne 200
502405 Cadca-Rakové-Korchafi-Kubrl’kové SAD ZA L'Jsek v zéne 200
502415 Cadca-Svréinovec SAD ZA L'Jsek v zéne 200
502416 Cadca-Svréinovec,2évr§ie SAD ZA L'Jsek v zéne 200
502450 Cadca-Turzovka-KlokoEov—Staékov SAD ZA L'Jsek v zéne 200
502454 Cadca-Turzovka-Turkov—KeIEOV-Makov SAD ZA L'Jsek v zéne 200
502455 Cadca-Turzovka-Korfia SAD ZA L'Jsek v zéne 200
502459 Cadca-Sta§kov-Oleéné-Klokoéov-Turzovka SAD ZA L'Jsek v zéne 200
502461 Cadca-Turzovka-Makov SAD ZA L'Jsek v zéne 200

, v . L'Jsek v zéne REGION 202 a v
502404 Krasno-Cadca-Staskov SAD ZA zéne MESTO Cadca 200

L'Jsek v zc’mach REGION
502406 Skalité-Cadca-KysNové Mesto SAD ZA 202,205,206 a v zéne MESTO

Cadca200
L'Jsek v zc’mach REGION

502462 Turzovka-Cadca-Zilina SAD ZA 202,205,206, v zc’me MESTO
Cadca 200 a MESTO Zilina 100

DPMZ—ZeLfianka—Newmcnka—VKMce— v . w1 Solinky— Hliny— DPMZ DPMZ VCEIEJ dlzke

3 Solinky — Bérik — Zel. stanica — Nemocnica-Solinky DPMZ v celej dl'ike
4 VIE.ince .— Ko§icvk-é — Zel.st. — Hliny — Solinky — Zil. DPMZ v celej dl'ike

unlverZIta — Vlcmce
5 VlEinFe — Nerr16'cnica — V. okruiné, AUPARK — Hliny DPMZ v celej dl'ike

—Sohnkyaspat
6 Haw-idst—NemOUMa—OCDMmfi—ama DPMZ vcdfldfim

spat
7 HéJik — .Zévodis— Hliny —"So|inky — Zilinské DPMZ v celej dl'ike

unwenma—Vkmceaspm
14 VlEir1ce — 2ilj1'lské univerzita — Solinky — Hliny — Zel. DPMZ v celej dl'ike

stanica — Vlcmce
16 Hawk — Zévodie — V. okruiné, AUPARK — centrum- DPMZ v celej dl'ike

Hank
20 BytEica — Rajecka’ — VlEince — Rajecké-Bytéica DPMZ v celej dl'ike
21 P. Chlmec — Budatl’n — Zévodie — Bénové, colnica a DPMZ v celej dl'ike

spat
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22 Bytčica – Rajecká – Žel.st.-Budatín – Brodno a späť DPMŽ v celej dĺžke 

24 Trnové – Rosinky – centrum – Strážov a späť DPMŽ v celej dĺžke 

26 
Kamenná – Závodie – centrum – Rosinská, VÚVT a 

späť 
DPMŽ v celej dĺžke 

27 
Hájik-centrum – Budatín – Zádubnie – Zástranie a 

späť 
DPMŽ v celej dĺžke 

29 
Žilin. Lehota – Priemyselná – centrum – Budatín a 

späť 
DPMŽ v celej dĺžke 

30 
Vranie – Budatín – Žel. Stanica – Žil. univerzita a 

späť 
DPMŽ v celej dĺžke 

31 Mojšová Lúčka – centrum – Nový cintorín a späť DPMŽ v celej dĺžke 

50 
Žel. stanica – Vlčince – Solinky – Hliny – Hájik 

a späť (nočná linka) 
DPMŽ v celej dĺžke 

67 
Hájik – Závodie – Hliny – Solinky – Vlčince – Vodné 

dielo a späť 
DPMŽ v celej dĺžke 

S2 Žilina – Čadca  ZSSK v celej dĺžke 

R2 Žilina – Čadca  ZSSK v celej dĺžke 

S4 Žilina – Rajec ZSSK v celej dĺžke 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 BytEica — Rajecka’ — 2e|.st.-Budat|'n — Brodno a spét’ DPMZ v celej dl'ike
24 Trnové — Rosinky — centrum — Stréiov a spét’ DPMZ v celej dl'ike
26 KaTenna — Zavodle — centrum — Rosmska, VUVT a DPMZ v celej dl'ike

spat
27 Haylf—centrum — Budatln — Zadubnle — Zastranle a DPMZ v celej dl'ike

spat
29 ZIIIP'. Lehota — Prlemyselna — centrum — Budatln a DPMZ v celej dl'ike

spat
30 Vrzjr'ue — Budatln — Zel. Stanlca — ZII. unlverZIta a DPMZ v celej dl'ike

spat
31 Mojéové LL'JEka — centrum — Novy cintorl’n a spét’ DPMZ v celej dl'ike
50 Zel. ft'anICEI —’V.|cmce — Sollnky — Hllny — Hajlk DPMZ v celej dl'ike

a spat (nocna IInka)
67 H.aJIk—Za\fcl)dle — Hllny—Sollnky—Vlcmce—Vodne DPMZ vcelej dl'ike

dlelo a spat
SZ iilina — Cadca ZSSK v celej dl'ike
R2 iilina — Cadca ZSSK v celej dl'ike
S4 iilina — Rajec ZSSK v celej dl'ike
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Príloha č. 3  

 

Prl'loha E. 3

$53539“ SCHEMA TARI’FNYCH zv6N
WWW v I. FAZE IDS ZSK

Oiéadnlca .
(201.202)

Krésno

Krésno n. Kysucou,u sdw

Rudlna [206,208 . . kardaflednola .

Rudinka 0"” 'ékevda.most

_. ilLINA

100
(99)

Zlima, ayuszca KD
(woo/99,101)

Liatlvsld Svinné
- Babkav

LEGENDA
trasa autobusovej linky
trasa ielezniénej linky

O O mesto / obec
hraniéna' autobusové / iel. zasta’vka

zéna typu REGION

100 zéna typu MESTO

zéna s vyuiitl'm MHD

zéna bez vyuiitia MHD

Integrované doprava Zilinského kraja. s.r.o.
info@idzksk | www.ldzk.sk

DOPRAVCOVIA ZAPOJEN‘ V I. FAZE IDS 15K:
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                                                                  Príloha č. 4 - PREPRAVNÝ PORIADOK Integrovaného dopravného systému 

Žilinského samosprávneho kraja 

 

 
 

Príloha č. 4: Zaradenie zastávok PAD, MHD a železničných staníc do tarifných 

zón a tarifných oblastí 

Obec  Druh zastávky  Názov zastávky 
Tarifná 

zóna 
Tarifná oblasť 

Žilina zastávka MHD ZA Asanačný podnik 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Dubeň obchodné centrum 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Bagarova 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Bánová, Colnica 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Bánovská cesta 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Bernolákova 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Bratislavská 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Brodňanská 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Brodno 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Budatínska 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Bytčianska 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Bytčianska, STS 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Bytčica 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Centrálna 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Cestárska  100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Cintorínska 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Dolná 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Dolná Trnovská 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Essenská 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Farebná 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Fatranská 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Furdekova 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Hálkova 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Hlinská 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Hollého 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Horná Trnovská 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Hôrecká 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Hričovská 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Hurbanova 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Hviezoslavova, Park Prosperity 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Hyza  100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Chlmecká 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Internátna 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Jaseňová 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Jastrabia  100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Jedľová 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA K cintorínu 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Kamenná, Domáce potreby 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Kamenná, Kovošrot 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Kamenná, Obchodné centrum 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Kamenná, PRIUS 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Komenského 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Kortinská 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Košická, TESCO hyp. 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Kragujevská 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Kultúrny dom 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Kvačalova, DPMŽ 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Kysucká  100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Letná 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Limbová 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Magočovská 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Mateja Bela 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Matice slovenskej 100 MESTO Žilina 

Priloha E. 4 - PREPRAVNY PORIADOK lntegrovaného dopravného systému
iilinského samosprévneho kraja

Prl’loha ‘c'. 4: Zaradenie zastévok PAD, MHD a ieleznit’nych stanl’c do tarifnych
zén a tarifnych oblastl’

Obec Druh zastévky Na’zov zastévky 1.22;? Tarifna’ oblast’

Zilina zastévka MHD ZA Asanaény podnik 100 MESTO Zilina
Zilina zastévka MHD ZA Duber'] Obchodné centrum 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Bagarova 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Bénové, Colnica 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Bénovské cesta 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Bernolékova 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Bratislavské 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Brodfianské 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Brodno 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Budatl’nska 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA BytEianska 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA BytEianska, STS 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA BytEica 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Centrélna 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Cestérska 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Cintorl’nska 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Dolné 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Dolné Trnovské 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Essenské 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Farebné 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Fatranské 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Furdekova 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Hélkova 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Hlinské 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Hollého 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Horné Trnovské 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Hérecké 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA HriEovské 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Hurbanova 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Hviezoslavova, Park Prosperity 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Hyza 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Chlmecké 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Internétna 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Jasefiové 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Jastrabia 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Jedfové 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA K cintorl’nu 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Kamenné, Doméce potreby 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Kamenné, Kovoérot 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Kamenné, Obchodné centrum 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Kamenné, PRIUS 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Komenského 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Kortinské 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Koéické, TESCO hyp. 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Kragujevské 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA KultL’Jrny dom 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA KvaEalova, DPMZ 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Kysucké 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Letné 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Limbové 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Magoéovské 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Mateja Bela 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Matice slovenskej 100 MESTO Zilina
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Žilina zastávka MHD ZA Mostná 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Motel Šibenice 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Na Horevaží, TESCO hyper. 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Na chotári 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Na lány 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Na stanicu 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Na Straník 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Nám. Hrdinov 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Nám. Sv. Jána Bosca 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Obchodná 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Oceliarska 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Oslobodenia 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Ovocinárska 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Pažite 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Pietna, Krematórium  100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Pod hájom 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Pod vinicou 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Pod záhradkou  100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Polícia 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Poľná  100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Poštová 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Potoky 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Predmestská 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Pri celulózke  100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Pri Kysuci 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Priehrada 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Priehradná 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Prieložná 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Priemyselná 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Prípojná 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Rajecká, ELV 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Rajecká, Solinky 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Rajecká, Stavomontáže 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Rakové 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Rázcestie Hričov 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Rázusova 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Rosinky 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Rosinská, plemenársky podnik 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Rosinská, VÚVT 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Rudnayova 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Rybné námestie 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Salaš 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Saleziánska  100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Slnečné námestie 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Smreková 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Spanyolova, nemocnica 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Stodolova 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Sv. Cyrila a Metoda 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Šibenice, STK 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Štefánikovo námestie 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Tajovského  100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Tulipánová 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Údolná 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Univerzitná 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Veľká okružná 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Veľká okružná, Aupark 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Vodné dielo  100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Vodné dielo, eXtreme park 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Vrania 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Vysokoškolákov, plaváreň 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Zábrežná 100 MESTO Žilina 

zilina zastévka MHD ZA Mostné 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Motel §ibenice 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Na Horevazi, TESCO hyper. 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Na chotéri 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Na lény 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Na stanicu 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Na Stranl’k 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Ném. Hrdinov 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Ném. Sv.Jéna Bosca 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Obchodné 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Oceliarska 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Oslobodenia 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Ovocinérska 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Pazite 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Pietna, Krematérium 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Pod héjom 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Pod vinicou 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Pod zéhradkou 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Poll’cia 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Pol'né 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Po§tové 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Potoky 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Predmestské 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Pri celulézke 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Pri Kysuci 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Priehrada 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Priehradné 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Prieloiné 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Priemyselné 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Prl'pojné 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Rajecké, ELV 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Rajecké, Solinky 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Rajecké, Stavomontéie 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Rakové 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Rézcestie HriEov 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Rézusova 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Rosinky 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Rosinské, plemenérsky podnik 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Rosinské, VUVT 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Rudnayova 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Rybné némestie 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Sala§ 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Saleziénska 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA SlneEné némestie 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Smrekové 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Spanyolova, nemocnica 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Stodolova 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Sv. Cyrila a Metoda 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA §ibenice, STK 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA §tefénikovo némestie 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Tajovského 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Tulipénové 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Udolné 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Univerzitné 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Velké okruiné 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Velké okruiné, Aupark 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Vodné dielo 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Vodné dielo, eXtreme park 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Vrania 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Vysokoékolékov, plavérefi 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Zébrezné 100 MESTO Zilina
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Žilina zastávka MHD ZA Zástranie, Stará dedina 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Závodská 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Závodského  100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Zvolenská 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Železničná stanica 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Žilinská Lehota 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Žilinská univerzita 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka MHD ZA Žitná 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, A. Bernoláka 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, AS 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Brodno, Jednota 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Brodno, žel.st. 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Budatín, Nám. Hrdinov 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Bytčica, KD 100,101 
MESTO Žilina, 

REGIÓN Rajec 

Žilina zastávka PAD Žilina, Bytčica, Pažite 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Elektrovod 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Fatranská 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Hviezdoslavova Park prosperity 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Internátna 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Košická ul. 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Kragujevská 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Kysucká 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Mojšova Lúčka, Hyza 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Na Horevaží TESCO hyp.  100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Nemocničná 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Považ.Chlmec, Chlmecká 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Považ.Chlmec, STS 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Pri celulózke 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Rajecká Solinky 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Rajecká Solinky 2 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Rosinská plem.podnik 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Rosinská VÚVT 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Spanyolova - nemocnica 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Šibenice STK 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Vodné dielo Žilina 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Vysokoškolákov - plaváreň 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Závodie, Žitná 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Závodská 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Závodského 100 MESTO Žilina 

Žilina zastávka PAD Žilina, Zvolenská 100 MESTO Žilina 

Žilina železničná stanica Bytčica 100,101 
MESTO Žilina, 

REGIÓN Rajec 

Žilina železničná stanica Žilina 100 MESTO Žilina 

Žilina železničná stanica Žilina - záriečie 100 MESTO Žilina 

Žilina železničná stanica Brodno 100 MESTO Žilina 

Žilina železničná stanica Žilina - Solinky 100 MESTO Žilina 

Lietavská Lúčka zastávka PAD Lietavská Lúčka, ACHP 101 REGIÓN Rajec 

Lietavská Lúčka zastávka PAD Lietavská Lúčka, cementáreň 101 REGIÓN Rajec 

Lietavská Lúčka zastávka PAD Lietavská Lúčka, ZŠ 101 REGIÓN Rajec 

Lietavská Lúčka zastávka PAD Lietavská Lúčka, ZŠ, Májovú ul. 101 REGIÓN Rajec 

Lietavská Lúčka zastávka PAD Lietavská Lúčka, Žilinská 101 REGIÓN Rajec 

Lietavská Lúčka železničná stanica Lietavská Lúčka  101 REGIÓN Rajec 

Lietava  zastávka PAD Lietava, Koričár 101 REGIÓN Rajec 

Lietava  zastávka PAD Lietava, Lietav. Závadka, konečná 101 REGIÓN Rajec 

Lietava  zastávka PAD Lietava, Lietav. Závadka, Kreana 101 REGIÓN Rajec 

Lietava  zastávka PAD Lietava, Lietav. Závadka, pri kríži 101 REGIÓN Rajec 

Lietava  zastávka PAD Lietava, Lietav. Závadka, rázc.  101 REGIÓN Rajec 

Lietava  zastávka PAD Lietava, Lietav. Závadka, zvonica 101 REGIÓN Rajec 

Lietava  zastávka PAD Lietava, Majer pri moste 101 REGIÓN Rajec 

Lietava  zastávka PAD Lietava, OcÚ 101 REGIÓN Rajec 

iilina zastévka MHD ZA Zéstranie, Staré dedina 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Zévodské 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Zévodského 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Zvolenské 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Zelezniéné stanica 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Zilinské Lehota 100 MESTO Zilina
iilina zastévka MHD ZA Zilinské univerzita 100 MESTO Zilina
zilina zastévka MHD ZA Zitné 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, A. Bernoléka 100 MESTO Zilina
zilina zastévka PAD Zilina, AS 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Brodno,Jednota 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Brodno, iel.st. 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Budatl’n, Ném. Hrdinov 100 MESTO Zilina
v.. , v.. ,. MESTO Zilina,
ZIIIna zastavka PAD ZIIIna, BtIca, KD 100,101 REGION Rajec

iilina zastévka PAD Zilina, BytEica, Paiite 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Elektrovod 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Fatranské 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Hviezdoslavova Park prosperity 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Internétna 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Koéické ul. 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Kragujevské 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Kysucké 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Mojéova LUEka, Hyza 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Na HorevaZI'TESCO hyp. 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Nemocniéné 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Povai.Ch|mec, Chlmecka’ 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Povai.Ch|mec, STS 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Pri celulézke 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Rajecké Solinky 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Rajecké Solinky 2 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Rosinské plem.podnik 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Rosinské VUVT 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Spanyolova - nemocnica 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, §ibenice STK 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Vodné dielo Zilina 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Vysokoékolékov - plavérefi 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Zévodie, iitné 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Zévodské 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Zévodského 100 MESTO Zilina
iilina zastévka PAD Zilina, Zvolenské 100 MESTO Zilina
v.. v .v , . ,. MESTO Zilina,ZIIIna zeleznlcna stanica BtIca 100,101 REGION Rajec

iilina ielezniéné stanica Zilina 100 MESTO Zilina
iilina ielezniéné stanica Zilina - zérieéie 100 MESTO Zilina
iilina ielezniéné stanica Brodno 100 MESTO Zilina
iilina ielezniéné stanica Zilina - Solinky 100 MESTO Zilina

Lietavské LL'IEka zastévka PAD Lietavské LUEka, ACHP 101 REGION Rajec
Lietavské LUEka zastévka PAD Lietavské LUEka, cementérefi 101 REGION Rajec
Lietavské LUEka zastévka PAD Lietavské LUEka, Z§ 101 REGION Rajec
Lietavské LUEka zastévka PAD Lietavské LUEka, Z§, Méjovfi ul. 101 REGION Rajec
Lietavské LUEka zastévka PAD Lietavské LUEka, Zilinské 101 REGION Rajec
Lietavské LUEka ielezniéné stanica Lietavské LUEka 101 REGION Rajec

Lietava zastévka PAD Lietava, KoriEér 101 REGION Rajec
Lietava zastévka PAD Lietava, Lietav. Zévadka, koneéné 101 REGION Rajec
Lietava zastévka PAD Lietava, Lietav. Zévadka, Kreana 101 REGION Rajec
Lietava zastévka PAD Lietava, Lietav. Zévadka, pri krl'ii 101 REGION Rajec
Lietava zastévka PAD Lietava, Lietav. Zévadka, rézc. 101 REGION Rajec
Lietava zastévka PAD Lietava, Lietav. Zévadka, zvonica 101 REGION Rajec
Lietava zastévka PAD Lietava, Majer pri moste 101 REGION Rajec
Lietava zastévka PAD Lietava, Oct) 101 REGION Rajec

54



55 
 

Lietava  zastávka PAD Lietava, Ruček 101 REGIÓN Rajec 

Lietava  zastávka PAD Lietava, ZŠ 101 REGIÓN Rajec 

Podhorie zastávka PAD Podhorie, OcÚ 101 REGIÓN Rajec 

Podhorie zastávka PAD Podhorie, ZŠ 101 REGIÓN Rajec 

Lietavská Svinná - Babkov zastávka PAD Lietav. Svinná - Babkov, Babkov, horáreň 101 REGIÓN Rajec 

Lietavská Svinná - Babkov zastávka PAD Lietav. Svinná - Babkov, Babkov, Imrišek 101 REGIÓN Rajec 

Lietavská Svinná - Babkov zastávka PAD Lietav. Svinná - Babkov, Babkov, konečná 101 REGIÓN Rajec 

Lietavská Svinná - Babkov zastávka PAD Lietav. Svinná - Babkov, Barčiak 101 REGIÓN Rajec 

Lietavská Svinná - Babkov zastávka PAD Lietav. Svinná - Babkov, chaty 101 REGIÓN Rajec 

Lietavská Svinná - Babkov zastávka PAD Lietav. Svinná - Babkov, Lhota 101 REGIÓN Rajec 

Lietavská Svinná - Babkov zastávka PAD Lietav. Svinná - Babkov, OcÚ 101 REGIÓN Rajec 

Turie zastávka PAD Turie, bufet 101 REGIÓN Rajec 

Turie zastávka PAD Turie, Kamenica 101 REGIÓN Rajec 

Turie zastávka PAD Turie, konečná 101 REGIÓN Rajec 

Turie zastávka PAD Turie, Kráľ 101 REGIÓN Rajec 

Turie zastávka PAD Turie, rázc.  101 REGIÓN Rajec 

Turie zastávka PAD Turie, Štafen 101 REGIÓN Rajec 

Porúbka zastávka PAD Porúbka 101 REGIÓN Rajec 

Porúbka železničná stanica Porúbka 101 REGIÓN Rajec 

Stránske zastávka PAD Stránske, hasičská zbrojnica  102 REGIÓN Rajec 

Stránske zastávka PAD Stránske, kotol 102 REGIÓN Rajec 

Stránske zastávka PAD Stránske, Skotňa 102 REGIÓN Rajec 

Stránske zastávka PAD Stránske, ZŠ 102 REGIÓN Rajec 

Rajecké Teplice zastávka PAD Rajecké Teplice, aut.st 102 REGIÓN Rajec 

Rajecké Teplice zastávka PAD Rajecké Teplice, kúpalisko 102 REGIÓN Rajec 

Rajecké Teplice zastávka PAD Rajecké Teplice, MŠ II. Ul. Osloboditeľ 102 REGIÓN Rajec 

Rajecké Teplice zastávka PAD Rajecké Teplice, nám.  102 REGIÓN Rajec 

Rajecké Teplice zastávka PAD Rajecké Teplice, Poluvsie, č. d. 47 102 REGIÓN Rajec 

Rajecké Teplice zastávka PAD Rajecké Teplice, Poluvsie, Katrena 102 REGIÓN Rajec 

Rajecké Teplice zastávka PAD Rajecké Teplice, Poluvsie, rázc.  102 REGIÓN Rajec 

Rajecké Teplice zastávka PAD Rajecké Teplice, Poluvsie, žel.st.  102 REGIÓN Rajec 

Rajecké Teplice zastávka PAD Rajecké Teplice, pri topoli  102 REGIÓN Rajec 

Rajecké Teplice zastávka PAD Rajecké Teplice, ZŠ 102 REGIÓN Rajec 

Rajecké Teplice železničná stanica Poluvsie 102 REGIÓN Rajec 

Rajecké Teplice železničná stanica Rajecké Teplice  102 REGIÓN Rajec 

Kunerad zastávka PAD Kunerad, Kuneradce 102 REGIÓN Rajec 

Kunerad zastávka PAD Kunerad, pod Lieč. ústavom 102 REGIÓN Rajec 

Kunerad zastávka PAD Kunerad, ZŠ 102 REGIÓN Rajec 

Kunerad zastávka PAD Kunerad, zvonica 102 REGIÓN Rajec 

Konská zastávka PAD Konská, kostol 102 REGIÓN Rajec 

Konská zastávka PAD Konská, Kuneradce, rázc. Kríž 102 REGIÓN Rajec 

Konská zastávka PAD Konská, Pažite 102 REGIÓN Rajec 

Konská zastávka PAD Konská, pri moste 102 REGIÓN Rajec 

Konská zastávka PAD Konská, rázc.  102 REGIÓN Rajec 

Konská železničná stanica Konská pri Rajci  102 REGIÓN Rajec 

Kamenná Poruba zastávka PAD Kamenná Poruba, ihrisko OŠK 102 REGIÓN Rajec 

Kamenná Poruba zastávka PAD Kamenná Poruba, konečná 102 REGIÓN Rajec 

Kamenná Poruba zastávka PAD Kamenná Poruba, kostol  102 REGIÓN Rajec 

Kamenná Poruba zastávka PAD Kamenná Poruba, OcÚ 102 REGIÓN Rajec 

Kamenná Poruba zastávka PAD Kamenná Poruba, Skotňa 102 REGIÓN Rajec 

Kamenná Poruba zastávka PAD Kamenná Poruba, Turanec, č. d. 193 102 REGIÓN Rajec 

Zbyňov zastávka PAD Zbyňov, OcÚ 102 REGIÓN Rajec 

Zbyňov zastávka PAD Zbyňov, pri moste 102 REGIÓN Rajec 

Zbyňov zastávka PAD Zbyňov, rázc.  102 REGIÓN Rajec 

Zbyňov železničná stanica Zbyňov 102 REGIÓN Rajec 

Jasenové zastávka PAD Jasenové, kaplnka 102,103 REGIÓN Rajec 

Kľače  zastávka PAD Kľače, Gelatik 102,103 REGIÓN Rajec 

Kľače  zastávka PAD Kľače, Jednota 102,103 REGIÓN Rajec 

Kľače  železničná stanica Kľače 102,103 REGIÓN Rajec 

Rajec zastávka PAD Rajec, Hollého ZŠ 103 REGIÓN Rajec 

Lietava zastévka PAD Lietava, RuEek 101 REGION Rajec
Lietava zastévka PAD Lietava, Z 101 REGION Rajec

Podhorie zastévka PAD Podhorie, OcU 101 REGION Rajec
Podhorie zastévka PAD Podhorie, Z§ 101 REGION Rajec

Lietavské Svinné - Babkov zastévka PAD Lietav. Svinné - Babkov, Babkov, horérer'l 101 REGION Rajec
Lietavské Svinné - Babkov zastévka PAD Lietav. Svinné - Babkov, Babkov, Imriéek 101 REGION Rajec
Lietavské Svinné - Babkov zastévka PAD Lietav. Svinné - Babkov, Babkov, koneEné 101 REGION Rajec
Lietavské Svinné - Babkov zastévka PAD Lietav. Svinné - Babkov, Baréiak 101 REGION Rajec
Lietavské Svinné - Babkov zastévka PAD Lietav. Svinné - Babkov, chaty 101 REGION Rajec
Lietavské Svinné - Babkov zastévka PAD Lietav. Svinné - Babkov, Lhota 101 REGION Rajec
Lietavské Svinné - Babkov zastévka PAD Lietav. Svinné - Babkov, OcU 101 REGION Rajec

Turie zastévka PAD Turie, bufet 101 REGION Rajec
Turie zastévka PAD Turie, Kamenica 101 REGION Rajec
Turie zastévka PAD Turie, koneEné 101 REGION Rajec
Turie zastévka PAD Turie, Krél’ 101 REGION Rajec
Turie zastévka PAD Turie, rézc. 101 REGION Rajec
Turie zastévka PAD Turie, §tafen 101 REGION Rajec

PorL’ka zastévka PAD PorL’Ibka 101 REGION Rajec
PorL’ka ielezniéné stanica PorL’Ibka 101 REGION Rajec
Strénske zastévka PAD Strénske, hasiEské zbrojnica 102 REGION Rajec
Strénske zastévka PAD Strénske, kotol 102 REGION Rajec
Strénske zastévka PAD Strénske, Skotfia 102 REGION Rajec
Strénske zastévka PAD Strénske, Z§ 102 REGION Rajec

Rajecké Teplice zastévka PAD Rajecké Teplice, aut.st 102 REGION Rajec
Rajecké Teplice zastévka PAD Rajecké Teplice, kL'JpaIisko 102 REGION Rajec
Rajecké Teplice zastévka PAD Rajecké Teplice, M§ II. UI. Osloboditel’ 102 REGION Rajec
Rajecké Teplice zastévka PAD Rajecké Teplice, ném. 102 REGION Rajec
Rajecké Teplice zastévka PAD Rajecké Teplice, Poluvsie, E. d. 47 102 REGION Rajec
Rajecké Teplice zastévka PAD Rajecké Teplice, Poluvsie, Katrena 102 REGION Rajec
Rajecké Teplice zastévka PAD Rajecké Teplice, Poluvsie, rézc. 102 REGION Rajec
Rajecké Teplice zastévka PAD Rajecké Teplice, Poluvsie, iel.st. 102 REGION Rajec
Rajecké Teplice zastévka PAD Rajecké Teplice, pri topoli 102 REGION Rajec
Rajecké Teplice zastévka PAD Rajecké Teplice, Z§ 102 REGION Rajec
Rajecké Teplice ielezniéné stanica Poluvsie 102 REGION Rajec
Rajecké Teplice ielezniéné stanica Rajecké Teplice 102 REGION Rajec

Kunerad zastévka PAD Kunerad, Kuneradce 102 REGION Rajec
Kunerad zastévka PAD Kunerad, pod LieE. Ustavom 102 REGION Rajec
Kunerad zastévka PAD Kunerad, Z§ 102 REGION Rajec
Kunerad zastévka PAD Kunerad, zvonica 102 REGION Rajec
Konské zastévka PAD Konské, kostol 102 REGION Rajec
Konské zastévka PAD Konské, Kuneradce, rézc. Krl'i 102 REGION Rajec
Konské zastévka PAD Konské, Paiite 102 REGION Rajec
Konské zastévka PAD Konské, pri moste 102 REGION Rajec
Konské zastévka PAD Konské, rézc. 102 REGION Rajec
Konské ielezniéné stanica Konské pri Rajci 102 REGION Rajec

Kamenné Poruba zastévka PAD Kamenné Poruba, ihrisko O§K 102 REGION Rajec
Kamenné Poruba zastévka PAD Kamenné Poruba, koneEné 102 REGION Rajec
Kamenné Poruba zastévka PAD Kamenné Poruba, kostol 102 REGION Rajec
Kamenné Poruba zastévka PAD Kamenné Poruba, OcU 102 REGION Rajec
Kamenné Poruba zastévka PAD Kamenné Poruba, Skotr'la 102 REGION Rajec
Kamenné Poruba zastévka PAD Kamenné Poruba, Turanec, E. d. 193 102 REGION Rajec

Zbyfiov zastévka PAD Zbyfiov, OcU 102 REGION Rajec
Zbyfiov zastévka PAD Zbyfiov, pri moste 102 REGION Rajec
Zbyfiov zastévka PAD Zbyfiov, rézc. 102 REGION Rajec
Zbyfiov ielezniéné stanica Zbyfiov 102 REGION Rajec

Jasenové zastévka PAD Jasenové, kaplnka 102,103 REGION Rajec
KI'aEe zastévka PAD Kl'aée, Gelatik 102,103 REGION Rajec
KI'aEe zastévka PAD KI'aEeJednota 102,103 REGION Rajec
KI'aEe ielezniéné stanica KI'aEe 102,103 REGION Rajec
Rajec zastévka PAD Rajec, Hollého Z§ 103 REGION Rajec

55



56 
 

Rajec zastávka PAD Rajec, Kolónia 103 REGIÓN Rajec 

Rajec zastávka PAD Rajec, Kostolná ul. 103 REGIÓN Rajec 

Rajec zastávka PAD Rajec, lom Baranová 103 REGIÓN Rajec 

Rajec zastávka PAD Rajec, Nádražná 103 REGIÓN Rajec 

Rajec zastávka PAD Rajec, poliklinika 103 REGIÓN Rajec 

Rajec zastávka PAD Rajec, Rezbár 103 REGIÓN Rajec 

Rajec zastávka PAD Rajec, ŠM 103 REGIÓN Rajec 

Rajec zastávka PAD Rajec, žel.st. 103 REGIÓN Rajec 

Rajec železničná stanica Rajec 103 REGIÓN Rajec 

Malá Čierna zastávka PAD Malá Čierna, OcÚ 103 REGIÓN Rajec 

Malá Čierna zastávka PAD Malá Čierna, rázc.  103 REGIÓN Rajec 

Veľká Čierna zastávka PAD Veľká Čierna, Bohdal 103 REGIÓN Rajec 

Veľká Čierna zastávka PAD Veľká Čierna, samota 103 REGIÓN Rajec 

Ďurčiná zastávka PAD Ďurčiná, konečná 103 REGIÓN Rajec 

Ďurčiná zastávka PAD Ďurčiná, kostol 103 REGIÓN Rajec 

Ďurčiná zastávka PAD Ďurčiná, Tepličanec 103 REGIÓN Rajec 

Ďurčiná zastávka PAD Ďurčiná, Zádňančin 103 REGIÓN Rajec 

Šuja zastávka PAD Šuja, konečná 103 REGIÓN Rajec 

Šuja zastávka PAD Šuja, pri moste 103 REGIÓN Rajec 

Rajecká Lesná zastávka PAD Rajecká Lesná, Jednota 103 REGIÓN Rajec 

Rajecká Lesná zastávka PAD Rajecká Lesná, konečná 103 REGIÓN Rajec 

Rajecká Lesná zastávka PAD Rajecká Lesná, rázc.  103,104 REGIÓN Rajec 

Rajecká Lesná zastávka PAD Rajecká Lesná, RD 103 REGIÓN Rajec 

Rajecká Lesná zastávka PAD Rajecká Lesná, Trstená 103 REGIÓN Rajec 

Rajecká Lesná zastávka PAD Rajecká Lesná, Zimani 103 REGIÓN Rajec 

Fačkov zastávka PAD Fačkov, Dolná 104 REGIÓN Rajec 

Fačkov zastávka PAD Fačkov, Kocera 104 REGIÓN Rajec 

Fačkov zastávka PAD Fačkov, Obchodné str.  104 REGIÓN Rajec 

Fačkov zastávka PAD Fačkov, Polesie 104 REGIÓN Rajec 

Fačkov zastávka PAD Fačkov, rázc. Čičmany 104,105 REGIÓN Rajec 

Čičmany zastávka PAD Čičmany, chaty 105 REGIÓN Rajec 

Čičmany zastávka PAD Čičmany, konečná 105 REGIÓN Rajec 

Čičmany zastávka PAD Čičmany, OcÚ 105 REGIÓN Rajec 

Čičmany zastávka PAD Čičmany, Radenov dom  105 REGIÓN Rajec 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, ul. A. Hlinku 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, aut. st. 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, aut. st. ul. Jesenského 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, Belajka 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, Gočárova ul. 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, Hurbanova ul. 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, Kýčerka, ABC 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, Kýčerka, bl. 12 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, Martinkov potok 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, nám.  200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, nem.  200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, Palárikova ul. 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, pod Kýčerkou 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, Podzávoz, rázc. 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, Podzávoz, rázc. 2 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, Podzávoz, Ščury 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, Podzávoz, u Krasňana 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, Podzávoz, ZŠ 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, priem. Park 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, SOUS Tatra 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, stromoradie 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, u Sihelníka 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, u Šotra 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, ul. Slobody TESCO 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, Vojty 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, Žiarec Billa  200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadca, Žiarec ZŠ 200 MESTO Čadca 

Rajec zastévka PAD Rajec, Kolc’mia 103 REGION Rajec
Rajec zastévka PAD Rajec, Kostolna ul. 103 REGION Rajec
Rajec zastévka PAD Rajec, Iorn Baranové 103 REGION Rajec
Rajec zastévka PAD Rajec, Nédrainé 103 REGION Rajec
Rajec zastévka PAD Rajec, poliklinika 103 REGION Rajec
Rajec zastévka PAD Rajec, Rezbér 103 REGION Rajec
Rajec zastévka PAD Rajec, §M 103 REGION Rajec
Rajec zastévka PAD Rajec, Zelst. 103 REGION Rajec
Rajec ielezniéna stanica Rajec 103 REGION Rajec

Mala’ Cierna zastévka PAD Mala Cierna, OcU 103 REGION Rajec
Mala’ Cierna zastévka PAD Mala Cierna, rézc. 103 REGION Rajec
Vel'ké Cierna zastévka PAD Velké Cierna, Bohdal 103 REGION Rajec
Vel'ké Cierna zastévka PAD Velké Cierna, samota 103 REGION Rajec

DurEina zastévka PAD Duréiné, koneéné 103 REGION Rajec
DurEina zastévka PAD Duréiné, kostol 103 REGION Rajec
DurEiné zastévka PAD Duréiné, Tepliéanec 103 REGION Rajec
DurEiné zastévka PAD Duréiné, Zédfianéin 103 REGION Rajec

§uja zastévka PAD §uja, koneéné 103 REGION Rajec
§uja zastévka PAD §uja, pri moste 103 REGION Rajec

Rajecké Lesna zastévka PAD Rajecké Lesné,Jednota 103 REGION Rajec
Rajecké Lesna zastévka PAD Rajecké Lesné, koneEna 103 REGION Rajec
Rajecké Lesna zastévka PAD Rajecké Lesné, rézc. 103,104 REGION Rajec
Rajecké Lesna zastévka PAD Rajecké Lesné, RD 103 REGION Rajec
Rajecké Lesna zastévka PAD Rajecké Lesné, Trstena 103 REGION Rajec
Rajecké Lesna zastévka PAD Rajecké Lesné, Zimani 103 REGION Rajec

FaEkov zastévka PAD FaEkov, Dolna 104 REGION Rajec
FaEkov zastévka PAD FaEkov, Kocera 104 REGION Rajec
FaEkov zastévka PAD FaEkov, Obchodné str. 104 REGION Rajec
Faékov zastévka PAD FaEkov, Polesie 104 REGION Rajec
FaEkov zastévka PAD FaEkov, rézc. CiEmany 104,105 REGION Rajec

CiEmany zastévka PAD Ciémany, chaty 105 REGION Rajec
CiEmany zastévka PAD Ciémany, koneéna 105 REGION Rajec
CiEmany zastévka PAD Ciémany, OcU 105 REGION Rajec
CiEmany zastévka PAD Ciémany, Radenov dom 105 REGION Rajec

Cadca zastavka MHD CA Cadca, ul. A. Hlinku 200 MESTO Cadca
Cadca zastavka MHD CA Cadca, aut. st. 200 MESTO Cadca
Cadca zastavka MHD CA Cadca, aut. st. ul.Jesenského 200 MESTO Cadca
Cadca zastavka MHD CA Cadca, Belajka 200 MESTO Cadca
Cadca zastavka MHD CA Cadca, GoEérova ul. 200 MESTO Cadca
Cadca zastavka MHD CA Cadca, Hurbanova ul. 200 MESTO Cadca
Cadca zastavka MHD CA Cadca, Kyléerka, ABC 200 MESTO Cadca
Cadca zastavka MHD CA Cadca, Kyléerka, bl. 12 200 MESTO Cadca
Cadca zastavka MHD CA Cadca, Martinkov potok 200 MESTO Cadca
Cadca zastavka MHD CA Cadca, nam. 200 MESTO Cadca
Cadca zastavka MHD CA Cadca, nem. 200 MESTO Cadca
Cadca zastavka MHD CA Cadca, Palérikova ul. 200 MESTO Cadca
Cadca zastavka MHD CA Cadca, pod Kyléerkou 200 MESTO Cadca
Cadca zastavka MHD CA Cadca, Podzévoz, rézc. 200 MESTO Cadca
Cadca zastavka MHD CA Cadca, Podzévoz, rézc. 2 200 MESTO Cadca
Cadca zastavka MHD CA Cadca, Podzévoz, §Eury 200 MESTO Cadca
Cadca zastavka MHD CA Cadca, Podzévoz, u Krasr'lana 200 MESTO Cadca
Cadca zastavka MHD CA Cadca, Podzévoz, Z§ 200 MESTO Cadca
Cadca zastavka MHD CA Cadca, priem. Park 200 MESTO Cadca
Cadca zastavka MHD CA Cadca, sous Tatra 200 MESTO Cadca
Cadca zastavka MHD CA Cadca, stromoradie 200 MESTO Cadca
Cadca zastavka MHD CA Cadca, u Sihelnl’ka 200 MESTO Cadca
Cadca zastavka MHD CA Cadca, u §otra 200 MESTO Cadca
Cadca zastavka MHD CA Cadca, ul. Slobody TESCO 200 MESTO Cadca
Cadca zastavka MHD CA Cadca, Vojty 200 MESTO Cadca
Cadca zastavka MHD CA Cadca, Ziarec Billa 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka MHD CA Cadca, Ziarec ZS 200 MESTO Cadca
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Čadca zastávka MHD CA Čadečka, pod Sosnami 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadečka, Škradné 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadečka, u Hapčáka 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadečka, u Hľuzy 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadečka, u Kliešča 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadečka, u Králi  200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadečka, u Miškoňa 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadečka, u Tomalu 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Čadečka, Uskoba 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Milošová pod Dejovkou 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Milošová pod Jamkami 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Milošová pod Megoňkami  200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Milošová u Kadluba 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Milošová u Kadlubca 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Milošová u Prívary 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Milošová ZŠ 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Milošová, Huľany 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Milošová, Megoňky 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Nižná Rieka 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Rieka, garáže 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Rieka, lyžiarsky vlek 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka MHD CA Rieka, stred 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka PAD Čadca, aut. st 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka PAD Čadca, aut. st. ul. Jesenského 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka PAD Čadca, Čadečka,Škradné rázc. 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka PAD Čadca, Horelica, Matlúch 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka PAD Čadca, Horelica, OSP 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka PAD Čadca, Horelica, Sventek 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka PAD Čadca, Horelica, ZŠ 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka PAD Čadca, Kyčerka ABC 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka PAD Čadca, Ľadunkov 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka PAD Čadca, nám. 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka PAD Čadca, nem.  200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka PAD Čadca, Pribinova ul. 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka PAD Čadca, pod Kyčerkou 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka PAD Čadca, Podzávoz,rázc. 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka PAD Čadca, Podzávoz ZŠ 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka PAD Čadca, SOÚS Tatra 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka PAD Čadca, ŠM 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka PAD Čadca, u Hľuzy 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka PAD Čadca, U Tomalu 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka PAD Čadca, u Sedliaka I. 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka PAD Čadca, u Sedliaka II. 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka PAD Čadca, u Sihelníka 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka PAD Čadca, Ul. Slobody TESCO 200 MESTO Čadca 

Čadca zastávka PAD Čadca, žel. zast. mesto  200 MESTO Čadca 

Čadca železničná stanica Čadca 200 MESTO Čadca 

Čadca železničná stanica Čadca mesto 200 MESTO Čadca 

Čadca železničná stanica Čadca zastávka 200 MESTO Čadca 

Oščadnica zastávka PAD Oščadnica, Dedovka Veľká Rača 201 REGIÓN Kysuce 

Oščadnica zastávka PAD Oščadnica, Glett 201 REGIÓN Kysuce 

Oščadnica zastávka PAD Oščadnica, hájovňa 201 REGIÓN Kysuce 

Oščadnica zastávka PAD Oščadnica, Knapík  201 REGIÓN Kysuce 

Oščadnica zastávka PAD Oščadnica, Košariská 201 REGIÓN Kysuce 

Oščadnica zastávka PAD Oščadnica, Kysucká galéria 201 REGIÓN Kysuce 

Oščadnica zastávka PAD Oščadnica, Lalíky 201 REGIÓN Kysuce 

Oščadnica zastávka PAD Oščadnica, Maslák 201 REGIÓN Kysuce 

Oščadnica zastávka PAD Oščadnica, na mlákach 201 REGIÓN Kysuce 

Oščadnica zastávka PAD Oščadnica, nám. 201 REGIÓN Kysuce 

Oščadnica zastávka PAD Oščadnica, Peňaci ZŠ 201 REGIÓN Kysuce 

Oščadnica zastávka PAD Oščadnica, Rovné ZŠ 201 REGIÓN Kysuce 

Cadca zastévka MHD CA CadeEka, pod Sosnami 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka MHD CA Cadeéka, §kradné 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka MHD CA Cadeéka, u HapEéka 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka MHD CA Cadeéka, u HI'uzy 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka MHD CA Cadeéka, u Klieééa 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka MHD CA Cadeéka, u Kréli 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka MHD CA Cadeéka, u Miékofia 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka MHD CA Cadeéka, u Tomalu 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka MHD CA Cadeéka, Uskoba 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka MHD CA Milo§ové pod Dejovkou 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka MHD CA Milo§ové podjamkami 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka MHD CA Milo§ové pod Megofikami 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka MHD CA Milo§ové u Kadluba 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka MHD CA Milo§ové u Kadlubca 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka MHD CA Milo§ové u Prl'vary 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka MHD CA Milo§ové z§ 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka MHD CA Milo§ové, HuI'any 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka MHD CA Milo§ové, Megofiky 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka MHD CA Niiné Rieka 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka MHD CA Rieka, garéie 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka MHD CA Rieka, lyiiarsky vlek 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka MHD CA Rieka, stred 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka PAD Cadca, aut. st 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka PAD Cadca, aut. st. uI.Jesenského 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka PAD Cadca, CadeékaSkradné rézc. 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka PAD Cadca, Horelica, MatlL’Jch 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka PAD Cadca, Horelica, OSP 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka PAD Cadca, Horelica, Sventek 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka PAD Cadca, Horelica, Z§ 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka PAD Cadca, KyEerka ABC 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka PAD Cadca, Ladunkov 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka PAD Cadca, ném. 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka PAD Cadca, nem. 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka PAD Cadca, Pribinova ul. 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka PAD Cadca, pod Kyéerkou 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka PAD Cadca, Podzévoz,rézc. 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka PAD Cadca, Podzévoz Z§ 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka PAD Cadca, SOUS Tatra 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka PAD Cadca, §M 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka PAD Cadca, u Hl'uzy 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka PAD Cadca, U Tomalu 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka PAD Cadca, u Sedliaka I. 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka PAD Cadca, u Sedliaka II. 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka PAD Cadca, u Sihelnl’ka 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka PAD Cadca, UI. Slobody TESCO 200 MESTO Cadca
Cadca zastévka PAD Cadca, Zel. zast. mesto 200 MESTO Cadca
Cadca ielezniéné stanica Cadca 200 MESTO Cadca
Cadca ielezniéné stanica Cadca mesto 200 MESTO Cadca
Cadca ielezniéné stanica Cadca zastévka 200 MESTO Cadca

O§Eadnica zastévka PAD Oééadnica, Dedovka Velké Rafa 201 REGION Kysuce
O§Eadnica zastévka PAD Oééadnica, Glett 201 REGION Kysuce
O§Eadn|ca zastévka PAD Oééadnica, héjovfia 201 REGION Kysuce
O§Eadn|ca zastévka PAD O§Eadnica, Knapl’k 201 REGION Kysuce
O§Eadn|ca zastévka PAD O§Eadnica, Koéariské 201 REGION Kysuce
O§Eadn|ca zastévka PAD O§Eadnica, Kysucké galéria 201 REGION Kysuce
O§Eadn|ca zastévka PAD O§Eadnica, LaII'ky 201 REGION Kysuce
O§Eadnica zastévka PAD O§Eadnica, Maslék 201 REGION Kysuce
O§Eadnica zastévka PAD O§Eadnica, na mlékach 201 REGION Kysuce
O§Eadnica zastévka PAD O§Eadnica, ném. 201 REGION Kysuce
O§Eadnica zastévka PAD O§Eadnica, Per'laci ZS 201 REGION Kysuce
O§Eadnica zastévka PAD O§Eadnica, Rovné Z§ 201 REGION Kysuce
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Oščadnica zastávka PAD Oščadnica, spoločenský dom  200,201,202 
MESTO Čadca, 

REGIÓN Kysuce 

Oščadnica zastávka PAD Oščadnica, Svancari 201 REGIÓN Kysuce 

Oščadnica zastávka PAD Oščadnica, Šijáreň 201 REGIÓN Kysuce 

Oščadnica zastávka PAD Oščadnica, U Blaha 201 REGIÓN Kysuce 

Oščadnica zastávka PAD Oščadnica, U Smolky 201 REGIÓN Kysuce 

Oščadnica zastávka PAD Oščadnica, ÚNZ 201 REGIÓN Kysuce 

Oščadnica zastávka PAD Oščadnica, Vojtuš 201 REGIÓN Kysuce 

Oščadnica zastávka PAD Oščadnica, Vreščovka 201 REGIÓN Kysuce 

Oščadnica zastávka PAD Oščadnica, Vyšný koniec Garáže 201 REGIÓN Kysuce 

Oščadnica zastávka PAD Oščadnica, Vyšný koniec Ústav 201 REGIÓN Kysuce 

Oščadnica železničná stanica Oščadnica 201,202 REGIÓN Kysuce 

Krásno nad Kysucou zastávka PAD Krásno nad Kysucou, Blažkov 202 REGIÓN Kysuce 

Krásno nad Kysucou zastávka PAD Krásno nad Kysucou, Gundášov 202 REGIÓN Kysuce 

Krásno nad Kysucou zastávka PAD Krásno nad Kysucou, Jozefíkovci 202 REGIÓN Kysuce 

Krásno nad Kysucou zastávka PAD Krásno nad Kysucou, Kalinov 202 REGIÓN Kysuce 

Krásno nad Kysucou zastávka PAD Krásno nad Kysucou, MsÚ 202 REGIÓN Kysuce 

Krásno nad Kysucou zastávka PAD Krásno nad Kysucou, pri moste 202 REGIÓN Kysuce 

Krásno nad Kysucou zastávka PAD Krásno nad Kysucou, rázc. 202 REGIÓN Kysuce 

Krásno nad Kysucou zastávka PAD Krásno nad Kysucou, sídl. Struhy 202 REGIÓN Kysuce 

Krásno nad Kysucou zastávka PAD Krásno nad Kysucou, ŠM 202 REGIÓN Kysuce 

Krásno nad Kysucou zastávka PAD Krásno nad Kysucou, u Drozdov 202,205 REGIÓN Kysuce 

Krásno nad Kysucou zastávka PAD Krásno nad Kysucou, ústredie 202 REGIÓN Kysuce 

Krásno nad Kysucou zastávka PAD Krásno nad Kysucou, Zákysučie 202 REGIÓN Kysuce 

Krásno nad Kysucou zastávka PAD Krásno nad Kysucou, žel.st. 202 REGIÓN Kysuce 

Krásno nad Kysucou železničná stanica Krásno nad Kysucou 202 REGIÓN Kysuce 

Zborov nad Bystricou zastávka PAD Zborov nad Bystricou, Backovia 202,203 REGIÓN Kysuce 

Zborov nad Bystricou zastávka PAD Zborov nad Bystricou, pod Rubáňom 202 REGIÓN Kysuce 

Zborov nad Bystricou zastávka PAD Zborov nad Bystricou, u Komanov 202 REGIÓN Kysuce 

Zborov nad Bystricou zastávka PAD Zborov nad Bystricou, ZŠ 202 REGIÓN Kysuce 

Klubina zastávka PAD Klubina, Lodňánek 203 REGIÓN Kysuce 

Klubina zastávka PAD Klubina, Sniegon 203 REGIÓN Kysuce 

Radôstka zastávka PAD Radôstka, Krasotín Janotová 203 REGIÓN Kysuce 

Radôstka zastávka PAD Radôstka, Krasotín Konušiak 203 REGIÓN Kysuce 

Radôstka zastávka PAD Radôstka, Krasotín Slivka 203 REGIÓN Kysuce 

Radôstka zastávka PAD Radôstka, Krasotín Sobolčín 203 REGIÓN Kysuce 

Radôstka zastávka PAD Radôstka, Ocú 203 REGIÓN Kysuce 

Radôstka zastávka PAD Radôstka, Prachár 203 REGIÓN Kysuce 

Radôstka zastávka PAD Radôstka, ZŠ 203 REGIÓN Kysuce 

Stará Bystrica zastávka PAD Stará Bystrica, Bartek 203 REGIÓN Kysuce 

Stará Bystrica zastávka PAD Stará Bystrica, Budošovia 203 REGIÓN Kysuce 

Stará Bystrica zastávka PAD Stará Bystrica, Hamer 203 REGIÓN Kysuce 

Stará Bystrica zastávka PAD Stará Bystrica, Hamer-píla 203 REGIÓN Kysuce 

Stará Bystrica zastávka PAD Stará Bystrica, Kanderovia 203 REGIÓN Kysuce 

Stará Bystrica zastávka PAD Stará Bystrica, Lány, kaplnka 203 REGIÓN Kysuce 

Stará Bystrica zastávka PAD Stará Bystrica, nám.  203 REGIÓN Kysuce 

Stará Bystrica zastávka PAD Stará Bystrica, Slezákovci 203 REGIÓN Kysuce 

Stará Bystrica zastávka PAD Stará Bystrica, Šimáškovia 203 REGIÓN Kysuce 

Stará Bystrica zastávka PAD Stará Bystrica, ZŠ 203 REGIÓN Kysuce 

Stará Bystrica zastávka PAD Stará Bystrica, Žovín 203,204 REGIÓN Kysuce 

Nová Bystrica zastávka PAD Nová Bystrica, Andrisovia 204 REGIÓN Kysuce 

Nová Bystrica zastávka PAD Nová Bystrica, Cadrikovia 204 REGIÓN Kysuce 

Nová Bystrica zastávka PAD Nová Bystrica, Hanidžiar 204 REGIÓN Kysuce 

Nová Bystrica zastávka PAD Nová Bystrica, Jančulovia 204 REGIÓN Kysuce 

Nová Bystrica zastávka PAD Nová Bystrica, Rajnoha 204 REGIÓN Kysuce 

Nová Bystrica zastávka PAD Nová Bystrica, RD 204 REGIÓN Kysuce 

Nová Bystrica zastávka PAD Nová Bystrica, Škorvaga 204 REGIÓN Kysuce 

Nová Bystrica zastávka PAD Nová Bystrica, Veľký potok  204 REGIÓN Kysuce 

Nová Bystrica zastávka PAD Nová Bystrica, Vychylovka, Brhel 204 REGIÓN Kysuce 

Nová Bystrica zastávka PAD Nová Bystrica, Vychylovka, Granátov 204 REGIÓN Kysuce 

Nová Bystrica zastávka PAD Nová Bystrica, Vychylovka, Grigovia 204 REGIÓN Kysuce 

MESTO (:adca,
Oscadnlca zastavka PAD Oscadnlca, spolocensky dom 200,201,202 REGION Kysuce

O§Eadnica zastévka PAD O§Eadnica, Svancari 201 REGION Kysuce
O§Eadn|ca zastévka PAD O§Eadnica, §ijérefi 201 REGION Kysuce
O§Eadn|ca zastévka PAD O§Eadnica, U Blaha 201 REGION Kysuce
O§Eadn|ca zastévka PAD O§Eadnica, U Smolky 201 REGION Kysuce
O§Eadnica zastévka PAD O§Eadnica, UNZ 201 REGION Kysuce
O§Eadnica zastévka PAD O§Eadnica, Vojtué 201 REGION Kysuce
O§Eadnica zastévka PAD O§Eadnica, Vreééovka 201 REGION Kysuce
O§Eadnica zastévka PAD Oééadnica, Vyény koniec Garéie 201 REGION Kysuce
Oééadnica zastévka PAD Oééadnica, Vyény koniec Ustav 201 REGION Kysuce
Oééadnica ielezniéné stanica Oééadnica 201,202 REGION Kysuce

Krésno nad Kysucou zastévka PAD Krésno nad Kysucou, Blaikov 202 REGION Kysuce
Krésno nad Kysucou zastévka PAD Krésno nad Kysucou, Gundé§ov 202 REGION Kysuce
Krésno nad Kysucou zastévka PAD Krésno nad Kysucou,JozefI'kovci 202 REGION Kysuce
Krésno nad Kysucou zastévka PAD Krésno nad Kysucou, Kalinov 202 REGION Kysuce
Krésno nad Kysucou zastévka PAD Krésno nad Kysucou, M50 202 REGION Kysuce
Krésno nad Kysucou zastévka PAD Krésno nad Kysucou, pri moste 202 REGION Kysuce
Krésno nad Kysucou zastévka PAD Krésno nad Kysucou, rézc. 202 REGION Kysuce
Krésno nad Kysucou zastévka PAD Krésno nad Kysucou, sIdI. Struhy 202 REGION Kysuce
Krésno nad Kysucou zastévka PAD Krésno nad Kysucou, §M 202 REGION Kysuce
Krésno nad Kysucou zastévka PAD Krésno nad Kysucou, u Drozdov 202,205 REGION Kysuce
Krésno nad Kysucou zastévka PAD Krésno nad Kysucou, L'Istredie 202 REGION Kysuce
Krésno nad Kysucou zastévka PAD Krésno nad Kysucou, Zékysuéie 202 REGION Kysuce
Krésno nad Kysucou zastévka PAD Krésno nad Kysucou, Zel.st. 202 REGION Kysuce
Krésno nad Kysucou ielezniéné stanica Krésno nad Kysucou 202 REGION Kysuce

Zborov nad Bystricou zastévka PAD Zborov nad Bystricou, Backovia 202,203 REGION Kysuce
Zborov nad Bystricou zastévka PAD Zborov nad Bystricou, pod Rubér'lom 202 REGION Kysuce
Zborov nad Bystricou zastévka PAD Zborov nad Bystricou, u Komanov 202 REGION Kysuce
Zborov nad Bystricou zastévka PAD Zborov nad Bystricou, Z§ 202 REGION Kysuce

Klubina zastévka PAD Klubina, Lodfiének 203 REGION Kysuce
Klubina zastévka PAD Klubina, Sniegon 203 REGION Kysuce

Radéstka zastévka PAD Radéstka, Krasotl’njanotové 203 REGION Kysuce
Radéstka zastévka PAD Radéstka, Krasotl’n Konu§iak 203 REGION Kysuce
Radéstka zastévka PAD Radéstka, Krasotl’n Slivka 203 REGION Kysuce
Radéstka zastévka PAD Radéstka, Krasotl’n Sobolél’n 203 REGION Kysuce
Radéstka zastévka PAD Radéstka, OCL'J 203 REGION Kysuce
Radéstka zastévka PAD Radéstka, Prachér 203 REGION Kysuce
Radéstka zastévka PAD Radéstka, Z§ 203 REGION Kysuce

Staré Bystrica zastévka PAD Staré Bystrica, Bartek 203 REGION Kysuce
Staré Bystrica zastévka PAD Staré Bystrica, Budo§ovia 203 REGION Kysuce
Staré Bystrica zastévka PAD Staré Bystrica, Hamer 203 REGION Kysuce
Staré Bystrica zastévka PAD Staré Bystrica, Hamer-pl’la 203 REGION Kysuce
Staré Bystrica zastévka PAD Staré Bystrica, Kanderovia 203 REGION Kysuce
Staré Bystrica zastévka PAD Staré Bystrica, Lény, kaplnka 203 REGION Kysuce
Staré Bystrica zastévka PAD Staré Bystrica, ném. 203 REGION Kysuce
Staré Bystrica zastévka PAD Staré Bystrica, Slezékovci 203 REGION Kysuce
Staré Bystrica zastévka PAD Staré Bystrica, §imé§kovia 203 REGION Kysuce
Staré Bystrica zastévka PAD Staré Bystrica, Z§ 203 REGION Kysuce
Staré Bystrica zastévka PAD Staré Bystrica, Zovin 203,204 REGION Kysuce
Nové Bystrica zastévka PAD Nové Bystrica, Andrisovia 204 REGION Kysuce
Nové Bystrica zastévka PAD Nové Bystrica, Cadrikovia 204 REGION Kysuce
Nové Bystrica zastévka PAD Nové Bystrica, Hanidiiar 204 REGION Kysuce
Nové Bystrica zastévka PAD Nové Bystrica,]anéulovia 204 REGION Kysuce
Nové Bystrica zastévka PAD Nové Bystrica, Rajnoha 204 REGION Kysuce
Nové Bystrica zastévka PAD Nové Bystrica, RD 204 REGION Kysuce
Nové Bystrica zastévka PAD Nové Bystrica, §korvaga 204 REGION Kysuce
Nové Bystrica zastévka PAD Nové Bystrica, Velky potok 204 REGION Kysuce
Nové Bystrica zastévka PAD Nové Bystrica, Vychylovka, Brhel 204 REGION Kysuce
Nové Bystrica zastévka PAD Nové Bystrica, Vychylovka, Granétov 204 REGION Kysuce
Nové Bystrica zastévka PAD Nové Bystrica, Vychylovka, Grigovia 204 REGION Kysuce
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Nová Bystrica zastávka PAD Nová Bystrica, Vychylovka, Koleno 204 REGIÓN Kysuce 

Nová Bystrica zastávka PAD Nová Bystrica, Vychylovka, Pavelkovia 204 REGIÓN Kysuce 

Nová Bystrica zastávka PAD Nová Bystrica, Vychylovka, Petrekov 204 REGIÓN Kysuce 

Nová Bystrica zastávka PAD Nová Bystrica, Vychylovka, polesie 204 REGIÓN Kysuce 

Nová Bystrica zastávka PAD Nová Bystrica, Vychylovka, Rycierky 204 REGIÓN Kysuce 

Nová Bystrica zastávka PAD Nová Bystrica, Vychylovka, skanzen 204 REGIÓN Kysuce 

Nová Bystrica zastávka PAD Nová Bystrica, Vychylovka, Šudovia 204 REGIÓN Kysuce 

Nová Bystrica zastávka PAD Nová Bystrica, Vychylovka, Talapkovia 204 REGIÓN Kysuce 

Nová Bystrica zastávka PAD Nová Bystrica, Vychylovka, ZŠ 204 REGIÓN Kysuce 

Nová Bystrica zastávka PAD Nová Bystrica, ZŠ 204 REGIÓN Kysuce 

Dunajov zastávka PAD Dunajov, žel. závory  202,205 REGIÓN Kysuce 

Dunajov železničná stanica Dunajov 205 REGIÓN Kysuce 

Ochodnica  zastávka PAD Ochodnica, Jednota 205 REGIÓN Kysuce 

Ochodnica  zastávka PAD Ochodnica, konečná 205 REGIÓN Kysuce 

Ochodnica  zastávka PAD Ochodnica, Turčák 205 REGIÓN Kysuce 

Ochodnica  zastávka PAD Ochodnica, u Mrenky 205 REGIÓN Kysuce 

Ochodnica  zastávka PAD Ochodnica, ZŠ 205 REGIÓN Kysuce 

Ochodnica  zastávka PAD Ochodnica, žel.st. 205 REGIÓN Kysuce 

Ochodnica  železničná stanica Ochodnica 205 REGIÓN Kysuce 

Kysucký Lieskovec zastávka PAD Kysucký Lieskovec, hať 205 REGIÓN Kysuce 

Kysucký Lieskovec zastávka PAD Kysucký Lieskovec, hlavná cesta 205 REGIÓN Kysuce 

Kysucký Lieskovec zastávka PAD Kysucký Lieskovec, Jednota 205 REGIÓN Kysuce 

Kysucký Lieskovec zastávka PAD Kysucký Lieskovec, pož. zbroj. 205 REGIÓN Kysuce 

Kysucký Lieskovec zastávka PAD Kysucký Lieskovec, Šamajovia 205 REGIÓN Kysuce 

Lodno zastávka PAD Lodno, Fujákovci 205 REGIÓN Kysuce 

Lodno zastávka PAD Lodno, Hanuliakovci 205 REGIÓN Kysuce 

Lodno zastávka PAD Lodno, Jednota 205 REGIÓN Kysuce 

Lodno zastávka PAD Lodno, Obrkovci 205 REGIÓN Kysuce 

Lodno zastávka PAD Lodno, Tatarčiakovci 205 REGIÓN Kysuce 

Lodno zastávka PAD Lodno, Trnovec 205 REGIÓN Kysuce 

Lodno zastávka PAD Lodno, ZŠ 205 REGIÓN Kysuce 

Povina zastávka PAD Povina, Belanovci 205 REGIÓN Kysuce 

Povina zastávka PAD Povina, Jedľovina 205 REGIÓN Kysuce 

Povina zastávka PAD Povina, Jednota 205,206 REGIÓN Kysuce 

Povina zastávka PAD Povina, konečná 205 REGIÓN Kysuce 

Povina zastávka PAD Povina, Majer 205 REGIÓN Kysuce 

Povina zastávka PAD Povina, Maz. potok 205 REGIÓN Kysuce 

Povina zastávka PAD Povina, pod Velikou 205 REGIÓN Kysuce 

Povina zastávka PAD Povina, Stankov potok 205 REGIÓN Kysuce 

Povina zastávka PAD Povina, ZŠ 205 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka MHD KNM Kysucké Nové Mesto, aut.st. 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka MHD KNM KNM, Budatínska Lehota 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka MHD KNM KNM, Clementisova ul. ZŠ 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka MHD KNM KNM, Dom potravín 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka MHD KNM KNM, Dubie, ústredie 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka MHD KNM KNM, Dúbska cesta, Beňo 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka MHD KNM KNM, Dúbska cesta, cintorín 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka MHD KNM KNM, Hotel B 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka MHD KNM KNM, Kamence Drevina A 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka MHD KNM KNM, Kamence Drevina B 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka MHD KNM KNM, Kamence II. 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka MHD KNM KNM, Kamence Sládkovičova ul. 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka MHD KNM KNM, Kukučínova ul. 1068  206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka MHD KNM KNM, Litovel. Optika 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka MHD KNM KNM, Nábrežná ul. 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka MHD KNM KNM, Nákupné stredisko 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka MHD KNM KNM, Odborné učilište 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka MHD KNM KNM, Pivovarská bl.H 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka MHD KNM KNM, Pivovarská ul. 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka MHD KNM KNM, Schaeffler I. 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka MHD KNM KNM, Schaeffler II. 206 REGIÓN Kysuce 

Nové Bystrica zastévka PAD Nové Bystrica, Vychylovka, Koleno 204 REGION Kysuce
Nové Bystrica zastévka PAD Nové Bystrica, Vychylovka, Pavelkovia 204 REGION Kysuce
Nové Bystrica zastévka PAD Nové Bystrica, Vychylovka, Petrekov 204 REGION Kysuce
Nové Bystrica zastévka PAD Nové Bystrica, Vychylovka, polesie 204 REGION Kysuce
Nové Bystrica zastévka PAD Nové Bystrica, Vychylovka, Rycierky 204 REGION Kysuce
Nové Bystrica zastévka PAD Nové Bystrica, Vychylovka, skanzen 204 REGION Kysuce
Nové Bystrica zastévka PAD Nové Bystrica, Vychylovka, §udovia 204 REGION Kysuce
Nové Bystrica zastévka PAD Nové Bystrica, Vychylovka, Talapkovia 204 REGION Kysuce
Nové Bystrica zastévka PAD Nové Bystrica, Vychylovka, 25 204 REGION Kysuce
Nové Bystrica zastévka PAD Nové Bystrica, 25 204 REGION Kysuce

Dunajov zastévka PAD Dunajov, iel. zévory 202,205 REGION Kysuce
Dunajov ielezniéné stanica Dunajov 205 REGION Kysuce

Ochodnica zastévka PAD Ochodnica,Jednota 205 REGION Kysuce
Ochodnica zastévka PAD Ochodnica, koneEné 205 REGION Kysuce
Ochodnica zastévka PAD Ochodnica, Turéék 205 REGION Kysuce
Ochodnica zastévka PAD Ochodnica, u Mrenky 205 REGION Kysuce
Ochodnica zastévka PAD Ochodnica, Z5 205 REGION Kysuce
Ochodnica zastévka PAD Ochodnica, Zel.st. 205 REGION Kysuce
Ochodnica ielezniéné stanica Ochodnica 205 REGION Kysuce

Kysucky Lieskovec zastévka PAD Kysucky Lieskovec, hat' 205 REGION Kysuce
Kysucky Lieskovec zastévka PAD Kysucky Lieskovec, hlavné cesta 205 REGION Kysuce
Kysucky Lieskovec zastévka PAD Kysucky Lieskovec,Jednota 205 REGION Kysuce
Kysucky Lieskovec zastévka PAD Kysucky Lieskovec, p02. zbroj. 205 REGION Kysuce
Kysucky Lieskovec zastévka PAD Kysucky Lieskovec, 5amajovia 205 REGION Kysuce

Lodno zastévka PAD Lodno, Fujékovci 205 REGION Kysuce
Lodno zastévka PAD Lodno, Hanuliakovci 205 REGION Kysuce
Lodno zastévka PAD Lodno,Jednota 205 REGION Kysuce
Lodno zastévka PAD Lodno, Obrkovci 205 REGION Kysuce
Lodno zastévka PAD Lodno, TatarEiakovci 205 REGION Kysuce
Lodno zastévka PAD Lodno, Trnovec 205 REGION Kysuce
Lodno zastévka PAD Lodno, 25 205 REGION Kysuce
Povina zastévka PAD Povina, Belanovci 205 REGION Kysuce
Povina zastévka PAD Povina,JedIovina 205 REGION Kysuce
Povina zastévka PAD Povina,Jednota 205,206 REGION Kysuce
Povina zastévka PAD Povina, koneEné 205 REGION Kysuce
Povina zastévka PAD Povina, Majer 205 REGION Kysuce
Povina zastévka PAD Povina, Maz. potok 205 REGION Kysuce
Povina zastévka PAD Povina, pod Velikou 205 REGION Kysuce
Povina zastévka PAD Povina, Stankov potok 205 REGION Kysuce
Povina zastévka PAD Povina, 25 205 REGION Kysuce

Kysucké Nové Mesto zastévka MHD KNM Kysucké Nové Mesto, aut.st. 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka MHD KNM KNM, Budatl’nska Lehota 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka MHD KNM KNM, Clementisova ul. Z5 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka MHD KNM KNM, Dom potraVI'n 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka MHD KNM KNM, Dubie, Ustredie 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka MHD KNM KNM, DUbska cesta, Befio 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka MHD KNM KNM, DUbska cesta, cintorl’n 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka MHD KNM KNM, Hotel B 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka MHD KNM KNM, Kamence Drevina A 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka MHD KNM KNM, Kamence Drevina B 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka MHD KNM KNM, Kamence II. 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka MHD KNM KNM, Kamence Slédkoviéova ul. 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka MHD KNM KNM, Kukuél’nova ul. 1068 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka MHD KNM KNM, Litovel. Optika 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka MHD KNM KNM, Nébreiné UL 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka MHD KNM KNM, Nékupné stredisko 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka MHD KNM KNM, Odborné uEiIiéte 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka MHD KNM KNM, Pivovarské bI.H 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka MHD KNM KNM, Pivovarské UL 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka MHD KNM KNM, Schaeffler I. 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zasta’vka MHD KNM KNM, Schaeffler II. 206 REGION Kysuce
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Kysucké Nové Mesto zastávka MHD KNM KNM, Suľkov ZŠ 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka MHD KNM KNM, Vajanského ul. 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka PAD Kysucké Nové Mesto, aut.st. 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka PAD Kysucké Nové Mesto, Budatín. Lehota 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka PAD Kysucké Nové Mesto, Halúzka 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka PAD Kysucké Nové Mesto, Hollý 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka PAD Kysucké Nové Mesto, Kamence Drevina B 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka PAD Kysucké Nové Mesto, Kamence II. 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka PAD Kysucké Nové Mesto, Litovel. Optika 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka PAD Kysucké Nové Mesto, Odborné učilište 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka PAD Kysucké Nové Mesto, Oškreda, Jednota 206,207 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka PAD Kysucké Nové Mesto, Oškreda, most 206,207 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka PAD Kysucké Nové Mesto, pri moste 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka PAD Kysucké Nové Mesto, Schaeffler I. 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka PAD Kysucké Nové Mesto, Schaeffler II. 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka PAD Kysucké Nové Mesto, Stavebniny 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka PAD Kysucké Nové Mesto, ŠM 206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zastávka PAD Kysucké Nové Mesto, Vajanského ul.  206 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto železničná stanica Kysucké Nové Mesto 206 REGIÓN Kysuce 

Radoľa zastávka MHD KNM Radoľa, kaštieľ 206 REGIÓN Kysuce 

Radoľa zastávka MHD KNM Radoľa, kuriak 206 REGIÓN Kysuce 

Radoľa zastávka MHD KNM Radoľa, MŠ 206 REGIÓN Kysuce 

Radoľa zastávka MHD KNM Radoľa, RD 206 REGIÓN Kysuce 

Radoľa zastávka MHD KNM Radoľa, tehelňa 206 REGIÓN Kysuce 

Radoľa zastávka MHD KNM Radoľa, ZŠ 206 REGIÓN Kysuce 

Radoľa zastávka PAD Radoľa chata, ZVL 206,207 REGIÓN Kysuce 

Radoľa zastávka PAD Radoľa, MŠ 206 REGIÓN Kysuce 

Radoľa zastávka PAD Radoľa, pri moste 206 REGIÓN Kysuce 

Radoľa zastávka PAD Radoľa, RD 206 REGIÓN Kysuce 

Lopušné Pažite zastávka PAD Lopušné Pažite, MŠ 207 REGIÓN Kysuce 

Lopušné Pažite zastávka PAD Lopušné Pažite, pod Lysou 207 REGIÓN Kysuce 

Lopušné Pažite zastávka PAD Lopušné Pažite, ZŠ 207 REGIÓN Kysuce 

Dolný Vadičov zastávka PAD Dolný Vadičov, OcÚ 207 REGIÓN Kysuce 

Dolný Vadičov zastávka PAD Dolný Vadičov, Vnuk 207 REGIÓN Kysuce 

Horný Vadičov zastávka PAD Horný Vadičov, Beloš 207 REGIÓN Kysuce 

Horný Vadičov zastávka PAD Horný Vadičov, Bizík 207 REGIÓN Kysuce 

Horný Vadičov zastávka PAD Horný Vadičov, Galierovci 207 REGIÓN Kysuce 

Horný Vadičov zastávka PAD Horný Vadičov, Kačerík 207 REGIÓN Kysuce 

Horný Vadičov zastávka PAD Horný Vadičov, Kamence 207 REGIÓN Kysuce 

Horný Vadičov zastávka PAD Horný Vadičov, Kaplík 207 REGIÓN Kysuce 

Horný Vadičov zastávka PAD Horný Vadičov, Košariská 207 REGIÓN Kysuce 

Horný Vadičov zastávka PAD Horný Vadičov, Kubaščíkovci 207 REGIÓN Kysuce 

Horný Vadičov zastávka PAD Horný Vadičov, Papradie 207 REGIÓN Kysuce 

Horný Vadičov zastávka PAD Horný Vadičov, pošta 207 REGIÓN Kysuce 

Horný Vadičov zastávka PAD Horný Vadičov, Rínok  207 REGIÓN Kysuce 

Snežnica  zastávka PAD Snežnica, Centrum 207 REGIÓN Kysuce 

Snežnica  zastávka PAD Snežnica, konečná 207 REGIÓN Kysuce 

Snežnica  zastávka PAD Snežnica, pri Moravcovi 207 REGIÓN Kysuce 

Snežnica  zastávka PAD Snežnica, Základná škola 207 REGIÓN Kysuce 

Nesluša zastávka PAD Nesluša, horná ZŠ 208 REGIÓN Kysuce 

Nesluša zastávka PAD Nesluša, Janáčik 208 REGIÓN Kysuce 

Nesluša zastávka PAD Nesluša, Lisko 208 REGIÓN Kysuce 

Nesluša zastávka PAD Nesluša, Medzihorský 208 REGIÓN Kysuce 

Nesluša zastávka PAD Nesluša, niž. koniec-most 208 REGIÓN Kysuce 

Nesluša zastávka PAD Nesluša, OcÚ 208 REGIÓN Kysuce 

Nesluša zastávka PAD Nesluša, pošta 208 REGIÓN Kysuce 

Nesluša zastávka PAD Nesluša, Sliž 208 REGIÓN Kysuce 

Nesluša zastávka PAD Nesluša, u Janáčov 208 REGIÓN Kysuce 

Nesluša zastávka PAD Nesluša, ZŠ 208 REGIÓN Kysuce 

Rudinská zastávka PAD Rudinská, Ďurkáč 208 REGIÓN Kysuce 

Rudinská zastávka PAD Rudinská, garáž 208 REGIÓN Kysuce 

Kysucké Nové Mesto zasta’vka MHD KNM KNM, Sqov z§ 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zasta’vka MHD KNM KNM, Vajanského ul. 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka PAD Kysucké Nové Mesto, aut.st. 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka PAD Kysucké Nové Mesto, Budatl’n. Lehota 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka PAD Kysucké Nové Mesto, HalL'Jzka 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka PAD Kysucké Nové Mesto, H0“)? 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka PAD Kysucké Nové Mesto, Kamence Drevina B 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka PAD Kysucké Nové Mesto, Kamence II. 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka PAD Kysucké Nové Mesto, Litovel. Optika 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka PAD Kysucké Nové Mesto, Odborné uEi|i§te 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka PAD Kysucké Nové Mesto, O§kreda,Jednota 206,207 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka PAD Kysucké Nové Mesto, O§kreda, most 206,207 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka PAD Kysucké Nové Mesto, pri moste 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka PAD Kysucké Nové Mesto, Schaef‘fler I. 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka PAD Kysucké Nové Mesto, Schaeffler II. 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka PAD Kysucké Nové Mesto, Stavebniny 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka PAD Kysucké Nové Mesto, §M 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto zastévka PAD Kysucké Nové Mesto, Vajanského UL 206 REGION Kysuce
Kysucké Nové Mesto Zelezniéné stanica Kysucké Nové Mesto 206 REGION Kysuce

RadoIa zastévka MHD KNM Radol’a, kaétiel' 206 REGION Kysuce
RadoIa zastévka MHD KNM Radol’a, kuriak 206 REGION Kysuce
Radora zastévka MHD KNM Radol’a, M 206 REGION Kysuce
RadoIa zastévka MHD KNM Radol’a, RD 206 REGION Kysuce
RadoIa zastévka MHD KNM Radol’a, tehelr'Ia 206 REGION Kysuce
Radora zastévka MHD KNM Radol’a, z§ 206 REGION Kysuce
RadoIa zastévka PAD Radol’a chata, ZVL 206,207 REGION Kysuce
RadoIa zastévka PAD Radol’a, M§ 206 REGION Kysuce
RadoIa zastévka PAD Radol’a, pri moste 206 REGION Kysuce
RadoIa zastévka PAD Radol’a, RD 206 REGION Kysuce

Lopu§né Paiite zastévka PAD Lopu§né Paiite, M§ 207 REGION Kysuce
Lopu§né Paiite zastévka PAD Lopu§né Paiite, pod Lysou 207 REGION Kysuce
Lopu§né Paiite zastévka PAD Lopu§né Paiite, Z§ 207 REGION Kysuce
Dolny VadiEov zastévka PAD Dolny Vadiéov, OcU 207 REGION Kysuce
Dolny VadiEov zastévka PAD Dolny Vadiéov, Vnuk 207 REGION Kysuce
Horny VadiEov zastévka PAD Horny Vadiéov, Be|o§ 207 REGION Kysuce
Horny VadiEov zastévka PAD Horny Vadiéov, Bizik 207 REGION Kysuce
Horny VadiEov zastévka PAD Horny Vadiéov, Galierovci 207 REGION Kysuce
Horny VadiEov zastévka PAD Horny Vadiéov, KaEerI'k 207 REGION Kysuce
Horny VadiEov zastévka PAD Horny Vadiéov, Kamence 207 REGION Kysuce
Horny VadiEov zastévka PAD Horny Vadiéov, Kapll’k 207 REGION Kysuce
Horny VadiEov zastévka PAD Horny Vadiéov, Koéariské 207 REGION Kysuce
Horny VadiEov zastévka PAD Horny Vadiéov, KubaéEI'kovci 207 REGION Kysuce
Horny VadiEov zastévka PAD Horny Vadiéov, Papradie 207 REGION Kysuce
Horny VadiEov zastévka PAD Horny Vadiéov, poéta 207 REGION Kysuce
Horny VadiEov zastévka PAD Horny Vadiéov, Rl'nok 207 REGION Kysuce

Sneinica zastévka PAD Sneinica, Centrum 207 REGION Kysuce
Sneinica zastévka PAD Sneinica, koneEné 207 REGION Kysuce
Sneinica zastévka PAD Sneinica, pri Moravcovi 207 REGION Kysuce
Sneinica zastévka PAD Sneinica, Zékladné §kola 207 REGION Kysuce
Nes|u§a zastévka PAD Nesluéa, horné Z§ 208 REGION Kysuce
Nes|u§a zastévka PAD Nesluéa,JanéEik 208 REGION Kysuce
Nes|u§a zastévka PAD Nesluéa, Lisko 208 REGION Kysuce
Nes|u§a zastévka PAD Nesluéa, Medzihorsky 208 REGION Kysuce
Nes|u§a zastévka PAD Nesluéa, nii. koniec-most 208 REGION Kysuce
Nes|u§a zastévka PAD Nesluéa, Oct) 208 REGION Kysuce
Nes|u§a zastévka PAD Nesluéa, poéta 208 REGION Kysuce
Nes|u§a zastévka PAD Nesluéa, Slii 208 REGION Kysuce
Nes|u§a zastévka PAD Nesluéa, ujanééov 208 REGION Kysuce
Nes|u§a zastévka PAD Nesluéa, Z§ 208 REGION Kysuce

Rudinské zastévka PAD Rudinské, Durkéé 208 REGION Kysuce
Rudinské zastévka PAD Rudinské, garéi 208 REGION Kysuce
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Rudinská zastávka PAD Rudinská, horáreň 208 REGIÓN Kysuce 

Rudinská zastávka PAD Rudinská, Masarcovia 208 REGIÓN Kysuce 

Rudinská zastávka PAD Rudinská, pri mlyne 208 REGIÓN Kysuce 

Rudinská zastávka PAD Rudinská, ústredie 208 REGIÓN Kysuce 

Rudinská zastávka PAD Rudinská, Slovšport 208 REGIÓN Kysuce 

Rudinská zastávka PAD Rudinská, ZŠ 208 REGIÓN Kysuce 

Rudina zastávka PAD Rudina, Králik 208 REGIÓN Kysuce 

Rudina zastávka PAD Rudina, Oravec 208 REGIÓN Kysuce 

Rudina zastávka PAD Rudina, ZŠ 208 REGIÓN Kysuce 

Rudina zastávka PAD Rudina, žel. st. 206,208 REGIÓN Kysuce 

Rudina železničná stanica Rudina 206,208 REGIÓN Kysuce 

Rudinka zastávka PAD Rudinka, Majer 208 REGIÓN Kysuce 

Rudinka zastávka PAD Rudinka, razc. 208 REGIÓN Kysuce 

 

Rudinské zastévka PAD Rudinské, horérefi 208 REGION Kysuce
Rudinské zastévka PAD Rudinské, Masarcovia 208 REGION Kysuce
Rudinské zastévka PAD Rudinské, pri mlyne 208 REGION Kysuce
Rudinské zastévka PAD Rudinské, Ustredie 208 REGION Kysuce
Rudinské zastévka PAD Rudinské, Slovéport 208 REGION Kysuce
Rudinské zastévka PAD Rudinské, Z§ 208 REGION Kysuce
Rudina zastévka PAD Rudina, Krélik 208 REGION Kysuce
Rudina zastévka PAD Rudina, Oravec 208 REGION Kysuce
Rudina zastévka PAD Rudina, Z§ 208 REGION Kysuce
Rudina zastévka PAD Rudina, iel. st. 206,208 REGION Kysuce
Rudina ielezniéné stanica Rudina 206,208 REGION Kysuce
Rudinka zastévka PAD Rudinka, Majer 208 REGION Kysuce
Rudinka zastévka PAD Rudinka, razc. 208 REGION Kysuce
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Príloha č. 5 – Návrh Zmluvy o finančnom vyrovnaní medzi dopravcami spolupracujúcimi  s 

Organizátorom pri prevádzke Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji a priľahlých 

záujmových regiónov 

 

Zmluva o finančnom vyrovnaní  
medzi Dopravcami spolupracujúcimi s Organizátorom pri prevádzke Integrovaného 

dopravného systému v Žilinskom kraji  

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov  

 

(spoločne ďalej len ako „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

medzi 

 

Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. 

Sídlo:     Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Žilina 

Právna forma:    Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zastúpený:    ................................ 

Kontaktná osoba zodpovedná za  

plnenie Zmluvy:   ................................ 

IČO:     51110369  

DIČ:     2120590252 

IČ pre DPH:    SK2120590252 

Bankové spojenie :  

IBAN:   

(Ďalej len ako „Organizátor“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

a 

 

Obchodné meno Dopravcu 1 

Sídlo:     

Právna forma:   

Štatutárny orgán:    

Kontaktná osoba zodpovedná za  

plnenie Zmluvy:     

IČO:     

DIČ:    

IČ DPH:     

Bankové spojenie:    

IBAN:    

(Ďalej ako „Dopravca 1“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

(Spolu aj ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 

a 

 

Obchodné meno Dopravcu 2 

Sídlo:     

Právna forma:   

Štatutárny orgán:    

Kontaktná osoba zodpovedná za  

plnenie Zmluvy:     

Prfloha E. 5 — Névrh Zmluvy 0 finanénom vyrovnani medzi dopravcagli spolupracujl’lcimi s
Organizfitorom pri prevédzke Integrovaného dopravného systému v Zilinskom kraji a pril’ahlych
zéujmovych regiénov

Zmluva 0 finanénom vyrovnani
medzi Dopravcami spolupracujl'lcimi s Organizétorom pri prevédzke Integrovaného

dopravného systému v Zilinskom kraji
uzatvorené V zmysle § 269 ods. 2 Zékona 6. 513/ 1991 Obchodného zékonnika V zneni

neskor§ich predpisov

(spoloéne d’alej len ako ,,Zmluva“ V prisluénom gramatickom tvare)

medzi

Integrované doprava Zilinského kraja, s.r.o.
Sidlo: Pri Rajéianke 2900/43, 010 01 Zilina
Prévna forma: Spoloénost’ s ruéenim obmedzea
Zastfipeny: ................................
Kontaktné osoba zodpovedné za
plnenie Zmluvy: ................................
16:0: 51110369
DIC: 2120590252
1(3 pre DPH: SK2120590252
Bankové spojenie :
IBAN:
(Dalej len ako ”Organizétor“ V prisluénom gramatickom tvare)

a

Obchodné meno Dopravcu 1
Sidlo:
Prévna forma:
Statutémy orgén:
Kontaktné osoba zodpovedné za
plnenie Zmluvy:
16:0:
DIC:
1(3 DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
(Dalej ako ,,D0pravca 1“ V prisluénom gramatickom tvare)

(Spolu aj ako ,,Zmluvné strany“ V prisluénom gramatickom tvare)

Obchodné meno Dopravcu 2
Sidlo:
Prévna forma:
Statutémy orgén:
Kontaktné osoba zodpovedné za
plnenie Zmluvy:
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IČO:     

DIČ:    

IČ DPH:     

Bankové spojenie:    

IBAN:    

(Ďalej ako „Dopravca“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

(Spolu aj ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

a 

 

Obchodné meno Dopravcu „n“ 

Sídlo:     

Právna forma:   

Štatutárny orgán:    

Kontaktná osoba zodpovedná za  

plnenie Zmluvy:     

IČO:     

DIČ:    

IČ DPH:     

Bankové spojenie:    

IBAN:    

(Ďalej ako „Dopravca „n“ “ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

(Spolu aj ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

(Ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 

Preambula 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy, za účelom splnenia si záväzku každého 

Dopravcu, ktorý mu  vyplýva zo Zmluvy o spolupráci pri prevádzke Integrovaného dopravného 

systému v Žilinskom kraji, uzatvorenej medzi Organizátorom a každým Dopravcom (ďalej 

i len „Zmluva o spolupráci“), ktorého obsahom je vzájomné finančné vyrovnanie 

vychádzajúce z modulu deľby tržieb DCS IDŽK. 

 

Článok I. 

Definícia a vysvetlenie pojmov obsiahnutých v Zmluve 

 

1.1 DCS IDŽK sa rozumie dispečersko-clearingový systém, ktorý je zavedený 

 u Organizátora, ktorý slúži na online sledovanie, monitoring, resp. kontrolu nad 

 plynulým vykonávaním verejnej osobnej dopravy na území Žilinského kraja 

 a rozúčtovanie tržieb  v IDS ŽSK. 

1.2 IDS ŽSK sa rozumie Integrovaný dopravný systém Žilinského samosprávneho kraja. 

1.3 Dopravcom sa rozumie každý Dopravca spolupracujúci s  Organizátorom na 

prevádzke IDS ŽSK, ktorý je zapojený do DCS IDŽK. 

1.4 Zmluva o službách sa rozumie napr. Zmluva o službách vo verejnom záujme vo 

 vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave, Zmluva o výkone vo verejnom záujme, 

16:0:
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
(Dalej ako ,,Dopravca“ V prisluénom gramatickom tvare)

(Spolu aj ako ,,Zmluvné strany“ V prisluénom gramatickom tvare)

a

Obchodné meno Dopravcu ,,n“
Sidlo:
Prévna forma:
Statutémy orgén:
Kontaktné osoba zodpovedné za
p1nenie Zmluvy:
ICQ:
DIC:
1(3 DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
(Dalej ako ,,Dopravca ,,n“ ‘6 V prisluénom gramatickom tvare)

(Spolu aj ako ,,Zmluvné strany“ V prisluénom gramatickom tvare)

(Dalej spoloéne aj ako ,,Zmluvné strany“ V prisluénom gramatickom tvare)

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy, za fiéelom splnenia si zévéizku kaidého
Dopravcu, ktory mu vyplyva zo Zmluvy 0 spolupréci pri prevédzke Integrovaného dopravného
systému V Zilinskom kraj i, uzatvorenej medzi Organizétorom a kaidym Dopravcom (d’alej
i len ,,Zmluva 0 spolupréci“), ktorého obsahom je vzéjomné finanéné vyrovnanie
vychédzajfice z modulu del’by triieb DCS IDZK.

1.1

1.2
1.3

1.4

élénok 1.
Definicia a vysvetlenie pojmov obsiahnutych v Zmluve

DCS IDZK sa rozumie dispeéersko-clearingovy systém, ktory je zavedeny
u Organizétora, ktory slfiii na online sledovanie, monitoring, resp. kontrolu nad
plynulym vykonévanim verejnej osobnej dopravy na fizemi Zilinského kraja
a rozfiétovanie triieb V IDS ZSK.
IDS ZSK sa rozumie Integrovany dopravny systém Zilinského samosprévneho kraja.
Dopravcom sa rozumie kaidy Dopravca spolupracujfici s Organizétorom na
prevédzke IDS ZSK, ktory je zapojeny do DCS IDZK.
Zmluva 0 sluibéch sa rozumie napr. Zmluva 0 sluibéch V0 verejnom zéujme V0
vnfitr0§tétnej praVidelnej autobusovej doprave, Zmluva o Vykone V0 verejnom zéujme,
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 Zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy 

 na dráhe. 

1.5 Zmluva o spolupráci je Zmluva o spolupráci pri prevádzke Integrovaného dopravného 

systému v Žilinskom kraji, uzatvorená medzi Organizátorom a každým Dopravcom. 

1.6 Štandardom dátových a finančných tokov v IDS ŽSK je dokument tvoriaci prílohu 

č. 2 Zmluvy o spolupráci. 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dopravcu, na základe automaticky 

vygenerovaného výstupu z modulu deľby tržieb DCS IDŽK, v súlade so Štandardom 

dátových a finančných tokov v IDS ŽSK, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o 

spolupráci, vzájomne sa finančne vyrovnať s ostatnými Dopravcami, a to formou faktúr 

vyhotovovaných a uhrádzaných vzájomne a Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť 

kontrolu výstupu  modulu deľby tržieb DCS IDŽK, a to vyhotovovaním kontrolných 

faktúr, zasielaných jednotlivým Dopravcom. Kontrolné faktúry v zmysle 

predchádzajúcej vety nie sú daňovým dokladom. 

 

2.2 Zmluvné strany sa zároveň dohodli: 

 

a) Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. 

b) Dopravca je povinný doručiť faktúru v dvoch vyhotoveniach najneskôr do 5 

pracovných dní od jej vystavenia na adresu Dopravcu uvedenú v záhlaví tejto 

Zmluvy, pokiaľ Dopravca neoznámi inú adresu na doručovanie faktúr. Zmluvné 

strany vyhlasujú, že ak Dopravca má uzatvorenú osobitnú dohodu s iným 

Dopravcom, ktorej obsahom je oprávnenie doručovať faktúry elektronicky, tak si 

povinnosť v zmysle prvej vety tohto bodu splní aj doručením faktúry najneskôr do 

5 pracovných dní od jej vystavenia na emailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto 

Zmluvy. 

c) V prípade, že faktúra nebude doručená Dopravcovi do 5 pracovných dní od jej 

vystavenia, lehota splatnosti sa predlžuje o počet dní presahujúcich túto lehotu. 

V prípade, ak splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo 

pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti faktúry považovať najbližší 

nasledujúci pracovný deň. 

d) Vo faktúre je Dopravca povinný uviesť interné číslo Zmluvy Dopravcu a údaj pre 

zúčtovanie faktúry Dopravcom. 

e) Faktúra musí mať náležitosti podľa práva Slovenskej republiky, vrátane náležitosti 

daňového dokladu podľa zákona o DPH v platnom znení. V prípade, ak sa na 

Dopravcu nevzťahuje zákon o DPH, faktúra musí obsahovať všetky náležitosti 

v súlade so Smernicou Rady 2006/112/ES. 

f) Ak faktúra nebude zodpovedať požiadavkám uvedeným v ustanoveniach tejto 

Zmluvy, bude vrátená v lehote do desať (10) pracovných dní Dopravcovi a nová, 

tridsať (30) dňová lehota splatnosti začne plynúť od dátumu riadneho vystavenia 

novej, respektíve opravenej faktúry Dopravcovi. Pokiaľ faktúra nebude vrátená 

v uvedenej lehote bude sa považovať za odsúhlasenú. 

 

Článok III. 

Doba platnosti Zmluvy 

1.5

1.6

2.1

2.2

Zmluva o dopravnych sluibéch V0 verejnom zéujme pri prevédzkovani osobnej dopravy
na dréhe.
Zmluva 0 spolupréci je Zmluva o spolupréci pri prevédzke Integrovaného dopravného
systému V Zilinskom kraji, uzatvorené medzi Organizétorom a kaidym Dopravcom.
Standardom détovych a finanénych tokov v IDS ZSK je dokument tvoriaci prilohu
6. 2 Zmluvy o spolupréci.

élénok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zévéizok Dopravcu, na zéklade automaticky
vygenerovaného vystupu z modulu del’by triieb DCS ID2K, V sfilade so Standardom
détovych a finanénych tokov V IDS ZSK, ktory tvori neoddelitel’nfi sfiéast’ Zmluvy o
spolupréci, VZéjomne sa finanéne vyrovnat’ s ostatnymi Dopravcami, a to formou faktl'lr
vyhotovovanych a uhrédzanych VZéjomne a Organizétor sa zavéizuje zabezpeéit’
kontrolu vystupu modulu del’by trZieb DCS IDZK, a to vyhotovovanim kontrolnych
faktfir, zasielanych jednotlivym Dopravcom. Kontrolné faktfiry V zmysle
predchédzajficej vety nie sfi dafiovym dokladom.

Zmluvné strany sa zérovefi dohodli:

a) Splatnost’ faktl'lr je 30 dni odo dfia vystavenia faktl'lry.
b) Dopravca je povinny doruéit’ faktl'lru V dvoch vyhotoveniach najneskor do 5

pracovnych dni od jej vystavenia na adresu Dopravcu uvedem'l V zéhlaVi tejto
Zmluvy, pokial’ Dopravca neoznémi in1'1 adresu na doruéovanie fak‘u'lr. Zmluvné
strany vyhlasujl'l, Ze ak Dopravca mé uzatvorenl'l osobitnl'l dohodu s inym
Dopravcom, ktorej obsahom je oprévnenie doruéovat’ faktl'lry elektronicky, tak si
povinnost’ V zmysle prvej vety tohto bodu splni aj doruéenim faktl'lry najneskor do
5 pracovnych dni od jej vystavenia na emailovfi adresu uvedenfi V zéhlavi tejto
Zmluvy.

c) Vpripade, ie faktl'lra nebude doruéené Dopravcovi do 5 pracovnych dni od jej
vystavenia, lehota splatnosti sa predliuje o poéet dni presahujficich tl'lto lehotu.
V pripade, ak splatnost’ faktfiry pripadne na defi pracovného V01’na alebo
pracovného pokoja, bude sa za defi splatnosti faktl'lry povaZovat’ najb1i2§i
nasledujfici pracovny defi.

d) Vo faktfire je Dopravca povinny uViest’ interné éislo Zmluvy Dopravcu a 1'1daj pre
zfiétovanie faktl'lry Dopravcom.

e) Faktfira musi mat’ néleiitosti podl’a préva Slovenskej republiky, vrétane néleiitosti
dafiového dokladu podl’a zékona o DPH Vplatnom zneni. V pripade, ak sa na
Dopravcu nevzt’ahuje zékon o DPH, faktl'lra musi obsahovat’ V§etky néleiitosti
V sfilade so Smernicou Rady 2006/112/ES.

1) Ak faktfira nebude zodpovedat’ poiiadavkém uvedenym V ustanoveniach tejto
Zmluvy, bude vrétené V lehote do desat’ (10) pracovnych dni Dopravcovi a nové,
tridsat’ (30) dfiové lehota splatnosti zaéne plym'lt’ od détumu riadneho vystavenia
novej, respektive opravenej faktl'lry Dopravcovi. Pokial’ faktl'lra nebude vrétené
V uvedenej lehote bude sa povaiovat’ za odsfihlasenfi.

('rlénok III.
Doba platnosti Zmluvy
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3.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá je viazaná na dobu účinnosti Zmluvy 

o spolupráci medzi Dopravcom a Organizátorom. V zmysle uvedeného, ak zanikne len 

niektorá zo Zmlúv o spolupráci medzi Dopravcom a Organizátorom, uvedené spôsobuje 

zánik tejto Zmluvy len vo vzťahu k tomuto dotknutému Dopravcovi, ktorý bol 

účastníkom zaniknutej Zmluvy o spolupráci.   

 

 

 

 

Článok IV. 

Osobitné dojednanie o nahradení alebo pristúpení Dopravcu 

 

4.1 Zmluvné strany sa touto zmluvou spoločne zaväzujú, že v prípade, ak Dopravcu 

poskytujúceho služby verejnej osobnej dopravy na území IDS ŽSK, nahradí na základe 

osobitných zmlúv s Organizátorom iný dopravca poskytujúci služby verejnej osobnej 

dopravy s rovnakým rozsahom na danom území, ako nahrádzaný dopravca, tak 

uzatvoria dodatok k tejto Zmluve, ktorého účelom a obsahom bude akceptácia 

nahrádzajúceho dopravcu, ako jednej zo zmluvných strán tejto Zmluvy. 

 

4.2 Zmluvné strany sa touto zmluvou spoločne zaväzujú, že v prípade, ak dopravca 

 poskytujúci služby verejnej osobnej dopravy na území IDS ŽSK, ktorý doteraz nie je 

 zmluvnou stranou tejto Zmluvy, prejaví záujem o pristúpenie k tejto Zmluve, resp. mu 

 taká povinnosť bude vyplývať z obdobného vzťahu, akým je Zmluva o spolupráci, tak 

 s ním uzatvoria dohodu o pristúpení k tejto Zmluve. 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami všetkých 

zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v 

Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. V prípade rozdielnosti dátumov podpisov zmluvných strán sa za 

deň platnosti považuje posledný dátum podpisu Zmluvy. 

 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa Zmluvy doručované poštou sa 

pokladajú za doručené i keď: 

• zmluvná strana odmietne prevziať poštovú zásielku, a to dňom odmietnutia 

prevzatia druhou zmluvnou stranou, 

• poštová zásielka sa vráti ako nedoručiteľná alebo neprevzatá v odbernej lehote, a to 

dňom vrátenia odosielateľovi a to i v prípade, že sa o nej adresát nedozvie. 

Písomnosti doručované poštou budú zmluvné strany zasielať na adresu sídla druhej 

zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, pokiaľ príslušná zmluvná strana 

neoznámi novú adresu doručovania zmluvnej strane. V prípade nesúladu adresy sídla 

druhej zmluvnej strany uvedenej v záhlaví tejto Zmluvy, resp. adresy oznámenej 

zmluvnou stranou, s adresou uvedenou v aktuálnom výpise z obchodného registra, budú 

písomnosti účinne doručované podľa tohto bodu i v prípade, ak budú doručované len na 

adresu sídla zmluvnej strany vyplývajúcej z obchodného registra. 

3.1

4.1

4.2

5.1

5.2

Této Zmluva sa uzatvéra na dobu uréitli, ktoré je Viazané na dobu fiéinnosti Zmluvy
o spolupréci medzi Dopravcom a Organizétorom. V zmysle uvedeného, ak zanikne len
niektoré zo Zmlfiv 0 spolupréci medzi Dopravcom a Organizétorom, uvedené sp6sobuje
zénik tejto Zmluvy len V0 vzt’ahu k tomuto dotknutému Dopravcovi, ktory bol
fiéastnikom zaniknutej Zmluvy o spolupréci.

Clénok IV.
Osobitné dojednanie o nahradeni alebo pristlipeni Dopravcu

Zmluvné strany sa touto zmluvou spoloéne zavéizujfi, ie V pripade, ak Dopravcu
poskytujficeho sluiby verejnej osobnej dopravy na fizemi IDS ZSK, nahradi na zéklade
osobitnych zmll'iv s Organizétorom in}? dopravca poskytujfici sluiby verejnej osobnej
dopravy s rovnakym rozsahom na danom fizemi, ako nahrédzany dopravca, tak
uzatvoria dodatok k tejto Zmluve, ktorého fiéelom a obsahom bude akceptécia
nahrédzajficeho dopravcu, ako jeda 20 zmluvnych strén tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa touto zmluvou spoloéne zavéizujl'l, 26 V pripade, ak dopravca
poskytujl'ici sluiby verejnej osobnej dopravy na fizemi IDS ZSK, ktory doteraz nie je
zmluvnou stranou tejto Zmluvy, prejavi zéujem o pristfipenie k tejto Zmluve, resp. mu
také povinnost’ bude vyplyvat’ z obdobného vzt’ahu, akym je Zmluva o spolupréci, tak
s nim uzatvoria dohodu o pristl'lpeni k tejto Zmluve.

Clénok V.
Zévereéné ustanovenia

Zmluva nadobl'ida platnost’ dfiom jej podpisu oprévnenymi zéstupcami V§etkych
zmluvnych strain a I’léinnost’ nasledujlicim dfiom p0 dni jej zverejnenia v
Centrélnom registri zmll'lv Uradu Vlédy SR V zmysle § 47a zékona 6. 40/1964 Zb.
Obéiansky zékonnik V zneni neskor§ich predpisov a zékona é. 211/2000 Z. z. 0
slobodnom pristupe k informéciém a o zmene a doplneni niektorych zékonov V zneni
neskoréich predpisov. V pripade rozdielnosti détumov podpisov zmluvnych strén sa za
defi platnosti povaiuje posledny détum podpisu Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti podl’a Zmluvy doruéované po§tou sa
pokladajl'l za doruéené i ked’:
o zmluvné strana odmietne prevziat’ poétovfi zésielku, a to dfiom odmietnutia

prevzatia druhou zmluvnou stranou,
o po§tové zésielka sa vréti ako nedoruéitel’né alebo neprevzaté V odbernej lehote, a to

dfiom vrétenia odosielatel’ovi a to i V pripade, Ze sa 0 nej adresét nedozvie.
Pisonmosti doruéované poétou bud1'1 zmluvné strany zasielat’ na adresu sidla druhej
zmluvnej strany uvedenl'l V zéhlavi tejto Zmluvy, pokial’ prisluéné zmluvné strana
neoznémi n0V1'1 adresu doruéovania zmluvnej strane. V pripade nesfiladu adresy sidla
druhej zmluvnej strany uvedenej V zéhlavi tejto Zmluvy, resp. adresy oznémenej
zmluvnou stranou, s adresou uvedenou V aktuélnom Vypise z obchodného registra, bud1'1
pisomnosti fiéinne doruéované podl’a tohto bodu i V pripade, ak bud1'1 doruéované len na
adresu sidla zmluvnej strany vyplyvajficej z obchodného registra.
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5.3 Táto Zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami 

podpísanými oprávnenými zástupcami všetkých zmluvných strán. Spôsob uskutočnenia 

zmien a doplnkov sa netýka zmeny adresy sídla zmluvných strán, či adresy pre 

fakturáciu a kontaktnej osoby (vrátane čísla telefónu, faxu a e-mailovej adresy), pri 

ktorých je  postačujúce písomné oznámenie zmeny. Zmena bankových údajov je možná 

iba na základe písomného oznámenia zmluvných strán, pričom takéto oznámenie musí 

byť podpísané osobami oprávnenými konať za zmluvnú stranu, ktorá zmenu bankových 

údajov oznamuje druhej zmluvnej strane. 

 

5.4 Postúpenie a založenie pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy na tretiu 

osobu je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Dopravcu. 

 

5.5 Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj 

následkov ich prípadnej neplatnosti, ako aj vzájomné vzťahy zúčastnených strán touto 

Zmluvou neupravené, sa riadia a budú vykladané v súlade s ustanoveniami 

Obchodného zákonníka platného v SR ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi 

predpismi SR, pričom na kolízne ustanovenia sa neprihliada. 

 

5.6 Prípadné spory vyplývajúce zo Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prioritne 

vzájomnou dohodou. V prípade neúspešnej vzájomnej dohody prípadný spor bude riešiť 

príslušný súd SR v zmysle ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový 

poriadok.  

 

5.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že v súlade s  nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijali primerané technické a organizačné 

opatrenia na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, 

s dôsledným uplatnením zásady minimalizácie množstva získaných osobných údajov a 

rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov.  

 

5.8 Pokiaľ ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, alebo jeho časť je alebo sa stane 

neplatným či nevynútiteľným rozhodnutím súdu či iného príslušného orgánu, nebude 

mať táto neplatnosť alebo nevynútiteľnosť vplyv na platnosť či vynútiteľnosť ostatných 

ustanovení tejto Zmluvy alebo jej časti, pokiaľ nevyplýva priamo z obsahu tejto 

Zmluvy, že toto ustanovenie alebo jeho časť nemožno oddeliť od ďalšieho obsahu. 

 

5.9 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 

každá zo Zmluvných strán dostane po jednom (1) vyhotovení. 

 

5.10 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva je povinne zverejňovaná v súlade s § 

5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

5.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré podpisujú túto zmluvu, sú oprávnené konať  

a zaväzovať zmluvnú stranu. 

 

5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si ustanovenia tejto Zmluvy prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany 

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

Této Zmluva sa méie menit’ alebo dop1f1at’ len oéislovanymi pisomnymi dodatkami
podpisanymi oprévnenymi zéstupcami V§etkych zmluvnych strén. Spésob uskutoénenia
zmien a doplnkov sa netyka zmeny adresy sidla zmluvnych strain, éi adresy pre
fakturéciu akontaktnej osoby (vrétane éisla telefénu, faxu a e-mailovej adresy), pri
ktorych je postaéujfice pisomné oznémenie zmeny. Zmena bankovych 1'1daj 0V je moiné
iba na zéklade pisomného oznémenia zmluvnych strain, priéom takéto oznémenie musi
byt’ podpisané osobami oprévnenymi konat’ za zmluvnfi stranu, ktoré zmenu bankovych
1'1daj0V oznamuje druhej zmluvnej strane.

Postfipenie a zaloienie pohl’adévok a zévéizkov vyplyvajficich zo Zmluvy na tretiu
osobu je moZné len s predchédzajficim pisomnym sfihlasom Dopravcu.

Préva a povinnosti vyplyvajfice zo Zmluvy, vrétane posudzovania ich platnosti ako aj
nésledkov ich pripadnej neplatnosti, ako aj vzéjomné vzt’ahy zfiéastnenych strain touto
Zmluvou neupravené, sa riadia a bud1'1 vykladané V sfilade s ustanoveniami
Obchodného zékonnika platného V SR ako aj d’al§imi V§eobecne zévéiznymi prévnymi
predpismi SR, priéom na kolizne ustanovenia sa neprihliada.

Pripadné spory vyplyvajfice zo Zmluvy sa zmluvné strany zavéizujfi rie§it’ prioritne
vzéjomnou dohodou. V pripade nefispeénej VZéjomnej dohody pripadn}? spor bude rieéit’
prislu§ny s1'1d SR V zmysle ustanoveni zékona é. 160/2015 Z. z. Civiln}? sporovy
poriadok.

Zmluvné strany vyhlasujfi, ie V sfilade s nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochrane fyzickych oséb pri spracfivani osobnych fidajov a o V01’nom
pohybe takychto fidajov, ako aj zékonom 6. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych fidajov
a o zmene a doplneni niektorych zékonov prijali primerané technické a organizaéné
opatrenia na zabezpeéenie spracfivania osobnych fidajov len na konkrétny {1661,
s d6slednym uplatnenim zésady minimalizécie Irmoistva ziskanych osobnych fidajov a
rozsahu ich spracfivania, doby uchovévania a dostupnosti osobnych fidajov.

Pokial’ ktorékol’vek ustanovenie tejto Zmluvy, alebo jeho éast’ je alebo sa stane
neplatnym éi nevynfititel’nym rozhodnutim s1'1du 6i iného prisluéného orgénu, nebude
mat’ této neplatnost’ alebo nevynfititel’nost’ VplyV na platnost’ éi vynfititel’nost’ ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy alebo jej éasti, pokial’ nevyplyva priamo z obsahu tejto
Zmluvy, Ze toto ustanovenie alebo jeho éast’ nemoino oddelit’ 0d d’al§ieho obsahu.

Této Zmluvaje vyhotovené v §tyroch (4) rovnopisoch s platnost’ou originélu, z ktorych
kaidé zo Zmluvnych strain dostane p0 jednom (1) vyhotoveni.

Zmluvné strany berl'l na vedomie, Ze této Zmluva je povinne zverejfiované V sfilade s §
5a Zékona é. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciém a o zmene a doplneni
niektorych zékonov (zékon o slobode informécii) V zneni neskoréich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasujfi, Ze osoby, ktoré podpisujfi tl'lto zmluvu, sfi oprévnené konat’
a zavéizovat’ zmluvnfi stranu.

Zmluvné strany vyhlasujfi, 26 Si ustanovenia tejto Zmluvy preéitali, jej obsahu
porozumeli a na znak s1'1hlasu s jej obsahom ju Vlastnoruéne podpisali. Zmluvné strany
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zároveň prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, nekonali v tiesni 

ani skutkovom alebo právnom omyle. 

 

5.13 Zmluvne strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby 

nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany 

prehlasujú, že zastavajú prístup nulovej tolerancie ku korupcií na všetkých úrovniach 

a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade 

s protikorupčnými zákonmi.  

 

Za Organizátora:    Za Dopravcu 1  

 

V Žiline, dňa.............................                        V ................., dňa............................. 

 

 

 

__________________________   ________________________________ 

 

    Za  Dopravcu 2 

        

       V ................., dňa............................. 

 

 

 

       ________________________________ 

         

 

 

       Za Dopravcu „n“ 

 

       V ....................., dňa............................. 

 

 

 

        

zérovefi prehlasujfi, Ze tfito zmluvu uzatvorili slobodne, Véine, nekonali V tiesni
ani skutkovom alebo prévnom omyle.

5.13 Zmluvne strany sa zavéizujl'l zaistit’ Véetkymi moinymi prostriedkami, aby
nedochédzalo ku korupénym konaniam V rémci obchodnych vzt’ahov. Zmluvné strany
prehlasujfi, Ze zastavajl'l pristup nulovej tolerancie ku korupcii na V§etkych firovniach
a vyZadujfi 0d svojich Vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie V sfilade
s protikorupénymi zékonmi.

Za Organizétora: Za Dopravcu 1

V Ziline, dfia............................. V ................. , dfia.............................

Za Dopravcu 2

V ................. , dfia.............................

Za Dopravcu ,,n“

V ..................... , dfia.............................




