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VYSVETLENIE SKRATIEK, VYSVETLIVIEK A POJMOV
Zoznam skratiek
CL
DPMŽ
MHD
PP DPMŽ
PP ZSSK
PP ŽRIDS
ŤZP
ZSSK
ŽRIDS

cestovný lístok - spoločný názov pre prestupný a neprestupný cestovný lístok,
doklad na prepravu batožiny, bicykla a psa
Dopravný podnik mesta Žiliny, s. r. o.
mestská hromadná doprava
Prepravný poriadok Dopravného podniku mesta Žiliny, s. r .o.
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (Všeobecné
prepravné podmienky)
Prepravný poriadok Žilinského regionálneho integrovaného dopravného
systému
fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Žilinský regionálny integrovaný dopravný systém

Zoznam vysvetliviek a pojmov
Dopravca
Oprávnená osoba
dopravcu
Označovač
Prepravná zmluva
Preukaz totožnosti

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Dopravný podnik mesta Žiliny, s. r. o.
(v textovom ponímaní ten dopravca v rámci ŽRIDS, v ktorého dopravnom
prostriedku sa preprava uskutočňuje)
osoba oprávnená vykonávať kontrolu cestovných lístkov a/alebo vydávať
pokyny a príkazy cestujúcim za účelom zaistenia ich bezpečnosti alebo
bezpečnosti cestnej a železničnej dopravy (vlakvedúci vlakov osobnej dopravy,
rušňovodič, kontrolór prepravy, revízor MHD (revízor)
označovacie zariadenie v dopravnom prostriedku určené na označenie
cestovných lístkov aktuálnym dátumom a časom
zmluva o preprave osôb podľa § 760 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov
občiansky preukaz s podobou tváre, cestovný pas, vodičský preukaz
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ÚVOD
Podľa zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a zákona
č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov sa na prepravu v mestských linkách
prevádzkovaných Dopravným podnikom mesta Žiliny s. r. o. a na vlaky prevádzkované Železničnou
spoločnosťou Slovensko, a. s. na trati Žilina - Rajec vydáva tento Prepravný poriadok Žilinského
regionálneho integrovaného dopravného systému (ďalej len „PP ŽRIDS“).
PP ŽRIDS je rozdelený na:
ČASŤ A.

PREPRAVNÉ PODMIENKY

ČASŤ B.

TARIFA

ČASŤ C.

UPLATNENIE PRÁV Z PREPRAVNEJ ZMLUVY

ČASŤ D.

CENNÍK

ČASŤ E.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
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ČASŤ A.

PREPRAVNÉ PODMIENKY

Článok A.1

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

A.1.1
A.1.2

PP ŽRIDS upravuje podmienky, za ktorých dopravcovia prepravujú osoby, zvieratá, batožiny
bicykle a detské kočíky v rámci ŽRIDS.
Dopravcom podľa PP ŽRIDS je:
• 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“),
•

A.1.3
A.1.4

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 (ďalej len „ZSSK“).
Rozsahom dopravy ŽRIDS je prevádzka železničnej osobnej dopravy trate Žilina – Rajec
a MHD v Žiline.
Ak nie je v tomto PP ŽRIDS stanovené inak, vzťahuje sa na prevádzku v rámci ŽRIDS na
prepravu v MHD v Žiline Prepravný poriadok DPMŽ (PP DPMŽ) a na prepravu vo vlaku
Prepravný poriadok ZSSK (PP ZSSK).

Článok A.2
A.2.1

A.2.2

A.2.3

A.2.4

A.2.5

UZATVORENIE PREPRAVNEJ ZMLUVY

Cestujúci uzatvára s dopravcom prepravnú zmluvu momentom nastúpenia do dopravného
prostriedku dopravcu. Nastúpením do dopravného prostriedku vyjadruje cestujúci svoj
neodvolateľný súhlas s podmienkami prepravy obsiahnutými v PP ŽRIDS. Cestujúci si je
vedomý povinnosti uhradiť dopravcovi stanovené cestovné a povinnosťou disponovať
platným cestovným lístkom, ktorý je potvrdením o uzavretí prepravnej zmluvy. Právo na
prepravu v ŽRIDS má iba cestujúci s platným cestovným lístkom, ak spĺňa podmienky
uvedené v PP ŽRIDS.
Obsahom prepravnej zmluvy je záväzok dopravcu prepraviť cestujúceho z nástupnej do
cieľovej stanice riadne a včas spojmi uvedenými v cestovnom poriadku za podmienok
uvedených v PP ŽRIDS, ako aj záväzok cestujúceho zaplatiť cestovné za prepravu podľa
Tarify ŽRIDS a dodržať podmienky stanovené PP ŽRIDS.
Nárok vzniknutý z prepravnej zmluvy je splnený voči cestujúcemu ukončením prepravy
v rozsahu prepravnej zmluvy. Za splnenie prepravnej zmluvy voči cestujúcemu sa považuje
aj vykonanie prepravy v inom ako zmluvnom rozsahu, pokiaľ došlo k vylúčeniu cestujúceho
z prepravy oprávnenou osobou dopravcu.
V ŽRIDS dochádza k plneniu prepravnej zmluvy dvoma dopravcami. Každý dopravca
zúčastnený na tejto preprave zodpovedá za prepravu v tej časti dopravnej cesty, ktorú
zaisťuje.
Súčasťou prepravnej zmluvy sú:
• PP ŽRIDS,
• PP ZSSK,
• PP DPMŽ.
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ČASŤ B.

TARIFA

Článok B.1

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

B.1.1

B.1.2

B.1.3

Na prepravu osôb, zvierat, batožín, bicyklov a detských kočíkov v rámci ŽRIDS platí:
a) tarifa ŽRIDS určuje výšku cestovného za prepravu osôb, zvierat a detských kočíkov,
b) cestovné za prepravu batožiny určuje PP ZSSK a PP DPMŽ,
c) preprava bicyklov sa riadi podmienkami uvedenými v PP ZSSK a PP DPMŽ (v závislosti
od použitého dopravného prostriedku).
Informáciu o ŽRIDS cestujúci získa na každej zastávke ŽRIDS z vývesného cestovného
poriadku, od pokladníkov ZSSK v Žiline, na predajných miestach DPMŽ a na webovom sídle
oboch dopravcov podieľajúcich sa na ŽRIDS.
Cestovný lístok na ŽRIDS si cestujúci môže zakúpiť v predajných automatoch DPMŽ podľa
cenníka uvedeného v tomto PP ŽRIDS. Na predajných miestach ZSSK si cestujúci môže
zakúpiť cestovný lístok podľa cenníka a podmienok stanovených v PP ZSSK.
Nie je dovolené používať kombináciu viacerých lístkov iného určenia, aj keď ich súhrnná
cena je totožná alebo vyššia ako cestovné predpísané tarifou.

Článok B.2
B.2.1

B.2.2

B.2.3

B.2.4

B.2.5

TARIFA

ŽRIDS je tarifne rozdelená do 6 pásiem:
1. pásmo: MHD Žilina,
2. pásmo: Žilina železničná stanica,
3. pásmo: železničné stanice: Žilina zariečie, Žilina-Solinky, Bytčica,
4. pásmo: železničné stanice: Lietavská Lúčka, Porúbka,
5. pásmo: železničné stanice: Poluvsie, Rajecké Teplice, Konská pri Rajci,
6. pásmo: železničné stanice: Zbyňov, Kľače, Rajec.
Druhy cestovných lístkov:
a) prestupný (základný, zľavnený): z 1. pásma do 3., 4., 5. alebo 6. pásma, alebo opačne:
b) neprestupný (základný, zľavnený, osobitný): z 2., 3., 4., 5. alebo 6. pásma do 3., 4., 5.
alebo 6. pásma, alebo opačne.
Platnosť cestovných lístkov:
a) prestupný cestovný lístok platí:
• na jednu súvislú cestu vlakom v zakúpených pásmach po označení v označovači
vo vlaku,
• vo vozidlách MHD 60 minút po označení v označovači v prvom dopravnom
prostriedku MHD,
pričom obe cesty musia byť uskutočnené iba v ten istý deň.
b) neprestupný cestovný lístok platí na jednu súvislú cestu vlakom v zakúpených
pásmach po označení v označovači vo vlaku.
Bezplatne sa prepravuje (v súlade s podmienkami uvedenými v prepravných poriadkoch
jednotlivých dopravcov):
a) dieťa do dovŕšeného 6. roku veku,
b) detský kočík s dieťaťom,
c) sprievodca držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom a dieťaťa do 6. rokov držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím (nárok preukazuje na základe príslušného preukazu),
d) vozík pre imobilného cestujúceho, detský kočík pre imobilné dieťa, pes so špeciálnym
výcvikom (vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes) (nárok preukazuje na základe
príslušného preukazu, v prípade psa so špeciálnym výcvikom aj známky, ktorú pes nosí
na viditeľnom mieste, pričom pes nemusí mať ochranný košík),
e) malé spoločenské zviera prepravované v schránke s nepriepustným dnom.
Nárok na zľavnené cestovné má:
a) dieťa od 6. roku veku do dovŕšeného 16. roku veku (nárok na zľavu preukazuje
akýmkoľvek preukazom s aktuálnou fotografiou, menom, priezviskom a dátumom
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narodenia alebo rodným číslom, vydaným dopravcom, inou organizáciou, prípadne
úradom, v rámci MHD je preukaz potrebný len v prípade pochybnosti o veku),
b) žiak základnej a strednej školy zriadenej podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní – školský zákon – a o zmene a doplnení niektorých predpisov, na základe
žiackeho preukazu vydaného ZSSK na príslušný školský rok, resp. aktívnej čipovej karty
vydanej/uznávanej oboma dopravcami,
c) študent vysokej školy a fakulty podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v dennej forme
štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia
26. roku veku, po splnení podmienok stanovených dopravcom, na základe žiackeho
preukazu vydaného ZSSK na príslušný školský rok, resp. aktívnej čipovej karty
vydanej/uznávanej oboma dopravcami,
d) držiteľ preukazu SENIOR RAILPLUS vydaného ZSSK a preukazu SENIOR (SR) vydaného
DPMŽ, na základe príslušného preukazu,
e) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, na základe: a) príslušného
preukazu a preukazu totožnosti alebo b) na základe preukazu totožnosti s uvedeným
údajom o ťažkom zdravotnom postihnutí alebo o odkázanosti na sprievodcu,
f)
pes bez schránky.
B.2.6 Nárok na zľavnené neprestupné cestovné lístky má držiteľ preukazu JUNIOR RAILPLUS
a KLASIK RAILPLUS vydaného ZSSK, na základe príslušného preukazu.
B.2.7 Nárok na osobitné neprestupné cestovné lístky má občan od dovŕšeného 70. roku veku, na
základe preukazu totožnosti.
B.2.8 Zásady používania cestovných lístkov:
a) cestujúci je povinný zakúpiť si cestovný lístok pred nástupom do dopravného
prostriedku,
b) cestujúci je povinný ihneď pri nástupe do dopravného prostriedku označiť si cestovný
lístok v najbližšom označovači v smere šípky lícom hore, čím sa cestovný lístok stáva
platným:
• prestupný cestovný lístok: osobitne jedenkrát vo vlaku bezprostredne po nástupe
do vlaku (na jednom kraji cestovného lístka) a osobitne jedenkrát v dopravnom
prostriedku MHD bezprostredne po nástupe do prvého dopravného prostriedku
MHD (na druhom kraji cestovného lístka),
• neprestupný cestovný lístok: jedenkrát vo vlaku bezprostredne po nástupe do vlaku
(na jednom kraji cestovného lístka).
c) cestujúci je povinný cestovný lístok po označení vo vozidle skontrolovať, či bol
označený správne,
d) cestujúci musí mať platný cestovný lístok pri sebe po celý čas prepravy, ako aj
v okamihu vystúpenia z vozidla a na vyzvanie oprávneného zamestnanca dopravcu sa
ním preukázať,
e) označený cestovný lístok nemožno postúpiť inej osobe.
B.2.9 Cestovný lístok je neplatný, ak:
a) je poškodený alebo zničený tak, že z neho nie sú zrejmé potrebné údaje alebo ho nie
je možné označiť v označovači (napr. je znečistený, mokrý),
b) je neoznačený alebo nesprávne označený,
c) cestujúci nedodržal podmienky, ktoré sú určené na jeho použitie podľa PP ŽRIDS,
d) uplynul čas jeho platnosti,
e) nie je označený alebo je označený nesprávne,
f) použila ho neoprávnená osoba.
B.2.10 Za stratený, poškodený, zničený alebo nevyužitý cestovný lístok sa náhrada neposkytuje.
B.2.11 Cestujúci bez platného cestovného lístka zaplatí cestovného aj sankciu v súlade s PP DPMŽ
alebo PP ZSSK, a to podľa použitého dopravného prostriedku.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Dopravný podnik mesta Žiliny, s. r. o.

Strana 9 z 13

Prepravný poriadok ŽRIDS

Článok B.3
B.3.1

B.3.2

B.3.3
B.3.4

Preprava batožiny sa riadi cenníkom a podmienkami jednotlivých dopravcov uvedenými
v PP DPMŽ a v PP ZSSK, podľa prvého použitého dopravného prostriedku. (Preprava
bicyklov je možná len vo vlaku podľa podmienok PP ZSSK.)
Cestujúci s prestupným cestovným lístkom ŽRIDS si cestovný lístok na batožinu, ktorá
podlieha plateniu cestovného za batožinu, zakúpi iba jedenkrát, a to u toho dopravcu,
ktorého dopravný prostriedok využije na svoju cestu ako prvý.
Takto vydaný cestovný lístok na batožinu platí len spolu s prestupným cestovným lístkom
ŽRIDS pre cestujúceho a je oboma dopravcami vzájomne uznávaný.
Cestovný lístok na batožinu vydaný DPMŽ je platný až po jeho označení v označovači
v prvom dopravnom prostriedku MHD. Cestovný lístok na batožinu vydaný ZSSK sa
neoznačuje.

Článok B.4
B.4.1

B.4.2

B.4.3
B.4.4

B.6.2
B.6.3

B.7.2

NÁHRADNÁ DOPRAVA

V prípade mimoriadnej udalosti zabezpečí ŽRIDS podľa možnosti náhradnú dopravu do
cieľovej zastávky iným vozidlom tej istej, prípadne inej linky. Platné cestovné lístky ŽRIDS sa
v náhradnej doprave uznajú bez akýchkoľvek ďalších doplatkov až do cieľovej zastávky
cestujúceho. Cestujúci bez platných cestovných lístkov ŽRIDS sa riadia pokynmi dopravcu
zabezpečujúceho náhradnú dopravu.
Tarifné podmienky pri plánovanej dopravnej výluke musí ŽRIDS včas a v dostatočnej miere
vyhlásiť, a to ako súčasť dopravných opatrení.
Za splnenie podmienok v tomto článku zodpovedajú dopravcovia každý za svoju dopravu.

Článok B.7
B.7.1

PRERUŠENIE CESTY

Pri prerušení cesty zapríčinenom cestujúcim stráca označený cestovný lístok platnosť.
Pri prerušení dopravy zapríčinenom ŽRIDS má cestujúci právo na použitie cestovného lístka
podľa podmienok uvedených v článku B.6.

Článok B.6
B.6.1

PREPRAVA PSOV A ŽIVÝCH ZVIERAT

Cestujúci si môže vziať so sebou bezplatne malé zvieratá uzavreté v klietkach, košíkoch
alebo v iných uzatvárateľných schránkach s nepriepustným dnom, ktoré spĺňajú rozmery
príručnej batožiny podľa podmienok jednotlivých dopravcov uvedených v PP DPMŽ a v PP
ZSSK, podľa použitého dopravného prostriedku (ďalej len „schránka“). Bez schránky je
možné prepraviť len psa s nasadeným ochranným košíkom držaného na vôdzke.
Preprava malých zvierat v schránke je bezplatná za predpokladu, že sa zviera nachádza
v schránke po celú dobu prepravy pod sedadlom cestujúceho alebo v jeho lone.
V opačnom prípade je cestujúci povinný zvieraťu zakúpiť príslušné cestovné pre zviera
podľa PP DPMŽ alebo PP ZSSK, podľa použitého dopravného prostriedku.
Psovi bez schránky je cestujúci povinný zakúpiť zľavnený cestovný lístok ŽRIDS.
Je zakázané brať so sebou do dopravného prostriedku DPMŽ alebo ZSSK choré zvieratá.

Článok B.5
B.5.1
B.5.2

PREPRAVA BATOŽÍN

KONTROLA TARIFNÉHO VYBAVENIA CESTUJÚCICH

Kontrolu cestovných lístkov vykonáva oprávnená osoba dopravcu. Cestujúci je povinný na
vyzvanie oprávnenej osoby dopravcu kedykoľvek počas prepravy, a to aj v okamihu
vystúpenia, predložiť ku kontrole platný cestovný lístok a prípadne aj preukaz oprávňujúci
využívať zľavu z cestovného.
Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie oprávneného zamestnanca dopravcu nemôže preukázať
platným cestovným lístkom, je povinný zaplatiť cestovné a sankciu v súlade s PP DPMŽ
alebo PP ZSSK, a to podľa použitého dopravného prostriedku.
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B.7.3

Ak cestujúci nezaplatí cestovné a sankciu priamo v dopravnom prostriedku, je povinný
poskytnúť oprávnenej osobe dopravcu svoje osobné údaje potrebné na vymáhanie dlžných
súm (predložiť preukaz totožnosti). V opačnom prípade je povinný strpieť potrebný čas
a úkony spojené s privolaním polície a zistením jeho totožnosti. Ak cestujúci nezaplatí
požadované cestovné a sankčnú úhradu, stráca právo na prepravu a môže byť z prepravy
vylúčený. Vylúčením z prepravy nezaniká povinnosť cestujúceho uhradiť dopravcovi
príslušné čiastky a spôsobenú škodu (napr. za meškanie vlaku), plne v súlade
v podmienkami uvedenými v PP DPMŽ alebo PP ZSSK, a to podľa použitého dopravného
prostriedku.
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ČASŤ C.

UPLATNENIE PRÁV Z PREPRAVNEJ ZMLUVY

Článok C.1

REKLAMÁCIE

C.1.1
C.1.2

Reklamácie na doklady vydané DPMŽ sú vybavované podľa PP DPMŽ.
Reklamácie na doklady vydané ZSSK sú vybavované podľa PP ZSSK.
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2. pásmo
Žilina
železničná
stanica
3. pásmo
Žilina zariečie,
Žilina-Solinky,
Bytčica
4. pásmo
Lietavská Lúčka,
Porúbka
5. pásmo
Poluvsie,
Rajecké Teplice,
Konská pri Rajci
6. pásmo
Zbyňov,
Kľače,
Rajec

cena v EUR

cena v EUR

ZÁKLADNÉ

cena v EUR

cena v EUR

x

x

x

x

x

x

1,30

0,80

0,50

0,25

0,50

0,25

1,40

0,80

0,60

0,30

0,50

0,25

0,50

0,25

1,70

1,00

0,90

0,45

0,70

0,35

0,50

0,25

0,50

0,25

1,90

1,10

1,10

0,55

1,00

0,50

0,70

0,35

0,50

0,25

neprestupný

zľavnené

neprestupný

6. pásmo
Zbyňov,
Kľače,
Rajec

základné

neprestupný

zľavnené

zľavnené

cena v EUR

1. pásmo
MHD Žilina
60 minút

neprestupný

základné

neprestupný

JEDNORAZOVÉ

3. pásmo
4. pásmo
5. pásmo
Žilina zariečie, Lietavská Lúčka,
Poluvsie,
Žilina-Solinky,
Porúbka
Rajecké Teplice,
Bytčica
Konská pri Rajci

zľavnené

prestupný

základné

2. pásmo
Žilina
železničná
stanica

základné

TAM
alebo
SPӒŤ

1. pásmo
MHD Žilina
60 minút

CESTOVNÉ

zľavnené

CENNÍK č. 1 ŽRIDS:
A ZĽAVNENÉ

základné

Článok D.1

zľavnené

CENNÍK

základné

ČASŤ D.

cena v EUR

0,50

0,25

V cene je zahrnutá 20 % DPH.
Cestovné lístky si je možné zakúpiť v predajných automatoch na železničných staniciach:
Žilina, Žilina zariečie, Žilina-Solinky, Bytčica, Lietavská Lúčka, Poluvsie, Rajecké Teplice, Konská pri
Rajci, Zbyňov, Kľače, Rajec.
Cenník neplatí pre doplnkový predaj cestovných lístkov vo vlaku.

Článok D.2

CENNÍK č. 2 ŽRIDS: CESTOVNÉ
PRE OBČANOV OD 70 ROKOV

JEDNORAZOVÉ

neprestupný
TAM alebo SPӒŤ
z/do
2., 3., 4., 5. alebo 6. pásmo
V cene je zahrnutá 20 % DPH.

do/z
3., 4., 5. alebo 6. pásmo

OSOBITNÉ

cena v EUR
0,15
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ČASŤ E.
E.1.1

E.1.2
E.1.3

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prepravný poriadok Žilinského regionálneho integrovaného dopravného systému je
spracovaný v zmysle § 7 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach a v zmysle zákona
č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, a nadväzuje na PP ZSSK a PP ŽRIDS.
PP ŽRIDS je zverejnený na internetovej stránke ZSSK www.zssk.sk a internetovej stránke
DPMŽ www.dpmz.sk.
Dňom účinnosti PP ŽRIDS od 1. 4. 2021 sa ruší platnosť PP ŽRIDS účinného od 1. 1. 2012.

