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PREPRAVNÝ PORIADOK ČASŤ „B“
TARIFA
PRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ MEDZINÁRODNEJ DOPRAVY
Bratislava - Wolfsthal - Hainburg, Hainburg - Wolfsthal – Bratislava a
Bratislava, ŽST Rusovce - Rajka; Rajka - Bratislava, ŽST Rusovce
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len „dopravca“) vydáva túto tarifu na vykonanie
prepravy na pravidelnej medzinárodnej autobusovej linke Bratislava - Wolfsthal - Hainburg; Hainburg Wolfsthal – Bratislava a na pravidelnej medzinárodnej autobusovej linke Bratislava, ŽST Rusovce - Rajka;
Rajka – Bratislava, ŽST Rusovce.

Článok A.1

Základné ustanovenia

1. Pre prepravu cestujúcich, príručných batožín, detských kočíkov, invalidných vozíkov a psov vozidlami
dopravcu na tejto linke platia tieto tarifné podmienky:
a) tarifa je neprestupná
b) cestovný lístok pre spoj Bratislava – Wolfsthal – Hainburg; Hainburg – Wolfsthal - Bratislava je
možné zakúpiť vo všetkých predajniach dopravcu, v predajných automatoch na nástupných
zastávkach na území Slovenskej republiky alebo priamo u vodiča,
c) cestovný lístok pre spoj Bratislava, ŽST Rusovce – Rajka; Rajka – Bratislava, ŽST Rusovce je
možné zakúpiť iba u vodiča,
d) tarifná sadzba určuje výšku cestovného (za prepravu cestujúcich) a dovozného (za prepravu
príručných batožín, resp. zvierat - pes)

Článok A.2

Cestovné a dovozné

A 2.1 Ceny cestovných lístkov pravidelnej medzinárodnej autobusovej dopravy Bratislava – Wolfstahl Hainburg a Hainburg – Wolfstahl - Bratislava
Cestovný lístok jednorazový - základný
Cestovný lístok jednorazový - zľavnený
Spiatočný cestovný lístok - základný
Spiatočný cestovný lístok – zľavnený
5 – dňový cestovný lístok - základný
5 – dňový cestovný lístok - zľavnený
Dovozné na prepravu živých zvierat
Dovozné na prepravu príručnej batožiny
Dovozné na prepravu bicyklov - cyklobusy
Konverzný kurz 1 € = 30,126 Sk

1,50 €
0,75 €
2,90 €
1,45 €
12,00 €
6,00 €
1,50 €
0,75 €
0,75 €

Ceny cestovných lístkov pravidelnej autobusovej dopravy Bratislava, ŽST Rusovce – Rajka a Rajka –
Bratislava, ŽST Rusovce
Cestovný lístok jednorazový - základný
Cestovný lístok jednorazový - zľavnený
Spiatočný cestovný lístok - základný
Spiatočný cestovný lístok – zľavnený
Dovozné na prepravu živých zvierat
Dovozné na prepravu príručnej batožiny
A 2.2 Bezplatné cestovné sa poskytuje:
a)

deťom do 6 rokov;

1,50 €
0,75 €
2,90 €
1,45 €
1,50 €
0,75 €

420 HUF
210 HUF
810 HUF
405 HUF
420 HUF
210 HUF
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b)

na dovozné na prepravu vodiaceho psa.

A 2.3 Zľavnené cestovné vo výške 50 % zo základného cestovného sa poskytuje:
a)

dieťaťu od dovŕšenia 6. roku veku do dňa predchádzajúcemu dovŕšeniu 16. roku veku;

b)

žiakovi základnej a strednej školy zriadenej podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;

c)

študentovi vysokej školy, zriadenej podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v dennej
forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do
dňa predchádzajúcemu dovŕšeniu 26. roku veku;

d)

žiakovi alebo študentovi - občanovi EÚ, ktorý študuje mimo územia SR, a ktorého
štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR v dennej forme
štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dňa
predchádzajúcemu dovŕšeniu 26. roku veku;

e)

držiteľovi preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby (ďalej len „ŤZP“)
alebo preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby so sprievodcom (ďalej len „ŤZP-S“)
vydaným príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR;

f)

osobe od dovŕšenia 60 roku veku, ktorý je poberateľom starobného, invalidného,
resp. výsluhového dôchodku;

g)

osobe od 62. roku veku.

A 2.4 Nárok na zľavnené cestovné sa preukazuje:
a)

Dieťa do dovŕšenia 16. roku veku podľa bodu A.2.3 a) svoj nárok na zľavnené cestovné
nepreukazuje. V prípade pochybnosti o veku dieťaťa, môže byť požiadané
o preukázanie jeho veku vierohodným dokladom, napr. preukazom poistenca;

b)

Žiak alebo študent podľa bodu A.2.3 b) c) a d) svoj nárok na zľavnené cestovné
preukáže:
- Platným medzinárodným preukazom študenta ISIC platným v školskom roku, pre
ktorý bol vydaný;
- Platným preukazom na zľavu vydaným dopravcom, ktorý dopravca vystaví na
základe písomného potvrdenia o návšteve školy, ktoré platí pre príslušný školský
rok a nie je staršie ako 30 dní;

c)

Držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S podľa bodu A.2.3 e) preukazuje svoj nárok na
zľavnenú prepravu preukazom ŤZP alebo ŤZP-S vydaným príslušným Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny;

d)

Osoba od dovršenia 60. roku veku podľa bodu A.2.3 f) preukazuje svoj nárok na
zľavnenú prepravu len pri vybavovaní preukazu na zľavu vydaným dopravcom, a to po
predložení potvrdenia o poberaní starobného, výsluhového resp. invalidného
dôchodku vydaným Sociálnou poisťovňou, z príslušného útvaru sociálneho
zabezpečenia, alebo po predložení Preukazu dôchodcu vydaného Ministerstvom
vnútra SR. V prípade dôchodcu, ktorý má už preukaz na zľavu vydaný dopravcom,
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nárok preukazuje len pri zakúpení cestovného lístka týmto preukazom;
e)

Osoba od dovŕšenia 62. roku veku podľa bodu A.2.3 g) preukazuje svoj nárok na zľavu
dokladom totožnosti.

Článok A.3 Tarifné podmienky pre prepravu príručných batožín
A 3.1 Plateniu dovozného nepodliehajú:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

príručné batožiny, schránky so zvieratami, alebo iné predmety, ktorých
rozmery nepresahujú veľkosť 60 cm x 45 cm x 25 cm,
zviera umiestnené v schránke, ktorej veľkosť nedosahuje rozmery
uvedených v bode a),
detský kočík s dieťaťom,
1 pár lyží s palicami bez ohľadu na rozmery,
1 snowboard bez ohľadu na rozmery,
1 detské sánky bez ohľadu na rozmery,
1 prenosný hudobný nástroj v obale bez ohľadu na rozmery,
nákupná taška na kolieskach prepravovaná osobou nad 70 rokov.

A 3.2 Plateniu dovozného podliehajú:
f)
g)

batožiny alebo predmety, ktorých čo i len jeden rozmer presahuje veľkosť uvedenú
v bode A 3.1a),
pes prepravovaný mimo ochrannej schránky, s výnimkou psa so
špeciálnym výcvikom.

A 3.3 Detský kočík bez dieťaťa sa považuje za príručnú batožinu a jeho preprava podlieha platbe
dovozného.

Článok A.4
1.

Tarifné podmienky pre prepravu bicyklov v cyklobusoch

Na zaplatenie dovozného na prepravu bicyklov vo vybraných spojoch linky Bratislava – Wolfstahl Hainburg, Hainburg – Wolfstahl - Bratislava – cyklobusy, sa použijú zľavnené jednorazové cestovné
lístky uvedené v článku A 2.1

Článok A.5

Všeobecné prepravné ustanovenia pre linku

A 5.1 Bratislava – Wolfstahl - Hainburg, Hainburg – Wolfstahl - Bratislava.
a. Predaj cestovných lístkov je zabezpečený vo všetkých predajniach dopravcu, v predajných
automatoch cestovných lístkov na nástupných zastávkach na území Slovenskej republiky.
b. Doplnkový predaj cestovných lístkov a dovozného je zabezpečený u vodiča.
c. Predaj spiatočných cestovných lístkov a 5-dňových cestovných lístkov je zabezpečený
výlučne v predajných automatoch.
d. Cestujúci je povinný si ihneď pri nástupe do vozidla cestovný lístok označiť v najbližšom
označovači cestovných lístkov.
e. Pri použití spiatočného cestovného lístka sa cestovný lístok označí v označovači
cestovných lístkov iba pri realizovaní prvej cesty. Spiatočná cesta musí byť realizovaná
v deň jeho označenia.
f. 5-dňový cestovný lístok platí 120 hodín od jeho označenia v označovači cestovných lístkov.
g. Nástup do vozidla je povolený výlučne prednými dverami.
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h. Ak cestujúci zakupuje cestovný lístok u vodiča, je povinný mať pripravené peniaze
v hodnote zakupovaného cestovného lístka, a tento označiť ihneď v najbližšom
označovači. Neoznačený cestovný lístok je neplatný.
i. Na cestovných poriadkoch zverejnených na zastávkach je vyznačený čas prepravy
z nástupnej do cieľovej zastávky. Tieto údaje sú záväzné pre posúdenie platnosti
cestovného lístka pri kontrole revízorom.
j. Na zaplatenie dovozného sa použijú nezľavnené a zľavnené jednorazové cestovné lístky
uvedené v článku A, ods. A 2.1.
k. Bezplatná a zľavnená preprava uvedená v ods. A 2.2 a 2.3 článku A.3 sa poskytuje
občanom Európskej únie.

A 5.2 Bratislava, ŽST Rusovce - Rajka, Rajka - Bratislava, ŽST Rusovce
a. Predaj cestovných lístkov uvedených v článku A.2 je zabezpečený u vodiča. Na území
Slovenskej republiky sa predávajú cestovné lístky iba v mene EUR, na území Maďarskej
republiky aj v mene HUF.
b. Cestujúci je povinný mať pripravené peniaze v hodnote a v mene zakupovaného
cestovného lístka.
c. Na zaplatenie dovozného sa použijú nezľavnené a zľavnené cestovné lístky uvedené
v článku A.2.
d. Nástup do vozidla je povolený výlučne prednými dverami.
e. Bezplatná a zľavnená preprava uvedená v ods. A 2.2 a A.2.3 článku A.3 sa poskytuje
občanom Európskej únie.

Článok A.6

Záverečné ustanovenia

1. Táto Tarifa je samostatnou prílohou (časť B) Prepravného poriadku autobusovej medzinárodnej dopravy
DPB, a.s.
2. Táto tarifa je platná a účinná od 07.03.2016.
V Bratislave dňa 29.02.2016

Schválil:

Ing. Milan Urban
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

