
„Autopôst“  
 

 

Nová výzva „Autopôst“,  

buď aj Ty náš vzácny hosť, 

skús to, nebuď žiadne B-čko, 

od dnes cestuj MHD-čkou. 
 
 

Neváhaj a daj sa na to, 

v garáži dnes nechaj auto, 

podpor s nami Autopôst, 

urobíš tým viac než dosť. 

                                        PJ 

Buď mobilný aj bez auta - využívaj služby MHD a môžeš 
jeden mesiac neobmedzene cestovať ZADARMO . 



Ako už vieme, apríl je  mesiac lesov a 22.4. je Dňom Zeme.  
Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o. ponúka v období od  

14. 3. do 14. 5. 2014   
možnosť prežiť uvedené obdobie netradičným spôsobom - bez auta a 
zároveň  

pomôcť až trikrát  
a to: 
• sám sebe  -  získaný čas bez šoférovania použiješ na 

prehodnotenie denného plánu, lebo dobrý plán je polovica cesty k 
efektívnemu využitiu času  

• druhým - ak necháš auto doma, zrýchľuješ premávku v meste - 
redukcia dopravných kolón. Mestská hromadná doprava môže 
jazdiť plynulejšie a načas. 

• planéte ZEM -  ak necháš auto doma, nezaťažíš planétu 200 kg 
CO2 / 1000 km 

Čo je Autopôst ? 

Zo všetkých novo zakúpených elektronických lístkov počas obdobia 
„Autopôstu“ bude vyžrebovaný jeden výherca, ktorý bude odmenený  

EXTRA lístkom na neobmedzený počet ciest na 30 dní. 

Povedali o pôste 
„Čím sú oči pre vonkajší svet, tým je pôst pre ten vnútorný.“  
      (M. Gándhí - politik) 

Súťaž 



Ako vyhľadám spojenie? 

1. v predajných automatoch na zastávkach MHD 
2. pohodlnou PLATBOU MOBILOM  

• zaslaním ľubovoľnej SMS-ky na číslo 1155. Po doručení 
potvrdzujúcej SMS-ky, je možné nastúpiť do vozidla. Lístok platí 
60 minút.  

3. doplnkový predaj u vodiča 
4. predajné miesta DPMŽ: klientske centrum MsÚ Žilina,  
    Námestie Andreja Hlinku. 

Kde si kúpim cestovný lístok? 

3. na GOOGLE MAPS maps.google.com 

2. na stránke www.dpmz.sk 

• stiahni si aplikáciu pre Android a JAVA zadarmo z www.dpmz.sk/
cestovnyporiadok/ 

• v menu v ponuke SPOJENIE si zo zoznamu zastávok vyber 
odkiaľ a kam potrebuješ cestovať, dátum a čas 

Výhoda: cestovný poriadok máš stále pri sebe.  

1. vo svojom mobilnom telefóne 

• v pravom hornom rohu je umiestnený VYHĽADÁVAČ 
• z ponúkaného zoznamu vyber zastávky odkiaľ a kam potrebuješ 

cestovať, dátum a čas 
Výhoda: okrem vyhľadania spojenia sa dozvieš aj aktuálne informácie 
     o mestskej hromadnej doprave v Žiline.  

• zadaj trasu odkiaľ a kam potrebuješ cestovať 
• vyber ponuku „Verejná doprava“ 
Výhoda: pre cestujúcich, ktorí nepoznajú trasy liniek - ľahké          
     zorientovanie sa v lokalite.  



Vieš že... 

Za koľko budem cestovať? 

Cestovanie za prácou do centra mesta vozidlami MHD je lacnejšie ako 
autom?  

P O R O V N A N I E   
mesačných nákladov na dopravu 

najlacnejšie kryté parkovanie 
     v centre mesta   
    (2€/deň x 20 dní)  

     40€ 
        + 
  náklady na pohonné hmoty 

najmenší balík 20 ciest 11€ 
 
 
EXTRA lístok na neobmedzený 

počet ciest   20€

                

Jednorazový cestovný lístok       
Elektronický cestovný lístok   
20 ciest 
40 ciest 

 

                     

 

00,55 €  

09,00 €  
14,00 €  

Ak budeš mať šťastie a vyžrebujeme Ťa, cestuješ mesiac ZADARMO. 

 

 

00,65 €  

 

11,00 €  
16,00 €  

SMS lístok      1,00 €                       

Doplnkový predaj u vodiča   1,20 €   

I.PÁSMO 
(do 5 zastávok) 

II.PÁSMO 
(nad 5 zastávok) 


