TARIFA
MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY V POPRADE
A.

Úvodné ustanovenia

Mesto Poprad upravuje cenové vzťahy medzi dopravcom - Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová
spoločnosť, Wolkerova 466, 058 49 Poprad (ďalej len „SAD Poprad“) a cestujúcim nasledovne.
Pre prepravu cestujúcich, príručných batožín, bicyklov, detských kočíkov, nosičov a zvierat vozidlami mestskej
hromadnej dopravy (ďalej len „MHD“) platia tieto prepravno-tarifné zásady:
a. cestovné a dovozné sa platí vo vozidle, predplatný cestovný lístok a bezkontaktnú čipovú kartu je
možné zakúpiť v sídle dopravcu,
b. tarifná sadzba - časová prestupná,
c. tarifná sadzba určuje výšku cestovného (za prepravu osôb) a dovozného (za prepravu príručných
batožín, zvierat alebo bicyklov),
d. bezplatné cestovanie a predplatné cestovné lístky majú elektronickú formu – držitelia bezkontaktných
čipových kariet.
Pre účely Tarify MHD Poprad platia tieto pojmy:
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dieťa - do dňa dovŕšenia šiesteho roku veku,
žiak - odo dňa dovŕšenia šiesteho roku veku do dňa dovŕšenia šestnásteho roku veku,
študent - odo dňa dovŕšenia šestnásteho roku veku do dňa dovŕšenia dvadsiateho šiesteho roku veku,
mladistvý - ten, kto ukončil plnenie povinnej školskej dochádzky tak, že od začiatku plnenia povinnej
školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa zákona 245/2008 Z.z.
z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, alebo ten,
kto dňom 31. augusta príslušného školského roka dovŕšil 16. rok veku a nie je študentom,
dôchodca - občan SR, poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a jemu na rovnakú úroveň
postavený dôchodok, s výnimkou čiastočne invalidného dôchodku,
dôchodca - občan SR, poberateľ výsluhového dôchodku a poberateľ predčasného starobného
dôchodku, ktorí majú viac ako 60 rokov,
BČK – bezkontaktná čipová karta,
príručná batožina - batožina stanovených rozmerov za podmienok prepravy podľa platného
prepravného poriadku,
časový lístok – cestovný lístok prestupný platný na predplatený čas od času zakúpenia vo vozidle (30
min., 60 min., 24 hod., 72 hod.)
predplatný časový lístok – cestovný lístok prestupný platný na počet predplatených dní (7, 30, 90, 180
a 365 dní) s voliteľným začiatkom dňa platnosti určený cestujúcim - vydáva sa len v elektronickej
forme - BČK,
zviera - živé zviera je možné prepraviť za podmienok podľa platného prepravného poriadku,
bicykel - dopravný prostriedok s dvomi za sebou umiestnenými kolesami pripevnenými na rám
a poháňaný pedálmi je možné prepraviť za podmienok podľa platného prepravného poriadku,
stanovené základné cestovné - pre stanovenie výšky základného cestovného za cestovanie
bez platného cestovného lístka je cena základného cestovného papierového lístka na 30 minút
v hotovosti,
sankčná úhrada - 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 v znení neskorších
predpisov alebo sankčná úhrada v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení
neskorších predpisov,
poplatok - poplatok za dodatočné preukázanie platného predplatného časového cestovného lístka
alebo BČK,
preukaz totožnosti – platný občiansky preukaz alebo cestovný pas

B.

Druhy cestovných dokladov
1. Jednorazové cestovné – jednorazové cestovné lístky (ďalej len „JCL“):
a. základné cestovné (dospelá osoba alebo mladistvý):
i. 30 minútový
ii. 60 minútový
b. osobitné (zľavnené) cestovné (deti a žiaci do dňa dovŕšenia 16. roku veku, študenti do dňa
dovŕšenia 26. roku veku, dôchodcovia a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím – držitelia
preukazov ŤZP a ŤZP-S, sprievodca držiteľa ŤZP-S, držiteľ diamantovej a zlatej Jánskeho plakety
a držiteľ Kňazovického medaily):
i. 30 minútový
ii. 60 minútový.
2. Abonentské cestovné – predplatné cestovné lístky (ďalej len „PCL“):
a. 7-dňový
b. 30-dňový
c. 90-dňový
d. 180-dňový
e. 365-dňový.
3. Turistické cestovné - turistické cestovné lístky (ďalej „TCL“):
a. TCL 24 hodinový (pre všetky kategórie cestujúcich) – platí 24 hodín od zakúpenia vo vozidle
b. TCL 72 hodinový (pre všetky kategórie cestujúcich) – platí 72 hodín od zakúpenia vo vozidle.
4. Prepravné – prepravné lístky (ďalej len „PL“):
a. za prepravu batožiny a bicykla,
b. za prepravu zvieraťa.

Všetky druhy cestovných lístkov sú prestupné s obmedzeným časom platnosti od času zakúpenia lístka alebo
vopred definovaného začiatku platnosti v prípade predplatných cestovných lístkov.
C.

Typy cestovných lístkov
1. Papierové cestovné lístky zakúpene u vodiča – platia na preddefinovaný čas podľa údajov uvedených
v tabuľke cestovného a prepravného, po uplynutí doby od času jeho vyznačenia je cestovný lístok
neplatný. Pri prestupoch sa cestujúci preukáže pri nástupe vodičovi platným cestovným lístkom.
2. Cestovný lístok ako aktivované elektronické médium – BČK:
a. aktivované elektronické médium vo forme BČK - pre predplatné cestovné lístky na 7, 30, 90,
180 a 365 dní. Platí bez obmedzenia počtu ciest ako cestovné pre jednu osobu na všetkých
linkách MHD, na uvedený počet po sebe nasledujúcich kalendárnych dní s voliteľným
začiatkom platnosti. Predplatný cestovný lístok so zľavou je možné zakúpiť len na obdobie,
počas ktorého nárok na zľavu preukázateľne trvá. Po uplynutí doby, na ktorú bol cestovný
lístok aktivovaný stráca platnosť. Predplatný cestovný lístok a bezplatné cestovanie vo forme
BČK je neprenosné!
b. BČK ako elektronická peňaženka je využívanie čipovej karty na úhradu cestovného
a dovozného bezhotovostným stykom. Minimálny kredit, ktorý je povinný cestujúci
na predajnom mieste pri aktivovaní BČK zložiť je jedno euro (maximálna výška kreditu
je obmedzená na päťdesiat eur). Z uvedeného kreditu sa pri nastúpení do vozidla a zakúpení
požadovaného cestovného a dovozného odpočíta výška základného alebo zľavneného
cestovného lístka podľa tarify. Cestujúcemu je umožnené na BČK zakúpiť cestovné pre
maximálne päť ním sprevádzaných osôb vo vozidle.

D.

Ceny cestovného a dovozného – MHD Poprad
Osobitné cestovné:
Kategórie/
cestovný
doklad

Úhrada [EUR]
JCL
30 min.
60 min.

Základné
cestovné:
dospelá osoba,
mladistvý

Osobitné
cestovné: žiaci,
študenti,
sprievodca
držiteľa ŤZP-S

BČK

hotovosť

BČK

0,50
0,60

0,70
0,85

0,30
0,35

Kategórie/
cestovný
doklad
Úhrada [EUR]
PCL
7-dňový
30-dňový
90-dňový
180-dňový
365-dňový

hotovosť
hotovosť BČK
BČK
JEDNORAZOVÉ CESTOVNÉ LÍSTKY
0,50
0,20
0,40
bezplatne
0,60
0,25
0,50
bezplatne

hotovosť
0,30
0,40

Základné
Osobitné cestovné: Osobitné cestovné:
cestovné:
žiaci, študenti,
dôchodcovia do dňa
dospelá osoba, sprievodca držiteľa
dovŕšenia 70. roku
mladistvý
ŤZP-S
veku
BČK
BČK
BČK
PREDPLATNÉ CESTOVNÉ LÍSTKY
8
5
4
20
12
8
55
33
22
100
60
40
185
112
75

Cestovný
PREPRAVNÉ LÍSTKY
doklad
hotovosť
Úhrada [EUR]
BČK
Batožina, bicykel 0,20
0,30
Zviera
0,50
0,70
E.

Osobitné
cestovné:
dôchodcovia do
dňa dovŕšenia 70.
roku veku

deti do dňa dovŕšenia 6. roku
veku, držiteľ preukazu ŤZP, ŤZPS, osoby nad 70 rokov, osoba
sprevádzajúca dieťa do dňa
dovŕšenia 4. roku veku, nositeľ
diamantovej a zlatej Jánskeho
plakety a nositeľ Kňazovického
medaily

Cestovný
TURISTICKÉ CESTOVNÉ
doklad
LÍSTKY
Úhrada [EUR]
hotovosť
24 hod.
3,50
72 hod.
9,50

Zľavnené cestovanie – nárok a preukazovanie
1. osobitné cestovné – nárok na zľavu si môžu uplatniť nasledujúci cestujúci:
a) žiaci základných škôl odo dňa dovŕšenia 6. roku veku do dňa dovŕšenia 16. roku veku,
b) študenti stredných škôl podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení
neskorších predpisov a študenti vysokých škôl podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení
neskorších predpisov od dňa dovŕšenia 16. roku veku do dňa dovŕšenia 26. roku veku v dennej forme
štúdia do prvého získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
a. študenti – občania SR, ktorí študujú v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia
na školách zriadených v SR, od dňa dovŕšenia 16. roku veku do dňa dovŕšenia 26. roku veku
v dennej forme štúdia do prvého získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
b. študenti, ktorí nemajú trvalý pobyt v SR a boli prijatí a študujú na stredných a vysokých školách
v SR v dennej forme štúdia od dňa dovŕšenia 16. roku veku do dňa dovŕšenia 26. roku veku, pokiaľ
nie sú trvalo zárobkovo činní do prvého získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
c) dôchodcovia s trvalým pobytom na území SR,
d) držitelia preukazu ŤZP (občan s ťažkým zdravotným postihnutím) a držitelia preukazu ŤZP-S
(s potrebou sprievodcu, osobného asistenta alebo psa so špeciálnym výcvikom) s trvalým pobytom
v SR, ak nemajú vybavenú BČK,
e) nositeľ diamantovej alebo zlatej Jánskeho plakety a nositeľ Kňazovického medaily, ak nemá vybavenú
BČK.

2. Forma preukazovania oprávnenia na osobitné cestovné - cestujúcim, ktorým dopravca umožnil zľavnené
cestovanie v MHD v Poprade, preukazujú tento nárok nasledovne:
a) žiaci základných škôl odo dňa dovŕšenia 6. roku veku do dňa dovŕšenia 16. roku veku, nárok na
osobitné cestovné preukazujú BČK alebo platným preukazom totožnosti alebo iným ekvivalentným
dokladom, z ktorého je možné jednoznačne identifikovať osobu a vek. Ak vek dieťaťa nie je možné
preukázať, nárok na zľavu sa neprizná,
b) študenti stredných škôl a vysokých škôl od dňa dovŕšenia 16. roku veku do dňa dovŕšenia 26. roku
veku, nárok na osobitné cestovné preukazujú na príslušný školský rok BČK alebo potvrdením
o návšteve školy alebo študentskou kartou vysokej školy spolu s preukazom totožnosti,
c) dôchodcovia s trvalým pobytom v SR preukazujú svoj nárok na osobitné cestovné BČK alebo
potvrdením Slovenskej pošty o dôchodku, resp. fotokópiou výmeru o dôchodku vydaného Sociálnou
poisťovňou spolu s preukazom totožnosti,
d) držitelia preukazu ŤZP (občan s ťažkým zdravotným postihnutím) a držitelia preukazu ŤZP-S (občan
s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, osobného asistenta alebo psa so špeciálnym
výcvikom) s trvalým pobytom v SR preukazujú nárok na osobitné cestovné BČK alebo platným
preukazom ŤZP a ŤZP-S spolu s preukazom totožnosti,
e) nositeľ diamantovej alebo zlatej Jánskeho plakety a nositeľ Kňazovického medaily preukazuje nárok
na základe BČK alebo platného preukazu o darcovstve krvi vydaného Slovenským Červeným krížom
spolu s preukazom totožnosti.
F.

Bezplatné cestovanie – nárok a preukazovanie

1. Bezplatné cestovné – bezplatná preprava v MHD v Poprade je umožnená pre osoby alebo veci, a to:
a) dieťa do dňa dovŕšenia 6. roku veku, v sprievode osoby staršej ako 10 rokov,
b) osoba, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP a ŤZP-S vrátane invalidného vozíka, alebo psa so špeciálnym
výcvikom a ktorá je držiteľom BČK,
c) detský kočík, nosič (tzv. krosna) obsadený dieťaťom, jedna súprava lyží s palicami alebo snowboard,
nákupná taška s kolieskami a ostatné predmety do rozmerov 50x60x80 cm (príručná batožina
max. 2 ks),
d) osoba nad 70 rokov s trvalým pobytom na území SR, ktorá je držiteľom BČK,
e) nositeľ diamantovej a zlatej Jánskeho plakety, a nositeľ Kňazovického medaily, ktorý je držiteľom BČK,
f) jednej osobe, ktorá sprevádza minimálne jedno dieťa do dňa dovŕšenia štvrtého roku veku.
2. Forma preukazovania oprávnenia na bezplatné cestovanie - cestujúci, ktorým dopravca umožnil
bezplatné cestovanie v MHD v Poprade, preukazujú tento nárok nasledovne:
a) dieťa do dňa dovŕšenia 6. roku veku, v sprievode osoby staršej ako 10 rokov nárok na bezplatnú
prepravu nepreukazuje,
b) držitelia preukazu ŤZP (občan s ťažkým zdravotným postihnutím) a držitelia preukazu ŤZP-S (občan
s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, osobného asistenta alebo psa so špeciálnym
výcvikom) s trvalým pobytom v SR preukazujú nárok na osobitné cestovné BČK,
c) osoba nad 70 rokov sa preukazuje BČK,
d) nositeľ diamantovej a zlatej Jánskeho plakety, a nositeľ Kňazovického medaily sa preukazuje BČK,
e) osoba sprevádzajúca dieťa do dňa dovŕšenia štvrtého roku veku je povinná sa preukázať platnou BČK
dieťaťa, na ktorej je vyznačená doba platnosti.
Všeobecné podmienky platné pre kategórie cestujúcich uvedených v bode 1., písmeno b), d), e) a f).
•

Cestujúci, ktorý má nárok na bezplatnú dopravu, ale nie je držiteľom BČK vydanej dopravcom,
je povinný uhradiť cestovné na základe platnej tarify a kategórie, do ktorej spadá. Cestujúci, ktorý má
nárok na bezplatnú dopravu a je držiteľom BČK je povinný si pri nástupe do vozidla MHD označiť čipovú
kartu v čítacom zariadení u vodiča.

G.

Podmienky vydania bezkontaktnej čipovej karty
1. BČK sa vydáva za týchto podmienok:
a) deťom, žiakom základných škôl do dňa dovŕšenia 16. roku veku na základe vyplnenej a podpísanej
žiadanky jeho zákonným zástupcom a predložením jeho preukazu totožnosti, spolu s rodným listom
alebo preukazom totožnosti dieťaťa prípadne preukazom žiaka základnej školy (ISIC/EURO<26, ISIC
Klasik),
b) študentom stredných škôl na základe vyplnenej žiadanky, predloženia preukazu žiaka strednej školy
(ISIC/EURO<26/ ISIC Klasik) alebo potvrdenia o návšteve školy a preukazu totožnosti (v prípade
študentov, ktorí študujú na stredných školách v zahraničí potvrdením Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR – strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní),
c) študentom vysokých škôl na základe vyplnenej žiadanky, predloženia medzinárodného preukazu
študenta denného štúdia (ISIC/ ISIC Klasik) alebo potvrdenia o návšteve školy a preukazu totožnosti
(v prípade študentov, ktorí študujú na vysokých školách v zahraničí potvrdením Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR – strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní, s výnimkou škôl
uvedených v zozname uznaných vysokých škôl zverejnenej MŠVVaŠ SR pre aktuálny školský rok),
d) dôchodcom na základe vyplnenej žiadanky, predloženia preukazu totožnosti a potvrdenia
o poberaní dôchodku vydaného Sociálnou poisťovňou,
e) občanom na základe vyplnenej žiadanky a predloženia preukazu totožnosti;
f) občanom nad 70 rokov s trvalým bydliskom v SR na základe vyplnenej žiadanky a predloženia
preukazu totožnosti,
g) držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S vydáva na základe vyplnenej žiadanky, predloženia preukazu
totožnosti a preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,
h) nositeľom diamantovej a zlatej Jánskeho plakety a nositeľom Kňazovického medaily na základe
databázy darcov krvi poskytnutej Slovenským Červeným krížom (ďalej len „SČK“), vyplnenej
žiadanky, predloženia preukazu totožnosti a preukazu o darcovstve krvi vydaného SČK,
i) dieťaťu do dňa dovŕšenia štvrtého roku veku na základe vyplnenej a podpísanej žiadanky jeho
zákonným zástupcom a predložením jeho preukazu totožnosti, spolu s rodným listom alebo
preukazom totožnosti dieťaťa (BČK dieťaťa oprávňuje sprevádzajúcu osobu na bezplatnú
prepravu).

H.

Sankčná úhrada

Cestujúci je povinný mať cestovný lístok pri sebe po celý čas prepravy a bezprostredne pri vystupovaní
z autobusu, a na výzvu sa ním preukázať osádke autobusu, revízorovi alebo osobe poverenej vykonávaním
odborného dozoru. Cestujúci, ktorý cestuje bez platného cestovného lístka, zaplatí podľa zákona č. 56/2012
Z.z. o cestnej doprave a zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach stanovené základné cestovné plus
sankčnú úhradu do výšky sto násobku stanoveného základného cestovného vo výške stanovenej dopravcom.
Cestovné plus sankčnú úhradu môže cestujúci uhradiť priamo na mieste revízorovi, iba v tom prípade, ak jej
hodnotu uhradí stanovenou finančnou hotovosťou bez potreby výdavku. Ak sa cestujúci pri kontrole
nepreukáže platným cestovným lístkom, zaplatí sankciu vo výške EUR 40 (pri zaplatení na mieste alebo
do 7 dní ), EUR 50 (pri zaplatení do 30 dní), EUR 70 (pri zaplatení po 30 dňoch).
Za cestujúceho bez platného cestovného lístka sa považuje aj cestujúci, ktorý nesplnil podmienky pre použitie
časového alebo zľavneného cestovného lístka alebo BČK (napr. platnosť cestovného lístka skončila,
predpísaným spôsobom nedokázal pri kontrole preukázať nárok na bezplatné alebo zľavnené cestovné).
Ak cestujúci pri kontrole vyhlási, že má platný časový cestovný lístok na meno s 7 dňovým alebo dlhším časom
platnosti alebo ak cestujúci nemá preukaz na zľavu z cestovného a vyhlási, že ho už vlastní a vie ho dodatočne
preukázať, môže tak urobiť za poplatok EUR 3 do 7 dní od zistenia prepravnou kontrolou. Lehota
pre dodatočné preukázanie sa, začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po zistení skutku prepravnou

kontrolou. V prípade dodatočného nepreukázania sa alebo súčasného nezaplatenia poplatku pri dodatočnom
preukázaní sa v stanovenej lehote, bude od cestujúceho vymáhaná sankčná úhrada v plnej výške a stanovené
základné cestovné.
Ak úhrada za cestovanie bez platného dokladu nie je splatená v lehote do 7 dní v prípade dodatočného
preukázania alebo do 30 dní v ostatných prípadoch od zistenia prepravnou kontrolou, cestujúcemu bude
navyše účtovaný poplatok, ktorý zahŕňa poštovné a ostatné náklady spojené so zaslaním výzvy.
Vybavovanie priestupkov sa realizuje v pokladni sídla dopravcu – Slovenská autobusová doprava Poprad,
akciová spoločnosť, Wolkerova 466, 058 49 Poprad.

