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Tarifa pravidelnej autobusovej dopravy 

v zmysle § 11 písm. b) v spojení s § 17 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cestnej doprave“) 

Oddiel I 
Základné ustanovenia 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Tarifa upravuje sadzby základného cestovného, príplatkov a zliav z neho a ďalších úhrad spojených s prepravou 
všetkých skupín cestujúcich a psa so špeciálnym výcvikom, s prepravou batožiny a živých spoločenských 
zvierat prepravovaných spolu s cestujúcim a s prepravou autobusových zásielok, ako aj podmienky, za ktorých 
sa sadzby cestovného a ostatných cien uplatňujú. Tarifa obsahuje všetky úhrady, ktoré súvisia s podnikaním 
dopravcu vrátane sankčnej úhrady pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom1. Tarifa, ako neoddeliteľná 
časť prepravného poriadku, je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení jej 
obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov prepravnej zmluvy2. 

(2) Tarifu je dopravca povinný zverejniť na svojom webovom sídle a iným vhodným spôsobom a zabezpečiť, aby 
sa aspoň základné údaje sprístupnili verejnosti v cestovnom poriadku, a ak je to možné, aj v priestoroch 
autobusovej stanice a v autobusoch, a aby osádka autobusu a revízori boli schopní informovať cestujúcich o 
sadzbách a ostatných cenách pred začatím prepravy a počas nej. Ak v tarife nie je uvedený deň začiatku 
platnosti, tarifa je platná odo dňa jej zverejnenia na webovom sídle3. 

(3) Dopravcom je prevádzkovateľ cestnej dopravy4 na základe povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa 
osobnej cestnej dopravy5, resp. príslušnej dopravnej licencie6 na pravidelnú autobusovú dopravu odo dňa jej 
právoplatnosti, oprávňujúce ho na poskytovanie dopravných služieb verejnosti na základe prepravnej zmluvy, 
a to v osobnej doprave na základe zmluvy o preprave osôb7. 

(4) Dopravcom na účely tohto prepravného poriadku je subjekt s nasledovnými identifikačnými údajmi: 

obchodné meno: NIKA TRANS, s. r. o. 
IČO: 36 464 318 
sídlo: Beňuš 391, 976 64  Beňuš 
zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 11346/S 
povolenie: č. 1/2013/04873 zo dňa 13.08.2013 
vedúci dopravy: Ivan Nemčok, ako zamestnanec v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas 
 osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. BB OO 000083 00 0000 zo dňa 22.10.2012 
webové sídlo: www.nikatrans.sk 
telef. kontakt: 0905 560 679 
e-mail: nikatrans@pobox.sk 

Čl. 2 
Vymedzenie vybraných pojmov 

(1) Pojmy použité v jednotlivých ustanoveniach tejto tarify vychádzajú zo základných pojmov vymedzených v čl. 2 
prepravného poriadku dopravcu doplnených o ďalšie vybrané nižšie vymedzené pojmy. 

(2) Preukaz dopravcu je druh cestovného dokladu vydaný dopravcom na základe podaného registračného 
formulára cestujúcim preukazujúci príslušnosť cestujúceho k zodpovedajúcej tarifnej skupine a podmieňujúci 
platnosť cestovného lístka, resp. na ktorého podklade sa môže uskutočniť preprava cestujúceho v súlade s 
prepravným poriadkom, cestovným poriadkom a tarifou. Preukaz dopravcu obsahuje aktuálnu fotografiu, meno 
a priezvisko, dátum narodenia cestujúceho a platnosť preukazu, ak je táto časovo obmedzená. 

 
1 § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave  
2 § 4 ods. 6 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave  
3 § 17 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 
4 § 3 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 
5 § 5 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 
6 § 10 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 
7 § 760 a nasl. Občianskeho zákonníka 
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(3) Registračný formulár je riadne vyplnená písomná žiadosť cestujúceho o vydanie preukazu dopravcu podľa 
prílohy č. 2 a v prípade tarifnej skupiny Žiaci a študenti do 26 rokov veku obsahujúca aj potvrdenie školy 
o návšteve školy, ak ďalej nie je uvedené inak. 

(4) Aktuálna fotografia na preukaz dopravcu musí byť: aktuálna a nepoužitá, farebná (len na výdaj preukazu vo 
forme bezkontaktnej čipovej karty (ďalej len „BČK“) a na výdaj plastového nosiča), profesionálna (dostatočne 
jasná a zreteľná), cestujúci musí byť identifikovateľný, vyobrazený z čelného pohľadu, bez pokrývky hlavy a bez 
pozadia; veľkosť fotografie 3 x 3,5 cm. 

(5) Doklad totožnosti je verejná listina (občiansky preukaz8, cestovný pas alebo iný doklad9), ktorou občan 
preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti v ňom uvedené vrátane mena a priezviska, 
dátumu narodenia, rodného čísla a prípadne aj podoby tváre a adresy trvalého pobytu. 

(6) Bankový účet dopravcu je účet IBAN: SK59 1100 0000 0029 2883 5290 slúžiaci na poukazovanie 
bezhotovostných platieb v prospech dopravcu. K identifikácii odosielateľa finančných prostriedkov cestujúci ako 
variabilný symbol uvádza svoj dátum narodenia v tvare ddmmrrrr. 

Čl. 3 
Spoločné ustanovenia o základných tarifných zásadách 

(1) V rámci vypravenia cestujúceho na prepravu je cestujúci povinný uhradiť dopravcovi najneskôr bezprostredne 
po nastúpení do autobusu určené cestovné (a v prípade prepravy batožiny cestujúceho aj dovozné) podľa tarify 
a cestovného poriadku a získať doklad o jeho úhrade a o uzavretí prepravnej zmluvy vo forme cestovného lístka 
u člena osádky autobusu alebo sa mu preukázať dokladom o úhrade realizovanej už pred nastúpením do 
autobusu, či si v autobuse označiť použitie cestovného lístka vydaného dopredu mimo autobusu alebo označiť 
cestovný lístok vo forme elektronického média v elektronickom systéme autobusu, ak ide o cestovný lístok, 
ktorého platnosť sa začína až jeho označením. V prípade uplatňovania nároku na zľavu zo základného 
cestovného je cestujúci povinný nárok preukázať automaticky bez vyzvania. 

(2) Dopravca pri poskytovaní dopravných služieb na autobusovej linke vydáva spravidla papierové jednorazové 
cestovného lístky, a to pri nástupe cestujúcich do autobusu počas jeho státia na určených zastávkach 
autobusovej linky. Zaplatenie cestovného, dovozného i prepravného sa v autobuse dopravcu realizuje len na 
základe úhrady v hotovosti.  

(3) V záujme plynulosti vypravenia cestujúcich na prepravu, je cestujúci povinný si už pred nástupom do autobusu  
pripraviť príslušné cestovné doklady vzťahujúce sa na jeho prepravu a hotovosť k úhrade príslušných cien za 
prepravu. Platbu cestujúci uskutočňuje s využitím platidla v nominálnej hodnote primeranej výške uhrádzanej 
čiastky. Pokiaľ tak neurobí a vodič nebude mať k dispozícii dostatočnú finančnú hotovosť na výdavok, o čom 
cestujúceho upozorní, pričom cestujúci bude trvať na preprave, je vodič povinný prevziať bankovku vyššej 
nominálnej hodnoty s tým, že cestujúcemu vydá potvrdenku na sumu prevyšujúcu uhrádzanú čiastku. Po 
predložení potvrdenky najskôr 24 hodín po vykonanej platbe v autobuse (a ak tento čas pripadá na pracovný 
deň, inak až najbližší nasledujúci pracovný deň) cestujúci obdrží výdavok v sídle dopravcu alebo ak cestujúci 
vodičovi pri vystavení potvrdenky poskytol údaj o čísle svojho bankového účtu, výdavok mu bude dopravcom 
odoslaný bezhotovostne. 

(4) Cestujúci je povinný presvedčiť sa, či mu bol vodičom alebo iným členom osádky autobusu vydaný cestovný 
lístok zodpovedajúceho druhu a prevádzkovej platnosti, ostatných skutočností podľa požiadaviek cestujúceho, 
inak prípadné nezhody ihneď u vydávajúceho reklamovať. Na dodatočné uplatňovanie reklamácie cestujúceho 
dopravca neberie zreteľ, pričom za správnosť údajov v osobných dokladoch vrátane preukazu preukazujúceho 
nárok na zľavu zo základného cestovného zodpovedá vždy v plnom rozsahu výlučne cestujúci, ako aj za 
prípadné dôsledky pri nepreukázaní sa platnými cestovnými dokladmi. 

(5) Zníženie ceny oproti základnému cestovnému je cestujúcemu poskytnuté, ak splní dopravcom určené 
prepravné a tarifné podmienky a preukáže oprávnenosť takéhoto nároku predložením stanoveného cestovného 
dokladu, resp. preukazu, a to buď formou akceptácie dokladu vydaného inou oprávnenou právnickou osobou 
alebo preukazu dopravcu. 

(6) Preukaz dopravcu na preukazovanie príslušnosti cestujúceho do príslušnej tarifnej skupiny a nároku na zľavu 
zo základného cestovného zodpovedajúceho tejto skupine je neprenosný a dopravca ho vystaví na meno 
a priezvisko každému cestujúcemu (resp. v prípade maloletej osoby prostredníctvom jej zákonného zástupcu) 
na základe riadne vyplneného registračného formulára, aktuálnej fotografie a prípadne ďalších dokladov 
preukazujúcich skutočnosti podmieňujúce splnenie zodpovedajúcich stanovených podmienok, pričom 
v preukaze dopravcu súčasne vyznačí koniec jeho platnosti, ak je táto v zmysle tarifných podmienok časovo 

 
8 § 2 zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch 
9 § 4 ods. 1 a § 7 zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch 
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obmedzená. Na neplatnosť preukazu dopravcu sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 12 ods. 5 prepravného 
poriadku o neplatnosti cestovného lístka. 

(7) Žiak (resp. v prípade maloletej osoby aj jej zákonný zástupca), študent, prípadne i škola alebo iná právnická 
osoba, zodpovedajú dopravcovi za škodu, ktorá vznikla tým, že uviedli alebo potvrdili v registračnom formulári 
alebo v BČK nepravdivé údaje; to platí aj pre ostatné tarifné skupiny cestujúcich, ktorí by si uplatňovali nárok na 
zľavu zo základného cestovného na základe akýchkoľvek nepravdivých údajov. 

(8) Zľavy zo základného cestovného nie je možné vzájomne kombinovať. Ak by v zmysle príslušných tarifných 
podmienok cestujúci spĺňal skutočnosti pre vznik nároku na zľavu zo základného cestovného z viacerých 
dôvodov, zľava sa mu poskytne len z jedného z týchto dôvodov, a to na základe rozhodnutia cestujúceho. 
Cestujúci má právo na výber pre neho najvýhodnejších druhov cien za prepravu, na ktoré mu vznikol nárok, 
avšak následne musí vznik tohto nároku vedieť preukázať zodpovedajúcimi cestovnými dokladmi, resp. ich 
kombináciou, podľa stanovených prepravných a tarifných podmienok. 

(9) Tarifné podmienky uvedené v tejto tarife sú záväzné pre poskytovanie dopravných služieb v pravidelnej 
autobusovej doprave dopravcu, ak cestovný poriadok príslušnej autobusovej linky neustanovuje inak, kedy je 
takáto odlišná úprava nadradená všeobecným tarifným podmienkam. 

(10) Všetky sadzby a čiastky uvádzané v tejto tarife, cenníku, prepravnom poriadku alebo cestovnom poriadku 
príslušnej autobusovej linky dopravcu, sú uvádzané vrátane DPH. 

Oddiel II 
Tarifné podmienky prepravy cestujúcich 

Čl. 4 
Cestovné a jeho druhy 

(1) Cestovné je cena za prepravu osoby (cestujúceho) určená touto tarifou. Pre výpočet cestovného dopravca 
uplatňuje neprestupný tarifný systém založený na odstupňovaní sadzieb cestovného podľa prepravnej 
vzdialenosti medzi tarifnými bodmi na dopravnej ceste predstavovanými zastávkami trasy autobusovej linky 
uvedenými v jej cestovnom poriadku a príslušného druhu cestovného stanoveného pre zodpovedajúcu tarifnú 
skupinu. 

(2) Záväznou prepravnou vzdialenosťou pre výpočet cestovného sa rozumie tarifná vzdialenosť jednotlivých 
zastávok autobusovej linky určená na základe skutočne zistenej vzdialenosti zastávky od východiskovej 
zastávky v kilometroch zaokrúhlenej nahor uvedená v cestovnom poriadku10. 

(3) Konkrétna výška cestovného je pre príslušný druh cestovného stanovená podľa sadzby cestovného 
zodpovedajúceho tarifného pásma, do ktorého spadá tarifná vzdialenosť konkrétnej prepravy. Ak má nástupná 
a výstupná zastávka v cestovnom poriadku uvedené rovnaké údaje o počte km tarifnej vzdialenosti, pre výpočet 
cestovného sa použije sadzba cestovného zodpovedajúca pre prvé tarifné pásmo za najmenšiu tarifnú 
vzdialenosť. 

(4) Ak pri preprave cestujúci niektoré úseky trasy prechádza viackrát, tieto úseky sa do tarifnej vzdialenosti 
započítajú tiež viackrát, ak nie je dopravcom určené inak. Pri zmene tarifnej vzdialenosti jej predĺžením alebo 
skrátením v dôsledku dočasnej zmeny trasy autobusovej linky z dôvodu nevyhnutných obchádzok sa pre 
výpočet cestovného použije tarifná vzdialenosť zodpovedajúca skutočne používanej dopravnej ceste. Cestovný 
lístok a uhradená výška cestovného pred realizáciou takejto zmeny tarifnej vzdialenosti platí po celú dobu 
platnosti cestovného lístka, pričom vzniknutý rozdiel vo výške cestovného dopravca nevyberá a ani nevracia. 

(5) Druhy cestovného sú 

a) základné cestovné, 

b) zľavnené cestovné, 

c) osobitné cestovné, 

d) zvýhodnené cestovné, 

e) bezplatné cestovné. 

(6) Sadzby cestovného pre príslušné tarifné pásma a druhy cestovného sú uvedené v cenníku v prílohe č. 1. 

 

 
10 § 7 ods. 4 vyhlášky MDVaRR SR č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 
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Čl. 5 
Tarifné skupiny a spôsob dokladovania 

(1) Tarifné skupiny sú: 

a) deti do 6 rokov veku, 

b) deti od 6 do 16 rokov veku, 

c) žiaci a študenti do 26 rokov veku, 

d) cestujúci prepravujúci sa za základné cestovné, 

e) seniori, 

f) osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 

g) sprievodcovia osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, 

h) osoby s bezplatnou prepravou. 

(2) Deti do 6 rokov veku 

a) je skupina cestujúcich do dovŕšenia 6. roku veku, 

b) v prípade pochybností o veku dieťaťa z jeho fyzického vzhľadu preukazuje sprevádzajúca osoba vek dieťaťa 
platným dokladom totožnosti, platným preukazom vydaným dopravcom alebo platným preukazom 
akceptovaným dopravcom (napr. tejto tarifnej skupine zodpovedajúci preukaz vydaný iným dopravcom 
verejnej osobnej dopravy),  

c) k vydaniu preukazu dopravcu je potrebné predložiť registračný formulár, aktuálnu fotografiu dieťaťa, rodný 
list dieťaťa a doklad totožnosti zákonného zástupcu, 

d) platnosť preukazu dopravcu pre túto tarifnú skupinu je obmedzená do dovŕšenia 6. roku veku dieťaťa, 

e) cestujúci do dovŕšenia 6. roku veku je oprávnený na prepravu len v sprievode sprevádzajúcej osoby, ktorou 
môže byť len osoba po dovŕšení 15. roku veku, pričom v prípade pochybností o veku sprevádzajúcej osoby 
táto svoj vek preukazuje platným dokladom totožnosti, platným preukazom vydaným dopravcom alebo 
platným preukazom akceptovaným dopravcom (napr. tejto tarifnej skupine zodpovedajúci preukaz vydaný 
iným dopravcom verejnej osobnej dopravy). 

(3) Deti od 6 do 16 rokov veku 

a) je skupina cestujúcich vo veku od dovŕšenia 6. roku veku do dovŕšenia 16. roku veku, 

b) v prípade pochybností o veku dieťaťa z jeho fyzického vzhľadu preukazuje dieťa alebo jeho sprevádzajúca 
osoba vek dieťaťa platným dokladom totožnosti, platným preukazom vydaným dopravcom alebo platným 
preukazom akceptovaným dopravcom (napr. tejto tarifnej skupine zodpovedajúci preukaz vydaný iným 
dopravcom verejnej osobnej dopravy), 

c) k vydaniu preukazu dopravcu je potrebné predložiť registračný formulár, aktuálnu fotografiu dieťaťa a doklad 
totožnosti žiadateľa (v prípade dieťaťa do dovŕšenia 15. roku veku doklad totožnosti dieťaťa; alebo rodný 
list dieťaťa a doklad totožnosti zákonného zástupcu), 

d) platnosť preukazu dopravcu pre túto tarifnú skupinu je obmedzená do dovŕšenia 16. roku veku dieťaťa. 

(4) Žiaci a študenti 

a) sú skupina cestujúcich do dovŕšenia 26. roku veku, ktorí sú žiakmi základnej školy, žiakmi dennej formy 
štúdia strednej školy, praktickej školy, odborného učilišťa11 alebo študentmi dennej formy štúdia na vysokej 
škole12 do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa; to platí aj pre žiakov a študentov 
študujúcich v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia v SR, 

b) status žiaka alebo študenta dennej formy štúdia cestujúci preukazuje platným preukazom vydaným 
dopravcom, platným preukazom akceptovaným dopravcom (napr. tejto tarifnej skupine zodpovedajúci 
preukaz vydaný iným dopravcom verejnej osobnej dopravy), platným žiackym/študentským preukazom ISIC 
alebo platným preukazom študenta vysokej školy13, 

c) žiacky/študentský preukaz ISIC (International Student Identity Card) môže mať formu nečipovej karty ISIC 
Klasik alebo bezkontaktnej čipovej karty (BČK) vydanej školami s aktivovanou dopravnou časťou (držiteľ si 
dopravnú časť aktivuje na školskom termináli podľa stanovených podmienok) alebo bez aktivovanej 
dopravnej časti. Údaje viditeľne uvedené na ISIC sa považujú za rovnocenné s príslušnými údajmi 
zapísanými v pamäti čipu preukazu a v celom rozsahu nahrádzajú písomné potvrdenie o návšteve školy, 
najmä na účely preukazovania nároku na zľavu vo verejnej osobnej doprave14. ISIC vydaný vysokými 
školami musí obsahovať platnosť na príslušný akademický rok (predtlačenú alebo na holografickej 

 
11 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
12 zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
13 § 67 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
14 čl. 2 ods. 1 a 2 Metodického usmernenia MŠVVaŠ SR č. 14/2014 o použití, štruktúre a technickom vyhotovení preukazu študenta 
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známke15). Ak škola vydáva BČK bez možnosti aktivácie dopravnej časti, resp. bez dopravnej časti, alebo 
ak škola nevydáva BČK, alebo ide o školu v zahraničí, status žiaka alebo študenta cestujúci preukazuje 
platným papierovým preukazom dopravcu vydaným na príslušný školský/akademický rok; 

d) k vydaniu preukazu dopravcu je potrebné predložiť registračný formulár potvrdený príslušnou školou, 
aktuálnu fotografiu žiadateľa a doklad totožnosti žiadateľa (v prípade dieťaťa do dovŕšenia 15. roku veku 
doklad totožnosti dieťaťa; alebo rodný list dieťaťa a doklad totožnosti zákonného zástupcu). 

V prípade žiakov, ktorí v príslušnom školskom roku dovŕšia vek maximálne 19 rokov, nie je potrebné potvrdiť 
registračný formulár príslušnou školou v SR, ale postačuje predložiť rodné číslo žiadateľa, na základe 
ktorého bude overený status žiaka prostredníctvom portálu ministerstva školstva  
www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk. 

Registračný formulár nie je potrebné potvrdiť príslušnou školou v zahraničí, ak sa nahradí originálom 
dokladu preukazujúceho štúdium v zahraničí vydaného príslušnou školou v zahraničí v cudzom jazyku na 
aktuálny školský alebo akademický rok (doklad o štúdiu) a úradný preklad tohto dokladu o štúdiu; úradný 
preklad sa nevyžaduje pri dokladoch vydaných školou v českom jazyku; 

e) platnosť preukazu dopravcu a nárok na zľavu zo základného cestovného pre túto tarifnú skupinu sú 
obmedzené najviac na dobu: 

1. pre žiakov základných a stredných škôl 
1.1 ak v príslušnom školskom roku dovŕšia vek najviac 16 rokov – najskôr od 1. septembra daného 

roku a najneskôr do 31. augusta nasledujúceho roku, 
1.2 ak v príslušnom školskom roku dovŕšia vek 17 alebo viac rokov – najskôr od 1. septembra daného 

roku a najneskôr do 31. augusta nasledujúceho roku s výnimkou žiakov maturitného, resp. 
záverečného ročníka stredných škôl (ktorým nárok na zľavu zo základného cestovného končí dňom 
vykonania záverečnej skúšky), najneskôr však do 30. júna, 

2. pre študentov vysokých škôl – od zápisu na príslušný akademický rok, najskôr od 1. septembra daného 
roku a najneskôr do 30. septembra nasledujúceho roku, s výnimkou študentov záverečných ročníkov 1. 
alebo 2. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorým nárok na zľavu zo základného cestovného končí dňom 
vykonania záverečnej skúšky potvrdeného školou, najneskôr však do 31. augusta nasledujúceho roku. 

Ak ročník a dĺžka štúdia alebo pri žiakovi/študentovi záverečného ročníka termín záverečnej skúšky podľa 
bodu 1.2 a 2 nie je školou v registračnom formulári potvrdený, preukaz dopravcu je vydaný len do 30. júna 
nasledujúceho roku (neplatí pre základné školy); 

f) podľa pravidiel platnosti preukazu dopravcu uvedených v písm. e) dopravca uznáva i platnosť nároku na 
zľavu zo základného cestovného preukazovaného iným preukazom podľa písm. b), a to aj v prípadoch, kedy 
je na takomto preukaze uvedená odlišná (dlhšia) platnosť. 

(5) Seniori 

a) sú skupina cestujúcich od dovŕšenia 70. roku veku,  

b) status seniora cestujúci preukazuje platným dokladom totožnosti alebo platným preukazom vydaným 
dopravcom alebo platným preukazom akceptovaným dopravcom (napr. tejto tarifnej skupine zodpovedajúci 
preukaz vydaný iným dopravcom verejnej osobnej dopravy), 

c) k vydaniu papierového preukazu dopravcu je potrebné predložiť registračný formulár, aktuálnu fotografiu 
žiadateľa a doklad totožnosti žiadateľa, 

d) platnosť preukazu dopravcu pre túto tarifnú skupinu nie je časovo obmedzená. 

(6) Fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

a) je skupina cestujúcich s ťažkým zdravotným postihnutím s platným preukazom fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo platným preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 
sprievodcom16 alebo platným dokladom totožnosti s informáciou o ťažkom zdravotnom postihnutí, prípadne 
odkázanosti na sprievodcu17,  

b) status fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím cestujúci preukazuje platným preukazom alebo 
dokladom podľa písm. a), 

c) platnosť preukazu ŤZP a ŤZP-S nie je časovo obmedzená; platnosť dokladu totožnosti podľa písm. a) je 
uvedená v príslušnom preukaze. 

(7) Sprievodcovia fyzických osôb s ťažkým fyzickým postihnutím 

a) je skupina cestujúcich sprevádzajúca pri preprave osobu s ťažkým zdravotným postihnutím s platným 
preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo platným preukazom fyzickej osoby s 

 
15 čl. 5 ods. 4 Metodického usmernenia MŠVVaŠ SR č. 14/2014 o použití, štruktúre a technickom vyhotovení preukazu študenta 
16 § 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 
17 § 5 ods. 3 písm. b) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a § 3 ods. 7 písm. d) zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch 
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ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo platným dokladom totožnosti s informáciou o ťažkom 
zdravotnom postihnutí, prípadne odkázanosti na sprievodcu podľa ods. 6,  

b) status sprievodcu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje sprevádzaný cestujúci 
platným preukazom alebo dokladom podľa písm. a), 

c) sprievodcom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím môže byť len osoba po dovŕšení 15. roku 
veku, pričom svoj vek sprievodca preukazuje platným dokladom totožnosti, platným preukazom vydaným 
dopravcom alebo platným preukazom akceptovaným dopravcom (napr. tejto tarifnej skupine zodpovedajúci 
preukaz vydaný iným dopravcom verejnej osobnej dopravy, 

d) platnosť preukazu ŤZP a ŤZP-S nie je časovo obmedzená; platnosť dokladu totožnosti podľa písm. a) je 
uvedená v príslušnom preukaze. 

(8) Osoby s bezplatnou prepravou 

a) je skupina cestujúcich s nárokom na bezplatnú prepravu z dôvodu 

1. výkonu funkcie osoby poverenej výkonom odborného dozoru18 podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej 
doprave alebo sudcu Ústavného súdu SR19,  

2. z iného dôvodu, ak tak ustanovuje cestovný poriadok príslušnej autobusovej linky. 

b) status osoby poverenej výkonom odborného dozoru cestujúci preukazuje preukazom kontrolóra20 a status 
sudcu Ústavného súdu SR preukazom sudcu Ústavného súdu SR; status pre iný dôvod príslušnosti 
cestujúceho do tarifnej skupiny s bezplatnou prepravou tento preukazuje spôsobom určeným v cestovnom 
poriadku príslušnej autobusovej linky, 

c) platnosť preukazu kontrolóra odborného dozoru je časovo obmedzená a je uvedená v príslušnom preukaze; 
platnosť iného príslušného preukazu je časovo obmedzená, ak je tak v ňom uvedené. 

Čl. 6 
Základné cestovné 

(1) Základné cestovné je cena za prepravu cestujúceho, ktorý nemá nárok na zľavu zo základného cestovného, na 
osobitné cestovné alebo na bezplatné cestovné a súčasne je aj východiskovou základňou pre stanovenie limitu 
výšky sankčnej úhrady pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom. 

(2) Za základné cestovné podľa sadzieb A cenníka sa prepravujú cestujúci patriaci do tarifnej skupiny Cestujúci 
prepravujúci sa za základné cestovné určená touto tarifou, ako aj cestujúci, ktorí pri vypravení cestujúceho, 
počas jeho prepravy, ako aj bezprostredne pri ukončení prepravy, nie sú schopní preukázať svoj nárok na zľavu 
zo základného cestovného, na osobitné cestovné alebo na bezplatné cestovné touto tarifou ustanoveným 
spôsobom zodpovedajúcim príslušnej tarifnej skupine. 

Čl. 7 
Zľavnené cestovné 

(1) Zľavnené cestovné je cena za prepravu cestujúceho, ktorý má nárok na zľavu zo základného cestovného, a to 
výlučne len po splnení tarifných podmienok určených podľa tejto tarify alebo cestovného poriadku príslušnej 
autobusovej linky. 

(2) Za zľavnené cestovné podľa sadzieb B cenníka sa prepravujú cestujúci patriaci do tarifnej skupiny 

a) deti od 6 do 16 rokov veku, 

b) žiaci a študenti do 26 rokov veku, 

c) seniori 

d) osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 

e) sprievodcovia osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, 

ktorí sú súčasne pri vypravení cestujúceho, počas jeho prepravy, ako aj bezprostredne pri ukončení prepravy, 
schopní preukázať svoj nárok na zľavu zo základného cestovného platným cestovným dokladom preukazujúcim 
touto tarifou ustanoveným spôsobom príslušnosť k zodpovedajúcej príslušnej tarifnej skupine.  

 

 
18 § 46 ods. 2 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 
19 § 16 ods. 2 zákona NR SR č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 
20 § 45 ods. 9 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a § 12 vyhlášky MDVaRR SR č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej 

doprave 
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Čl. 8 
Osobitné cestovné 

(1) Osobitné cestovné je cena za prepravu cestujúceho, ktorý má nárok na osobitnú zľavu zo základného 
cestovného, a to výlučne len po splnení tarifných podmienok určených podľa tejto tarify alebo cestovného 
poriadku príslušnej autobusovej linky. 

(2) Za osobitné cestovné podľa sadzieb C cenníka sa prepravujú cestujúci patriaci do tarifnej skupiny Deti do 6 
rokov veku sprevádzaní pri preprave sprevádzajúcou osobou po dovŕšení 15. roku veku, ktorí sú súčasne pri 
vypravení cestujúceho, počas jeho prepravy, ako aj bezprostredne pri ukončení prepravy, v prípade pochybností 
o veku cestujúceho alebo sprevádzajúcej osoby schopní preukázať svoj nárok na osobitnú zľavu zo základného 
cestovného platným cestovným dokladom preukazujúcim touto tarifou ustanoveným spôsobom príslušnosť k 
zodpovedajúcej príslušnej tarifnej skupine.  

(3) Ak cestujúci patriaci do tarifnej skupiny Deti do 6 rokov veku je držiteľom platného preukazu fyzickej osoby s 
ťažkým zdravotným postihnutím, za osobitné cestovné sa pri splnení podmienok podľa ods. 2 prepravuje aj jeho 
sprievodca. 

Čl. 9 
Zvýhodnené cestovné 

(1) Zvýhodnené cestovné je špeciálne akciovo zvýhodnené cestovné vychádzajúce z predchádzajúcich druhov 
cestovného alebo určené nezávisle od predchádzajúcich druhov cestovného, a to na základe rozhodnutia 
dopravcu.  

(2) Zvýhodnené cestovné je platné v čase, výške a za podmienok určených dopravcom zverejnených na webovom 
sídle dopravcu alebo v cestovnom poriadku príslušnej autobusovej linky. 

Čl. 10 
Bezplatné cestovné 

(1) Bezplatné cestovné je uplatňované za prepravu cestujúceho, ktorý má nárok na bezplatnú prepravu vyplývajúcu 
z osobitného predpisu alebo ak tento nárok cestujúcemu vyplýva výlučne len po splnení tarifných podmienok 
určených podľa tejto tarify alebo cestovného poriadku príslušnej autobusovej linky. 

(2) Za bezplatné cestovné sa prepravujú cestujúci patriaci do tarifnej skupiny Osoby s bezplatnou prepravou ktorí 
sú súčasne pri vypravení cestujúceho, počas jeho prepravy, ako aj bezprostredne pri ukončení prepravy, 
schopní preukázať svoj nárok na bezplatnú prepravu platným cestovným dokladom preukazujúcim touto tarifou 
ustanoveným spôsobom príslušnosť k zodpovedajúcej príslušnej tarifnej skupine.  

Čl. 11 
Sankčné úhrady 

(1) Výška sankčnej úhrady za 

a) nepreukázanie sa cestujúceho v autobuse alebo bezprostredne po vystúpení z neho na zastávke osobe 
vykonávajúcej prepravnú kontrolu na jej výzvu platným cestovným lístkom, ako aj iným cestovným dokladom 
podmieňujúcim platnosť cestovného lístka, resp. na ktorého podklade sa môže uskutočniť preprava 
cestujúcich a ich batožín v súlade s prepravným poriadkom, cestovným poriadkom a touto tarifou, 

b) za poškodenie alebo znečistenie autobusu ako paušálna suma náhrady škody alebo náhrady za vyčistenie 
autobusu; tým nie je dotknutá povinnosť cestujúceho uhradiť dopravcovi skutočnú  výšku škody na autobuse 
alebo dopravnom zariadení dopravcu spôsobenú cestujúcim, ak táto presahuje výšku paušálnej náhrady, 

c) za narúšanie bezpečnej, pokojnej a pohodlnej prepravy ostatných cestujúcich, za neuposlúchnutie pokynu 
alebo príkazu člena osádky autobusu alebo iného oprávneného zamestnanca dopravcu na zaistenie 
bezpečnosti cestujúcich a bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za marenie pokračovania jazdy 
autobusu podľa cestovného poriadku, za porušenie zákazu požívania alkoholických nápojov, omamných 
a psychotropných látok a fajčenia v autobuse, či za porušovanie iných povinností cestujúceho (napr. podľa 
čl. 11 a i. prepravného poriadku), a to aj po opakovanej márnej výzve osádky autobusu k upusteniu od 
takéhoto konania, 

je odstupňovaná v závislosti od času jej úhrady cestujúcim: 

1. v prípade zaplatenia ihneď pri zistení porušenia ................................................................................. 20,00 € 

2. v prípade zaplatenia do 7 kalendárnych dní od zistenia porušenia ..................................................... 25,00 € 
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3. v prípade zaplatenia od 7 do 30 kalendárnych dní od zistenia porušenia ........................................... 50,00 € 

4. v prípade zaplatenia nad 30 kalendárnych dní od zistenia porušenia ................................................ 100,00 € 
 + povinnosť úhrady ďalšieho príslušenstva súvisiaceho s vymáhaním 

pohľadávky nezaplatenej sankčnej úhrady. 

(2) Výška sankčnej úhrady podľa ods. 1 je určená po zohľadnení maximálnej sumy pri nepreukázaní sa platným 
cestovným lístkom stanovenej do stonásobku základného cestovného bez príplatkov podľa § 14 ods. 2 zákona 
č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave – dopravcom určená ako stonásobok sadzby základného cestovného 
zodpovedajúca pre prvé tarifné pásmo za najmenšiu tarifnú vzdialenosť – 100 x 1,00 € = 100,00 €). 

(3) V prípade nepreukázania sa cestujúceho platným cestovným lístkom, ako aj iným cestovným dokladom podľa 
ods. 1 písm. a), je cestujúci okrem sankčnej úhrady podľa ods. 1 povinný uhradiť aj základné cestovné vo výške 
zodpovedajúcej sadzbe základného cestovného pre tarifnú vzdialenosť od východiskovej zastávky spoja po 
najbližšiu zastávku podľa cestovného poriadku za miestom, v ktorom došlo k zisteniu prepravných a tarifných 
podmienok cestujúcim, resp. rozdiel medzi takto stanoveným základným cestovným a cestovným, ktoré 
cestujúci uhradil. 

(4) V prípade, ak v dôsledku nepreukázania sa cestujúceho platným cestovným lístkom, ako aj iným cestovným 
dokladom podľa ods. 1 písm. a), bola cestujúcemu uložená sankčná úhrada podľa ods. 1 a cestujúci dopravcovi 
v rámci odvolania voči uloženej sankčnej úhrade najneskôr do 14 dní od zistenia porušenia prepravných 
a tarifných podmienok predloží príslušné cestovné doklady alebo preukáže skutočnosti, ktoré boli platné v čase 
zistenia porušenia prepravných a tarifných podmienok a ich absencia počas prepravnej kontroly bola dôvodom 
pre uloženie sankčnej úhrady, dopravca od povinnosti cestujúceho zaplatiť uloženú sankčnú úhradu upustí. 
Cestujúci je následne povinný dopravcovi zaplatiť manipulačný poplatok; náhrada nákladov účelne 
vynaložených cestujúcim na doručenie odvolania v takomto prípade cestujúcemu neprináleží. 

Manipulačný poplatok po upustení od sankčnej úhrady ............................................................................ 10,00 € 

(5) Sankčnú úhradu nezaplatenú na mieste zistenia porušenia prepravných a tarifných podmienok cestujúcim je 
cestujúci povinný poukázať na bankový účet dopravcu. 

Oddiel III 
Tarifné podmienky prepravy batožiny, živých spoločenských zvierat 

a autobusových zásielok  

Čl. 12 
Dovozné 

(1) Dovozné je cena za prepravu batožiny alebo živého spoločenského zvieraťa prepravovaného cestujúceho, ak 
sa táto neprepravuje bezplatne po splnení podmienok na bezplatnú prepravu podľa ods. 3 a 5. Pre výpočet 
dovozného dopravca uplatňuje tarifný systém založený na odstupňovaní sadzieb dovozného podľa prepravnej 
vzdialenosti medzi tarifnými bodmi na dopravnej ceste predstavovanými zastávkami trasy autobusovej linky 
uvedenými v jej cestovnom poriadku, resp. prípadne jednotnú sadzbu uplatňovanú za prepravu bez ohľadu na 
tarifnú vzdialenosť. 

(2) Dovozné za prepravu cestovnej batožiny (cena za kus) ......................... za dovozné podľa sadzieb D.1 cenníka 

(3) Dovozné za prepravu živého spoločenského zvieraťa v uzavretej klietke, koši alebo inej vhodnej nepriepustnej 
schránke s rozmermi zodpovedajúcimi bezplatnej preprave príručnej batožiny ......................................... 0,00 € 

(4) Preprava psa cestujúceho bez schránky .................................... za osobitné cestovné podľa sadzieb C cenníka 

(5) Bezplatne sa prepravuje 

a) príručná batožina prepravovaného cestujúceho v rozsahu najviac dva kusy s rozmermi najviac 30 x 40 x 60 
cm alebo v tvare valca s dĺžkou do 150 cm a priemerom do 10 cm alebo v tvare dosky s rozmermi najviac 
5 x 80 x 100 cm; pri prekročení niektorého z uvedených rozmerov alebo celkovej hmotnosti príručných 
batožín jedného cestujúceho presahujúcej 25 kg sa vec považuje za cestovnú batožinu s povinnosťou 
úhrady dovozného, 

b) jeden kus lyží s jedným párom lyžiarskych palíc alebo jeden snoubord prepravovaného cestujúceho, 

c) detský kočík, ak sa ním prepravuje cestujúci patriaci do tarifnej skupiny Deti do 6 rokov veku, 

d) pes so špeciálnym výcvikom, ak sprevádza pri preprave cestujúceho patriaceho do tarifnej skupiny Fyzické 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaného na sprevádzanie; pes so špeciálnym výcvikom je 
viditeľne označený známkou psa so špeciálnym výcvikom, pričom nemusí mať nasadený ochranný košík 
(náhubok); prepravuje sa na vyhradenom mieste vedľa sprevádzaného cestujúceho, 
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e) invalidný vozík, ak sa ním prepravuje cestujúci patriaci do tarifnej skupiny Fyzické osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo osoba so zníženou pohyblivosťou, t. j. akákoľvek osoba, ktorej pohyblivosť 
pri využívaní dopravy je znížená v dôsledku akéhokoľvek telesného postihnutia (zmyslového alebo 
pohybového, trvalého alebo dočasného), duševného postihnutia alebo poruchy, alebo akejkoľvek inej 
príčiny zdravotného postihnutia, alebo v dôsledku veku a ktorej stav si vyžaduje primeranú pozornosť a 
prispôsobenie služieb, ktoré sú k dispozícii všetkým cestujúcim, jej osobitným potrebám); obdobne platí aj 
pre inú pomôcku, či iné vybavenie na zabezpečenie pohyblivosti alebo asistenčné zariadenie. 

(6) Výška sankčnej úhrady v prípade nepreukázania sa cestujúceho platným cestovným lístkom preukazujúcim 
zaplatenie dovozného za prepravu batožiny alebo živého spoločenského zvieraťa cestujúceho ............... 4,40 € 

(7) V prípade nepreukázania zaplatenia dovozného podľa ods. 1 je cestujúci okrem sankčnej úhrady  podľa ods. 6 
povinný uhradiť aj základné dovozné vo výške zodpovedajúcej sadzbe dovozného pre tarifnú vzdialenosť od 
východiskovej zastávky spoja po najbližšiu zastávku podľa cestovného poriadku za miestom, v ktorom došlo 
k zisteniu porušenia prepravných a tarifných podmienok cestujúcim, resp. rozdiel medzi takto stanoveným 
dovozným a dovozným, ktoré cestujúci uhradil. 

(8) Sankčnú úhradu nezaplatenú na mieste zistenia porušenia prepravných a tarifných podmienok cestujúcim je 
cestujúci povinný poukázať na bankový účet dopravcu. 

Čl. 13 
Prepravné 

(1) Prepravné je cena za prepravu autobusovej zásielky, ak sa táto neprepravuje bezplatne po splnení podmienok 
na bezplatnú prepravu podľa ods. 3. Pre výpočet prepravného dopravca uplatňuje jednotnú sadzbu uplatňovanú 
za prepravu bez ohľadu na tarifnú vzdialenosť. 

(2) Prepravné (cena za kus) ............................................................................................................................. 3,00 € 

(3) Prepravné za prepravu jedného kusu autobusovej zásielky toho istého odosielateľa, ktorej obsahom sú 
písomnosti alebo obsah, ktorý je možné uložiť v poštovej obálke alebo ekvivalentnom obale najviac do formátu 
A4; v prípade bezplatnej prepravy sa prepravný list vyhotovuje len na výslovné požiadanie odosielateľa 
..................................................................................................................................................................... 0,00 € 

(4) Vystavenia prepravného listu pri bezplatnej preprave autobusovej zásielky (cena za kus) ........................ 1,00 € 

Čl. 14 
Úložné 

(1) Úložné je cena za uloženie nájdenej veci v priestore dopravcu do jej prevzatia jej vlastníkom počas úložnej 
lehoty v závislosti od povahy nájdenej veci, najviac však do 30 dní odo dňa zistenia nájdenej veci. 

(2) Úložné za prvé tri pracovné dni uloženia .................................................................................................... 0,00 € 

(3) Úložné po uplynutí prvých troch pracovných dní uloženia (cena za kus) ................................................... 3,00 € 
 + za každý začatý deň uloženia a kus 1,00 € 

Čl. 15 
Ďalšie úhrady súvisiace s podnikaním dopravcu 

(1) Rezervácia cestovného lístka alebo miestenky (cena za kus) .................................................................... 0,00 € 

(2) Vydanie miestenky (cena za kus) ................................................................................................................ 1,00 € 

(3) Vydanie náhradného cestovného lístka na meno a priezvisko (cena za kus) ............................................. 1,00 € 

(4) Vydanie papierového preukazu dopravcu (cena za kus) ............................................................................ 2,00 € 
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Oddiel IV 
Záverečné ustanovenia 

Čl. 16 
Reklamácie a odvolania 

(1) Reklamáciu voči nesprávne uplatnenej sadzbe alebo odvolanie voči uloženej sankčnej úhrade môže cestujúci 
podať do 14 dní od zistenia porušenia prepravných a tarifných podmienok; reklamáciu nie je možné podať voči 
nezhode, ktorú cestujúci neuplatnil v dôsledku nesplnenia povinnosti podľa čl. 11 ods. 2 písm. f) prepravného 
poriadku o potrebe bezodkladného uplatnenia reklamácie nesprávne vydaného cestovného lístka lebo výdavku 
hotovosti u vodiča alebo iného oprávneného člena osádky autobusu. 

(2) Prípadne podané odvolanie voči uloženej sankčnej úhrade má odkladný účinok, ak sankčná úhrada nebola 
zaplatená. Zaplatenie sankčnej úhrady alebo podanie odvolania po stanovenej lehote podľa ods. 1 a považuje 
za uznanie zisteného porušenia prepravných a tarifných podmienok a výšky uloženej sankčnej úhrady, 
v dôsledku čoho sa prípadne následne podané odvolanie považuje za bezpredmetné. 

(3) Na podanie reklamácie alebo odvolania podľa ods. 1 sa primerane vzťahujú postupy pre podávanie 
a vybavovanie reklamácií podľa čl. 22 prepravného poriadku dopravcu. 

Čl. 17 
 
(1) Všetky zmeny a doplnky tarify sú účinné najskôr dňom ich zverejnenia na webovom sídle dopravcu. V prípade 

podstatnej alebo rozsiahlejšej zmeny alebo doplnenia tarify dopravca zabezpečí jej zverejnenie v úplnom znení. 

(2) Neoddeliteľnou súčasťou tejto tarify sú nasledovné prílohy: 

a) príloha č. 1 – Výňatok z tarify a Cenník cestovného, dovozného a prepravného, 

b) príloha č. 2 – Vzor registračného formulára pre vydanie preukazu dopravcu, 

c) príloha č. 3 – Vzor preukazu dopravcu a vybrané vzory uznávaných dokladov preukazujúcich 
príslušnosť cestujúceho k zodpovedajúcej tarifnej skupine, 

d) príloha č. 4 – Vzor prepravného listu autobusovej zásielky, 

e) príloha č. 5 – Vzor zápisu o porušení povinností cestujúceho a o uložení sankčnej úhrady, 

f) príloha č. 6 – Vzor preukazu zamestnanca dopravcu povereného výkonom prepravnej kontroly. 

(3) Táto tarifa je platná od 01.04.2022 ako súčasť návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej 
uzatvorení jej obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov prepravnej zmluvy s účinnosťou najskôr 
dňom jej zverejnenia na webovom sídle dopravcu. 

V Beňuši 30.03.2022 

Janka Nemčoková 
konateľka 



 

 

Príloha č. 1  

Výňatok z tarify a Cenník cestovného, dovozného a prepravného 

VÝŇATOK Z TARIFY PRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY 
 prepravného poriadku upravujúceho prepravné podmienky dopravcu NIKA TRANS, s. r. o., Beňuš 391, 976 64  Beňuš, 

ktoré sú súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy 
podľa § 4 ods. 2 písm. l) a ods. 6 a § 17 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 

Dopravca týmto ustanovuje sadzby cestovného, ostatných cien a podmienky, za ktorých sa sadzby cestovného a ostatných cien uplatňujú. Podkladom na výpočet cestovného za prepravu 
cestujúcich a úhrad za prepravu batožiny, živých spoločenských zvierat a autobusových zásielok je tarifná vzdialenosť uvedená v cestovnom poriadku príslušnej autobusovej linky dopravcu. 

 

A. ZÁKLADNÉ JEDNOSMERNÉ CESTOVNÉ 
- sadzba A cenníka pre cestujúcich bez nároku na zľavu 

B. ZĽAVNENÉ JEDNOSMERNÉ CESTOVNÉ 
- sadzba B cenníka pre cestujúcich zodpovedajúcich nasledovným tarifným 

skupinám: 

B.1 Deti od 6. roku veku do dovŕšenia 16. roku veku 
 v prípade pochybnosti o veku z fyzického vzhľadu až po preukázaní veku 

dokladom totožnosti alebo preukazom dopravcu 

B.2 Žiaci a študenti do dovŕšenia 26. roku veku alebo ukončenia 1. alebo 2. 
stupňa vysokoškolského vzdelania 
 po preukázaní sa preukazom žiaka/študenta/ISIC dennej formy štúdia na 

ZŠ/SŠ/VŠ alebo preukazom dopravcu 

B.3 Seniori od dovŕšenia 70. roku veku 
 po preukázaní veku dokladom totožnosti  

B.4 Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím 
 po preukázaní sa preukazom ŤZP alebo ŤZP-S alebo dokladom totožnosti 

s údajmi o ŤZP/ŤZP-S 

B.5 Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S (len od dovŕšenia 15. roku veku) 
 po preukázaní preukazu ŤZP-S alebo dokladu totožnosti s údajom o ŤZP-S 

prepravovaného, ktorého sprevádza a doklad totožnosti o veku sprievodcu 

B.6 Živé spoločenské zviera (pes) cestujúceho mimo schránky 
 po zabezpečení zvieraťa proti útoku a znečisteniu interiéru autobusu 

C. OSOBITNÉ JEDNOSMERNÉ CESTOVNÉ 
- sadzba C cenníka pre cestujúcich zodpovedajúcich nasledovným tarifným 

skupinám: 

C.1 Dieťa do dovŕšenia 6. roku (len v sprievode osoby od dovŕšenia 15. roku veku) 
 v prípade pochybnosti o veku z fyzického vzhľadu až po preukázaní veku 

dokladom totožnosti alebo preukazom dopravcu 

C.2 Sprievodca dieťaťa ŤZP do dovŕšenia 6. roku veku 
 po preukázaní preukazu ŤZP prepravovaného dieťaťa s preukazom ŤZP, 

ktorého sprevádza; sprievodca len od dovŕšenia 15. roku veku 

D. DOVOZNÉ A PREPRAVNÉ 
- sadzba D.1 a D.2 cenníka: 

D.1 Cestovná batožina prepravovaného cestujúceho 
 pri splnení podmienok pre prepravu podľa prepravného poriadku dopravcu 

a prípadne i cestovného poriadku príslušnej autobusovej linky 

D.2 Autobusová zásielka 
 pri splnení podmienok pre prepravu podľa prepravného poriadku dopravcu 

a prípadne i cestovného poriadku príslušnej autobusovej linky 

E. BEZPLATNÁ PREPRAVA 

E.1 Osoba poverená výkonom odborného dozoru 
podľa § 46 ods. 2 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 

 po preukázaní sa preukazom príslušnosti k orgánu odborného dozoru 

E.2 Sudca Ústavného súdu SR podľa § 16 ods. 2 zákona NR SR č. 120/1993 
Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 
 po preukázaní sa preukazom sudcu Ústavného súdu SR 

E.3 Pes so špeciálnym výcvikom alebo invalidný vozík 
 pri preprave osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo so zníženou 

pohyblivosťou; pes je označený známkou a nemusí mať košík 

E.4 Autobusová zásielka bezplatná - písomnosti a obsah do formátu A4 
 prepravný list vyhotovený len na požiadanie odosielateľa za 1,00 € 

E.5 Príručná batožina, zviera prepravovaného cestujúceho v schránke alebo 
detský kočík prepravovaného dieťaťa do dovŕšenia 6. roku veku 
 max. 2 kusy batožiny do rozmeru 30 x 40 x 60 cm a celkom do 25 kg 

F. SANKČNÉ ÚHRADY 
- sankčná úhrada zaplatená: na mieste zistenia vzniku nároku - 20 eur, do 7 dní - 

25 eur, do 30 dní - 50 eur, nad 30 dní - 100 eur, napr. pre prípady: 

F.1 Preprava bez platného cestovného lístka alebo preprava za zľavnené alebo 
osobitné cestovné bez skutočného vzniku nároku na zľavu alebo jeho 
preukázania podľa tarify 
 okrem sankčnej úhrady je cestujúci povinný uhradiť príslušné základné 

cestovné od východiskovej zastávky spoja po zastávku zistenia 

F.2 Narúšanie bezpečnej, pokojnej a pohodlnej prepravy ostatných cestujúcich, 
neuposlúchnutie pokynu alebo príkazu oprávneného zamestnanca dopravcu, 
porušenie zákazu požívania alkoholických nápojov, omamných 
a psychotropných látok alebo fajčenia v autobuse 

F.3 Poškodenie alebo znečistenie autobusu alebo dopravného zariadenia 
dopravcu 
 okrem paušálnej úhrady je cestujúci povinný nahradiť vzniknutú škodu 

Účinnosť od 01.04.2022  Janka Nemčoková v. r., konateľka

 C E N N Í K  sadzby sú vrátane DPH 

Tarifné 
pásmo 

Tarifná 
vzdialenosť 

Jednosmerné cestovné Dovozné 

A - základné B - zľavnené C - osobitné D.1 
č. km EUR EUR EUR EUR 
1 1 - 5 1,00 1,00 0,60 0,60 
2 6 - 10 1,50 1,00 0,60 0,60 
3 11 - 15 1,50 1,00 0,60 0,60 
4 16 - 20 1,80 1,20 0,60 0,60 
5 21 - 25 1,80 1,20 0,60 0,60 
6 26 - 30 2,00 1,50 0,60 0,60 
7 31 - 35 2,30 1,50 0,60 0,60 
8 36 - 40 2,50 1,80 0,60 0,60 
9 41 - 45 2,50 1,80 0,60 0,60 

10 46 - 50 3,30 2,30 0,60 0,60 
11 51 - 55 3,50 2,50 0,60 0,60 
12 56 - 60 3,80 2,80 0,60 0,60 
13 61 - 65 4,00 3,00 0,60 0,60 
14 66 - 70 4,30 3,00 0,60 0,60 
15 71 - 75 4,50 3,30 0,60 0,60 
16 76 - 80 4,80 3,30 0,60 0,60 
17 81 - 85 5,00 3,50 0,60 0,60 
18 86 - 90 5,30 3,80 0,60 0,60 
19 91 - 95 5,50 3,80 0,60 0,60 
20 96 - 100 5,80 4,00 0,60 0,60 
21 101 - 105 6,00 4,30 0,60 0,60 
22 106 - 110 6,30 4,50 0,60 0,60 
23 111 - 115 6,50 4,50 0,60 0,60 
24 116 - 120 6,80 4,80 0,60 0,60 
25 121 - 125 7,00 5,00 0,60 0,60 
26 126 - 130 7,30 5,00 0,60 0,60 
27 131 - 135 7,50 5,30 0,60 0,60 
28 136 - 140 7,80 5,50 0,60 0,60 
29 141 - 145 8,00 5,50 0,60 0,60 
30 146 - 150 8,30 5,80 0,60 0,60 
31 151 - 155 8,50 6,00 0,60 0,60 
32 156 - 160 8,80 6,30 0,60 0,60 
33 161 - 165 9,00 6,30 0,60 0,60 
34 166 - 170 9,30 6,50 0,60 0,60 
35 171 - 175 9,50 6,80 0,60 0,60 
36 176 - 180 9,80 6,80 0,60 0,60 
37 181 - 185 10,00 7,00 0,60 0,60 
38 186 - 190 10,30 7,30 0,60 0,60 
39 191 - 195 10,50 7,30 0,60 0,60 
40 196 - 200 10,80 7,50 0,60 0,60 
41 201 - 205 11,00 7,50 0,60 0,60 
42 206 - 210 11,00 7,50 0,60 0,60 
43 211 - 215 11,30 7,80 0,60 0,60 
44 216 - 220 11,30 7,80 0,60 0,60 
45 221 - 225 11,50 8,00 0,60 0,60 
46 226 - 230 11,50 8,00 0,60 0,60 
47 231 - 235 12,00 8,00 0,60 0,60 
48 236 - 240 12,00 8,50 0,60 0,60 
49 241 - 245 12,00 8,50 0,60 0,60 
50 246 - 250 12,50 8,80 0,60 0,60 
51 251 - 255 12,80 9,00 0,60 0,60 
52 256 - 260 13,00 9,00 0,60 0,60 
53 261 - 265 13,30 9,30 0,60 0,60 
54 266 - 270 13,50 9,50 0,60 0,60 

D.2 - prepravné - autobusová zásielka 3,00 
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Príloha č. 2  

Vzor registračného formulára pre vydanie preukazu dopravcu 

Dopravca: REGISTRAČNÝ FORMULÁR 
NIKA TRANS, s. r. o. na registráciu cestujúceho k vydaniu preukazu dopravcu príslušnosti cestujúceho k zodpovedajúcej tarifnej skupine 
Beňuš 391 Formulár sa musí vypísať čitateľne, bez prepisovania a upravovania, vyplnením všetkých povinných údajov označených *. 

976 64  Beňuš Cestujúci/žiadateľ je povinný dokladovať vyplnené údaje príslušnými dokladmi/potvrdeniami 
a predložiť aktuálnu fotografiu 3 x 3,5 cm. 

Cestujúci:  

Meno:*  Priezvisko:*  
    

Tituly:    Dátum narodenia (dd.mm.rrrr):*  
 

Trvalé bydlisko: 

Ulica a číslo:*  Mesto/obec:*  
     

PSČ:*   Krajina:*  
 

Doklad totožnosti: Jedná sa o doklad totožnosti: cestujúceho**   zákonného zástupcu**   
        

Typ (OP/pas):*  Číslo:*  Krajina vydania:*  

Ak je cestujúcim dieťa do dovŕšenia 15. roku veku bez OP alebo pasu, je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a OP/pas zákonného zástupcu. 
 

Číslo BČK/ISIC (vypĺňa len žiak/študent, držiteľ BČK/ISIC vydanej školou):  

alebo rodné číslo žiaka/študenta do dovŕšenia 19. roku veku umožňujúceho overenie návštevy   
školy v SR na www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk (vypĺňa len žiak/študent školy v SR do 19 rokov):  
 

Tarifná skupina (uviesť požadovanú skupinu cestujúceho):* Kontaktné údaje (povinný aspoň 1 z kontaktov):* 

Dieťa do 6 rokov**   Seniori**   E-mail:  
        

Dieťa od 6 do 16 rokov**   Iné**   Telefón:  
        

Žiak/študent do 26 rokov**      Prehlasujem, že všetky údaje sú pravdivé a súhlasím 

      s ich spracovaním. 
        

V  dňa  Podpis cestujúceho/zákonného zástupcu:*  

      

 

POTVRDENIE ŽIAKA ZŠ A SŠ A ŠTUDENTA VŠ DO 26 ROKOV O NÁVŠTEVE ŠKOLY 
(nevyžaduje sa pri držiteľovi platného preukazu BČK/ISIC alebo ISIC Klasik alebo žiaka/študenta do dovŕšenia 19. roku veku po predložení 

jeho rodného čísla umožňujúceho overenie návštevy školy v SR na www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk) 
 

Cestujúci je žiakom/študentom dennej formy štúdia (do získania 2. stupňa vysokoškolského vzdelania) školy: 

Názov školy:*  
      

Ulica a číslo:*  Mesto:*  Krajina:*  
         

Od (dd.mm.rrrr):*  Do (dd.mm.rrrr):*  V školskom/akademickom roku: 20  / 20  
        

Ročník štúdia:*  Dĺžka štúdia:*  Termín záverečnej skúšky (mm/rrrr):*  / 20  
 

Dňom záverečnej skúšky alebo ukončenia štúdia cestujúcemu končí nárok na zľavnené cestovné. Žiak/študent je povinný požiadať dopravcu o 
zablokovanie nároku na zľavu zo základného cestovného a vrátiť preukaz dopravcu. 
Vedenie školy podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou školy potvrdzuje správnosť uvedených údajov a zaväzuje sa nahradiť dopravcovi škodu, 
ktorá by mu vznikla v dôsledku potvrdenia nepravdivých údajov. 
 

V  dňa   
     

Oprávnený zodpovedný zamestnanec školy:  

 čitateľné meno a priezvisko*, podpis* a pečiatka školy* 
 

 

ZÁZNAMY DOPRAVCU Vydanie preukazu dopravcu Číslo preukazu:  

Prijatie registračného formulára Deň vydania:  Platnosť do:  
     

Dátum:   Meno a priezvisko vydávajúceho: Podpis:  
     

** - krížikom označiť príslušnú možnosť    
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Príloha č. 3  

Vzor preukazu dopravcu a vybrané vzory uznávaných dokladov preukazujúcich príslušnosť cestujúceho 
k zodpovedajúcej tarifnej skupine 

Vzor preukazu dopravcu: 
     
 

NIKA TRANS, s. r. o. PREUKAZ DOPRAVCU č.   
     

 Beňuš 391, 976 64  Beňuš  na preukázanie príslušnosti cestujúceho   
 

U detí do 5 rokov 
foto nie je potrebné, ak 

z fyzického vzhľadu nie sú 
pochybnosti o jeho veku do 

6 rokov. 
 

FOTO 3 x 3,5 cm 

 k zodpovedajúcej tarifnej skupine  
     
  

6  - deti do 6 rokov  
     
  

16  - deti od 6 do 16 rokov  
     
  

Ž  - žiaci a študenti do 26 rokov  
     
  

S  - seniori  
     
  

*    
      
  

 Platnosť do:   
      
 Meno a priezvisko:   
      
 

  Dátum narodenia:   
      

Zadná strana: 
     
 

NIKA TRANS, s. r. o. Podpis a pečiatka dopravcu:   
     

 Beňuš 391, 976 64  Beňuš   
      
        
 

6 - platí pre cestujúceho do dovŕšenia 6. roku veku  
       
 

16 - platí pre cestujúceho do dovŕšenia 16. roku veku  
       
 

Ž - platí pre žiaka/študenta denného štúdia do 26 rokov  
    ZŠ/SŠ najneskôr do 31.8. škol. roku, v ktorom dovŕši vek 16 rokov  
    ZŠ/SŠ najneskôr do 31.8. nasledujúceho roku, ak v prísl. škol. roku dovŕši 17 a viac rokov  
    VŠ od zápisu na prísl. akad. rok najneskôr do 30.9. nasledujúceho roku; záverečné ročníky 

1. alebo 2. stupňa len do dňa záverečnej skúšky, najneskôr do 31.8. nasledujúceho roku 
 

     
 

S - platí pre cestujúceho od dovŕšenia 70. roku veku bez obmedzenia  
       
 

   
       
 

  
      
 

* - neplatné tarifné skupiny na prednej strane preukazu sa vyškrtnú krížikom  
      

Vzory BČK a preukazov ISIC vrátane zadnej strany karty s miestom na umiestnenie holografickej známky 
s platnosťou pre príslušný školský/akademický rok: 

       

       

Pozn.: Jedná sa o vzory dokladov spomedzi viacerých vyhotovení v závislosti od vydavateľa, resp. školy, či dopravcu. 
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Vzory papierových preukazov Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 

       

Vzory preukazov ŤZP a ŤZP-S vrátane zadnej strany preukazov: 

       

Pozn.: V poznámke na zadnej strane preukazu sa uvedie názov preukazu v anglickom jazyku slovami „CARD OF PERSON WITH 
DISABILITIES“; pri fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím s praktickou slepotou alebo úplnou slepotou sa uvedú 
aj slová „nevidiaci – blind“ a pri nepočujúcej fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sa uvedú aj slová „nepočujúci 
– deaf“. 

Vzor preukazu kontrolóra odborného dozoru podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave: 
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Príloha č. 4  

Vzor prepravného listu autobusovej zásielky 

Dopravca:                    PREPRAVNÝ LIST AUTOBUSOVEJ ZÁSIELKY 
NIKA TRANS, s. r. o. ktorej odosielateľ prehlasuje, že táto spĺňa podmienky určené na prijatie a prepravu 
Beňuš 391 vecí vrátane vylúčenia vecí z prepravy ustanovené v prepravnom poriadku dopravcu 
976 64  Beňuš Vypísať čitateľne, bez prepisovania a upravovania, vyplnením všetkých povinných údajov označených *. 
 

Odosielateľ: ČASŤ POTVRDENIE O PREVZATÍ NA PREPRAVU – PRE DOPRAVCU 

Meno:*  Priezvisko:*  
 

Trvalé bydlisko: 

Ulica a číslo:*  Mesto/obec:*  
     

PSČ:*   Mobil:*  
 

Stručný opis autobusovej zásielky a pokyny k nakladaniu s ňou:* Počet kusov autobusovej zásielky:*  
        

 Cena zásielky    
 pri jej prevzatí:*  eur 
 

Cieľová zastávka určenia podľa cestovného poriadku: Identifikácia dopravy: 

Tč a názov:*  Linka:*  Spoj:*  
  

Príjemca:  
Meno:*  Priezvisko:*  

        

V  dňa  Podpis odosielateľa:*  

 

 

V mene príjemcu prevzal: ČASŤ POTVRDENIE O PREVZATÍ PRI DORUČENÍ – PRE DOPRAVCU 
Meno:*  Priezvisko:*  
     

Prehlasujem, že vyššie uvedenú autobusovú zásielku som prevzal v riadnom stave. Doklad totožnosti č.:*  
   

Prípadná poznámka:  
(pri nevyužití prečiarknuť)  
       
V  dňa   Podpis príjemcu:*  

      
Pri prevzatí autobusovej zásielky na prepravu tu odtrhnúť a sivú časť odovzdať odosielateľovi! 

      

Dopravca:                       PREPRAVNÝ LIST AUTOBUSOVEJ ZÁSIELKY 
NIKA TRANS, s. r. o.  ktorej odosielateľ prehlasuje, že táto spĺňa podmienky určené na prijatie a prepravu 
Beňuš 391 vecí vrátane vylúčenia vecí z prepravy ustanovené v prepravnom poriadku dopravcu 
976 64  Beňuš Vypísať čitateľne, bez prepisovania a upravovania, vyplnením všetkých povinných údajov označených *. 
 

Odosielateľ: ČASŤ POTVRDENIE O ODOVZDANÍ NA PREPRAVU – PRE ODOSIELATEĽA 
Meno:*  Priezvisko:*  
 

Trvalé bydlisko: 

Ulica a číslo:*  Mesto/obec:*  
     

PSČ:*   Mobil:*  
 

Stručný opis autobusovej zásielky a pokyny k nakladaniu s ňou:* Počet kusov autobusovej zásielky:*  
        

 Cena zásielky   
 pri jej prevzatí:*  eur 
 

Cieľová zastávka určenia podľa cestovného poriadku: Identifikácia dopravy: 

Tč a názov:*  Linka:*  Spoj:*  
  

Príjemca:  

Meno:*  Priezvisko:*  
        

V  dňa  Podpis preberajúceho člena osádky:*  
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Príloha č. 5 

Vzor zápisu o porušení povinností cestujúceho a o uložení sankčnej úhrady 

Dopravca: ZÁPIS O PORUŠENÍ POVINNOSTÍ CESTUJÚCEHO 
NIKA TRANS, s. r. o. a o uložení sankčnej úhrady za toto porušenie 
Beňuš 391 Vypísať čitateľne, bez prepisovania a upravovania, vyplnením všetkých povinných údajov označených *. 

976 64  Beňuš  
 

Cestujúci:  

Meno:*   Priezvisko:*  
    

Tituly:    Dátum narodenia (dd.mm.rrrr):*  
 

Adresa trvalého bydliska: PSČ:*  Mesto/obec:*  
 

Ulica a číslo:*  Krajina:*  
     

Doklad totožnosti: Typ (OP/pas):*  Číslo:*  
 

Údaje o zákonnom zástupcovi cestujúceho (vypĺňa sa len v prípade maloletého cestujúceho): 
Meno:*  Priezvisko:*  
    

Tituly:    Dátum narodenia (dd.mm.rrrr):*  
 

Adresa trvalého bydliska: PSČ:*  Mesto/obec:*  
 

Ulica a číslo:*  Krajina:*  
     

Doklad totožnosti: Typ (OP/pas):*  Číslo:*  
 

Miesto zistenia porušenia (uvedie sa najbližšia zastávka): Identifikácia dopravy: 

Tč a názov:*  Linka:*  Spoj:*  
  

Opis porušenej prepravnej alebo tarifnej povinnosti:*    

 
 
 
 
 
 
 

Výška sankčnej úhrady (základná sadzba je 100 eur V prípade prepravy bez preukázania platného cestovného 
a v závislosti od času jej zaplatenia sa znižuje nasledovne): lístka je potrebné uhradiť aj základné cestovné/dovozné: 

Zaplatená na mieste 20,00 eur  Zaplatená do 30 dní 50,00 eur  - základné cestovné/+/dovozné:  eur 
         

Zaplatená do 7 dní 25,00 eur  Zaplatená po 30 dňoch 100,00 eur  - uhradené cestovné/+/dovozné: - eur 
         

Sankčná úhrada pri porušení povinností ohľadom dovozného   4,40 eur  Cestovné/dovozné k úhrade:  eur 
 

 

Celková čiastka bola uhradená na mieste zistenia porušenia ÁNO**  vo výške  eur  NIE**  
     

Spôsob úhrady (v prípade neuhradenia na mieste zistenia porušenia):  ** - krížikom označiť príslušnú možnosť 

Celkovú čiastku je potrebné uhradiť na bankový účet dopravcu IBAN:  SK59 1100 0000 0029 2883 5290 
variabilný symbol: dátum narodenia cestujúceho v tvare ddmmrrrr  
 
 

Oprávnený zamestnanec dopravcu  
ukladajúci sankčnú úhradu:   Meno:*  
    

Podpis:*  Priezvisko:*  
   

       
        

V  dňa*  Podpis cestujúceho:*  
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Príloha č. 6  

Vzor preukazu zamestnanca dopravcu povereného výkonom prepravnej kontroly 

      
      NIKA TRANS, s. r. o.  

 

Fotografia 

  PREUKAZ REVÍZORA  

 30 x 35 mm   Priezvisko, titul   

    
Meno  

 

    

 
 

    
Dátum vydania  

 
 Preukaz číslo    

     
Platnosť  

 

     POVERENÉHO VYKONÁVAŤ PREPRAVNÚ 
KONTROLU V AUTOBUSOVEJ DOPRAVE 

  Odtlačok pečiatky a podpis 
oprávnenej osoby 

  v súlade s prepravným poriadkom, tarifou a cestovnými 
poriadkami príslušných autobusových liniek dopravcu 

     

  
 

     

       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


