
Cestovné a dovozné v MHD Žilina
Papierové cestovné lístky (mimo doplnkového predaja) sa predávajú na predajných miestach, v novinových stánkoch a v predajných automatoch na zastávkach. Platí od 10. 7. 2022

Základný cestovný lístok (CL) Zľavnené cestovné
Dieťa
do dňa dovŕ enia 6  roku vekuš 1 .

Osoba s ŤZP
Držiteľ preukazu ŤZP, ŤZP-S

Zvýhodnená sankčná úhrada + cestovné    po dni pri priamej úhrade na mieste kontroly vo vozidle alebo pri zaplatení úhrady do 5 pracovných dní
uloženia sankcie na predajnom mieste DPMŽ je  Sankčná úhrada + cestovné  na 41,00 €.  pri úhrade nad 5 pracovných dní do 30 kalendárnych dní
predajnom mieste DPMŽ je  Základná výška sankčnej úhrady + cestovného za cestovanie bez platného cestovného lístka po 30 dňoch od 51,00 €.
uloženia sankcie je  Sankčná úhrada za dodatočné preukázanie platného PCL  resp. platného nároku na zľavu  od uloženia  66,00 €. do 5 pracovných dní
sankcie a to na predajných miestach DPMŽ  5,00 €.
Sankčná úhrada za nezaplatené dovozné na mieste alebo do 30 kalendárnych dní 5,00 €. za príručnú batožinu a psa  od uloženia sankcie 

Typ cestovného lístka 
Dopravná karta

 elektronický
lístok (eCL)

Platobná karta
elektronický 
lístok (eCL)

Časová
platnosť lístka

Papierový 
cestovný lístok 

(CL)

VISA

Základný 12-minútový prestupný 12' 0, 5 € 60, 0 € 9 0, 5 € 6

Základný -minútový prestupný60 60' 0,75 € 1,00 € 0,75 € 

Doplnkový predaj u vodiča 60' 2,00 € 

Kombinovaný CL (osoba + zviera/batožina) 60' 0, 5 € 91, 0 € 2 0, 5 € 9

Turistický 24-hodinový (zóna 100) 24 hod. 4,00 € 4,00 € 4,00 € 

Zľavnený cestovný lístok (CL)

Zľavnený 12-minútový prestupný 12' 0, 5 € 40, 0 € 6 0, 5 € 4

Zľavnený -minútový prestupný60 60' 0, 5 € 50,70 € 0, 5 € 5

SMS cestovný lístok 60 minútový 60' 1,30 € - prázdna SMS na číslo 1155

Typ cestovného lístka 
Časová

platnosť lístka

Predplatný cestovný lístok na 30 dní 30 dní 15 € 20 € 30 € 

Predplatný cestovný lístok na 90 dní 90 dní 42 € 58 € 91 € 

Predplatný cestovný lístok na 365 dní 365 dní 231 € 

PCL ŤZP Extra na 365 dní 365 dní

166 € 

15 € 

365 € 

Predplatný cestovný lístok (PCL)

Základný

Po as cestovania a v ýstupu ste povinní mať pri sebe platný cestovný lístok  č čase v z vozidla  !

Zľavnený Prenosný

15,99
6,00

25,99
16,00

Senior
Darca krvi

žiteľ ZJP, DJP, KMdr

Nárok na zľavu je nutné pri kontrole 
preukázať preukazom podľa tarify.

Študent 
do dňa dovŕ enia 26  roku vekuš .

Preprava zdarma
Dieťa
do dňa dovŕ enia 6  roku vekuš .5,99

0

Senior 
vo veku nad 70 rokov

Jedna osoba sprevádzajúca min.
1 dieťa do dovŕšenia 4. roku veku

3,99
0

S +

Dovozný CL (batožina, zviera) 180' 0,40 € 0,40 € 0,40 € 

Typ cestovného lístka 

70+

Jedna dospelá osoba 
s detský  kočík  s dieťaťom m om

+ S Sprievodca držiteľa ŤZP-S 
starší ako 10 rokov

Invalidný vozík dr iteľa ŤZPž
Vodiaci pes nevidiaceho

Žiak do dovŕšenia 16.roku veku  
s ovou kartou čip B ŽD

Senior vo veku nad 62-69 rokov
s čipovou kartou BD69,99

62,00
15,99
6,00

Bezplatná preprava pre osoby 
s trvalým pobytom v Žiline
(ročný manipulačný poplatok 20 €)

Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S
Jednorazové cestovné lístky - Držiteľ preukazu ŤZP ŤZP-S použije zľavnené lístky., 
Predplatné cestovné lístky - Držiteľ preukazu si môže zakúpiť predplatný zľavnený lístok ŤZP Extra na neobmedzený počet ciest 
s platnosťou 365 dní. 

Dovozný cestovný lístok

Nadrozmerná príručná batožina Pes alebo iné zvieraDetský kočík bez dieťaťa

Nadrozmerná príručná batožina: batožina väčšia ako 30 x 40 x 60 cm, doska väčšia ako 5 x 80 x 100 cm, batožina v tvare valca 
s dĺžkou nad 150 cm a priemerom viac ako 20 cm

Prepravná kontrola

VISA

Označenie cestovných lístkov SMS cestovný lístok
SMS lístok zakúpite zaslaním ľubovoľnej 
SMS správy na číslo 1155. Lístok platí 60 
minút, platnosť lístka je vyznačená v 
potvrdzujúcej SMS správe. 

Do vozidla je možné  nastúpiť až s platným 
SMS lístkom. 

Z jedného telefónneho čísla je možné 
zakúpiť SMS lístky pre viac cestujúcich, 
respektíve dovozné pre zviera.

Papierové cestovné lístky je potrebné označiť v 
označovači pri nástupe do prvého vozidla. Pri prestupe sa 
papierový cestovný lístok neoznačuje. 
Elektronický cestovný lístok je potrebné zakúpiť v 
označovači pri nástupe do prvého vozidla. Elektronické 
cestovné lístky zakupované prostredníctvom platobnej 
karty je možné zakúpiť len v žltých označovačoch.
Predplatné cestovné lístky je možné zakúpiť na 
predajných miestach alebo prostredníctvom e-shopu. 
Predplatné cestovné lístky nie je potrebné označovať.

ŤZP-S
ŤZP

ZJP,KM
DJP,

Zóna
Zone 100

Typ cestovného lístka 
Dopravná karta

 elektronický
lístok (eCL)

Platobná karta
elektronický 
lístok (eCL)

Časová
platnosť lístka

Papierový 
cestovný lístok 

(CL)

VISA

Turistický 24-hodinový (celosieťový IDŽK) 24 hod. 8,00 € 

Turistický 72-hodinový (celosieťový IDŽK) 72 hod. 22,00 € 

Turistický 24-hodinový (celosieťový IDŽK) 24 hod. 5,00 € 

Turistický 72-hodinový (celosieťový IDŽK) 72 hod. 14,00 € 

- takto označený typ lístka platí ako integrovaný lístok v zóne 100 Integrovanej dopravy Žilinského kraja


