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Bratislava           -     občania od dovŕšenia 60. roku veku, ktorí sú poberateľmi starobného, invalidného,        
                                   resp. výsluhového dôchodku. Nárok sa preukazuje bezkontaktnou čipovou kartou    
                                   vydanou dopravcom po predložení potvrdenia o poberaní dôchodku              zľava 50 % 

� dôchodcovia nad 70 rokov na základe bezplatného lístka SeniorPas , ZŤP     bezplatne                     

Trnava                -     Evidenčné cestovné - dôchodcovia nad 62 rokov 
                                                                         platené v hotovosti                                                                0.20 € 
                                                                         platené dopravnou kartou                                                    0.07 € 

�   Evidenčné cestovné -  ZŤP a ZŤP-S                    
                                      platené v hotovosti                                                               0.10 € 
                                      platené dopravnou kartou                                                   0.07 € 
poplatok za dopravnú kartu           občan mimo Trnavy                                        3.50 € 
                                                             občan Trnavy                                                   1.- €  

Nitra                  -     dôchodcovia do 70 rokov          platené v hotovosti                                               0.50 € 
                                                                                        platené čipovou kartou                                        0.30 € 

� dôchodcovia nad 70 rokov     platené v hotovosti                                                0.50 € 
                                                    platené čipovou kartou                                         0.10 € 
Zľava nad 70 rokov je len pre občanov s trvalým pobytom v Nitre, Branči, Ivanke pri 
Nitre, Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch. V prípade trvalého 
pobytu v inom meste či obci je nárok na zľavu vo výške ako dôchodcovia do 70 rokov. 

Trenčín                -     dôchodcovia nad 70 rokov                                                                                   bezplatne  
� seniori do 70 rokov – občania SR alebo držitelia povolenia k pobytu cudzincov, ak sú 

poberateľmi starobných a invalidných dôchodkov (s výnimkou čiastočných invalidných 
dôchodkov) a im na rovnakú úroveň postavených dôchodkov, do dovŕšenia 70 rokov, pri 
výsluhových dôchodkoch a predčasných starobných dôchodkoch, len ak ich poberatelia 
sú starší ako 60 rokov,                          
                                                     platené v hotovosti                                              0.40 € 
                                                     platené čipovou kartou                                       0.25 € 

Banská Bystrica  -   dôchodcovia nad 70 rokov      platené v hotovosti                                               0.70 € 
                                       (ZŤP+ sprievodca)                 platené čipovou kartou                                        0.15 € 

� dôchodcovia                             platené v hotovosti                                               0.70 € 
                                                    platené čipovou kartou                                        0.30 € 

Žilina                   -  dôchodcovia, ZŤP                         jednopásmový neprestupný                               0.35 € 
                                                                                        základný prestupný                                               0.55 € 

Košice                 -   občania SR nad 68 rokov a ZŤP s čipovou karty (BČK)                                         bezplatne 
                                                                                        bez čipovej karty (BČK)  do 4 zastávok              0,25 € 
                                                                                                                                   do 30 min.                   0.30 € 
                                                                                                                                   do 60 min.                   0.33 € 
                                                                                                                                   do 24 hod.                   1.60 € 
                                                                                                                                   do  7 dní                       5.10 € 

� dôchodcovia nad 62 rokov, ZŤP, občania SR nad 68 rokov    
                                                                                      bez čipovej karty (BČK)   do 4 zastávok               0,25 € 
                                                                                                                                   do 30 min.                    0.30 € 
                                                                                                                                   do 60 min.                    0.35 € 
                                                                                                                                   do 24 hod.                    1.60 € 
                                                                                                                                   do  7 dní                        5.10 € 

� dôchodcovia nad 62 rokov, ZŤP s čipovou kartou (BČK) do 4 zastávok             0.23 €     
                                                                                                  do 30 min.                  0.28 € 
                                                                                                  do 60 min.                  0.33 € 
                                                                                                  do 24 hod.                  1.60 € 
                                                                                                  do 7 dní                       5.10 €                                                                                                                       



Prešov                - dôchodcovia od 62 rokov, ZŤP, dôchodcovia od 65 rok s menším dôchodku ako 300.- € 
                               držitelia diamantovej, zlatej Jánskeho plakety, alebo Kňazovického plakety ktorí 
                              v posledných troch rokoch darovali krv 

I. pásmo                     do 10 mi.                      0.25 € 
II. pásmo                                                            0.20 € 
I. pásmo                     do  30 min.                   0.30 € 
             celosieťový                                                    0.35 € 
I. pásmo                     do  60 min.                   0.40 € 

celosieťový                                                    0.50 € 
                           *I. pásmo – územie Prešov a Ľubotice 
                             II. pásmo – ostatné obce a Veľký Šariš 
                             Celosieťové – obidve pásma 

 

           Vlaky 

               Dôchodcovia vo veku menej ako 62 rokov: nutná bezplatná registrácia. Na registráciu a získanie 
preukazu je okrem preukazu totožnosti potrebné aj potvrdenie o výplate dôchodkových dávok nie staršie 
ako 30 dní a fotografia (2 × 3 cm, nepoškodená farebná alebo čiernobiela). V pokladnici ZSSK zákazník 
získa Preukaz pre poberateľa dôchodku do 62 rokov. Platnosť preukazu je obmedzená na 12 mesiacov 
alebo menej podľa platnosti ohraničenej Sociálnou poisťovňou. Vo vlaku sa cestujúci preukazuje 
preukazom s fotografiou vydaným pri registrácii. Okrem toho je potrebné zabezpečiť si cestovný lístok na 
bezplatnú prepravu do cieľovej stanice. 
               Seniori vo veku 62 a viac rokov: nutná bezplatná registrácia. Cestujúcim vo veku od 62 rokov na 
registráciu a získanie Preukazu pre zákazníka stačí, ak v pokladnici predložia občiansky preukaz a 
fotografiu (2 × 3 cm, nepoškodenú farebnú alebo čiernobielu). Pri kontrole sa preukazujú Preukazom pre 
zákazníka a cestovným lístkom na bezplatnú prepravu. 
 


