
VÝBER Z  PREPRAVNÉHO PORIADKU 
PRE PRAVIDELNÚ PRÍMESTSKÚ AUTOBUSOVÚ DOPRAVU 

TÝKAJÚCI SA PREPRAVY CYKLOBUSOM 
 

 
Čl. 13 

Preprava bicykla cyklobusom 
 

1. Prepravné podmienky 

1.1. V autobusoch spoločnosti SAD Žilina je možné bicykle prepravovať len na spojoch označených 
symbolom bicykla, v časoch uvedených v cestovnom poriadku a do vyčerpania kapacity. Cyklobusy 
slúžia na prepravu cykloturistov s bicyklami, taktiež na prepravu ostatných cestujúcich. 

1.2. Kapacita cyklobusov je pre prepravu bicyklov obmedzená na 24 bicyklov pri jednom spoji. Bicykle sa 
neprepravujú vo vozidle ale na cyklovleku. 

1.3. V prípade, že cestujúci má záujem cestovať cyklobusom a prepraviť bicykel, postupuje nasledovne: 

1.3.1. Zakúpi si cestovný lístok na požadovanú prepravnú vzdialenosť a dovozné bicykla u vodiča, 
alebo cestovné + miestenku + dovozné bicykla prostredníctvom predpredaja v miestenkovom 
systéme. 

1.3.2. Cestujúci pri nástupe do vozidla nahlási vodičovi prepravu bicykla. 

1.3.3. Pokiaľ sa prepravuje viac bicyklov, vodič resp. obsluha autobusu, najprv umiestni bicykle na 
cyklovlek a následne odkontroluje cestujúcich, ktorí si zakúpili cestovné + miestenku + 
dovozné bicykla v predpredaji a následne vybaví ostatných cestujúcich cestovnými lístkami. 

1.3.4. Bicykel umiestňuje na cyklovlek obsluha autobusu za možnej pomoci majiteľa bicykla podľa 
pokynov obsluhy autobusu. Cestujúci z bicykla odstráni a zoberie so sebou do autobusu 
cenné veci, ktoré sa dajú jednoducho demontovať (svetlá, pumpičky, tachometre, tašky na 
nosiče a pod.). V prípade neodstránenia demontovateľných častí, dopravca za ich prípadné 
poškodenie nenesie zodpovednosť. 

1.3.5. Pri vystupovaní s bicyklom cestujúci upozorní vodiča, že vystupuje s bicyklom. Na zastávke si 
vyzdvihne svoj bicykel z cyklovleku pod dohľadom obsluhy autobusu. 

1.4. S bicyklom je možné nastúpiť a vystúpiť len na určených zastávkach, ktoré sú označené v cestovnom 
poriadku príslušnej linky. 

1.5. Na prepravu sú prednostne prijatí cestujúci, ktorí majú zakúpené cestovné + miestenku + dovozné 
bicykla v predpredaji, potom cestujúci s bicyklom a následne ostatní cestujúci. 

1.6. Majiteľ bicykla je povinný si okamžite pri preberaní bicykla tento skontrolovať, prípadné poškodenia 
bicykla okamžite nahlásiť vodičovi, ktorý spíše záznam o poškodení a následne túto udalosť ďalej 
rieši príslušný zamestnanec dopravcu v najbližší pracovný deň ako poistnú udalosť. 

1.7. Cestujúci má možnosť zabezpečiť bicykel na cyklovleku proti krádeži.  V prípade, že tak cestujúci  
neurobí, dopravca za krádež bicykla nezodpovedá. 

1.8. Cestujúci má pravo na prepravu jedného bicykla na spojoch označených ako cyklobus za dovozné 
stanové tarifou dopravcu, alebo zakúpením cestovného + miestenky + dovozného bicykla 
v miestenkovom systéme. 

1.9. Preprava samotného bicykla nie je dovolená. 

 

 

 



Príloha č. 1 

TARIFA  DOPRAVCU 
prímestskej autobusovej dopravy cestujúcich a batožín 

 

Čl. 3.5.             Dovozné 

1.   Dovozné sa platí za prepravu batožiny a živých spoločenských zvierat prepravovaných podľa 
podmienok určených prepravným poriadkom dopravcu a touto tarifou. 

2.   Dovozné sa platí za prepravu bicykla cyklobusom podľa podmienok určených prepravným 
poriadkom dopravcu a touto tarifou. Cestujúci pri preprave bicykla je vybavený cestovným 
lístkom v zmysle platného cenníka a tarify a cestovným lístkom na prepravu 
bicykla. Cestujúci si môže zakúpiť cestovné + miestenku + dovozne bicykel na prepravu 
bicykla prostredníctvom predpredajného systému v klientskych centrách SAD Žilina, alebo 
prostredníctvom internetového predaja. Cestovný lístok si cestujúci zakúpi u vodiča. 

3.   Pre víkendové prepravy je možné miestenky + dovozne bicykla zakúpiť najneskôr v piatok 
do 15:00 hod. (resp. posledný deň pred víkendom) a posledný pracovný deň pred štátnym 
sviatkom, ak pripadol štátny sviatok na pracovný deň. 

4.   Pri zakúpení spiatočného lístka (cestovné + miestenky + dovozné bicykla) v predpredajnom 
systéme sa poplatok za spiatočnú cestu dovozné bicykla neúčtuje. 

5.     Bezplatne sa prepravujú: 

a)    batožiny prepravované v priestore pre cestujúcich, ktoré majú rozmery menšie ako 
30x40x60 cm, alebo batožiny tvaru valca,  ktorého dĺžka nepresahuje 150 cm a priemer 10 
cm, alebo tvaru  dosky, ktorej dĺžka nepresahuje 100 cm a šírka 80 cm,  a ktorých hmotnosť 
súčasne nepresahuje 25 kg, 

b)    detské kočíky – prázdne alebo invalidné vozíky držiteľov preukazov ŤZP-S. 

 
 

Cenník cestovného a dovozného 
vo verejnej vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave osôb 

platný od 01.08.2012 
Tarifná vzdialenosť v 

km 
Jednosmerné obyčajné 

cestovné 
Jednosmerné obyčajné 

cestovné z DK 
Jednosmerné osobitné 

cestovné 

Jednosmerné 
osobitné cestovné z 

DK 
od do EUR EUR EUR EUR 
0 4 0,65 0,59 0,45 0,36 
5 7 0,75 0,70 0,50 0,42 
8 10 0,80 0,75 0,55 0,47 

11 13 1,00 0,92 0,60 0,53 
14 17 1,10 1,03 0,65 0,59 
18 20 1,20 1,14 0,70 0,64 
21 25 1,50 1,41 0,80 0,75 



26 30 1,80 1,73 1,00 0,93 
31 35 2,00 1,93 1,10 1,03 
36 40 2,15 2,08 1,20 1,13 
41 45 2,30 2,23 1,35 1,28 
46 50 2,60 2,53 1,45 1,38 
51 55 2,80 2,73 1,60 1,53 
56 60 2,90 2,83 1,80 1,73 
61 70 3,30 3,23 2,00 1,93 
71 80 3,70 3,63 2,10 2,03 
81 90 4,20 4,13 2,30 2,23 
90 100 4,60 4,53 2,50 2,43 

Osobitné cestovné:  a) deti od 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku 
  b) žiaci a študenti podľa osobitného predpisu v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku 
  c) ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP 
  d) sprievodcovia osôb zdravotne ťažko postihnutých, držiteľov preukazu ŤZP-S 

  
e) rodičia na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené v školských, sociálnych     
alebo zdravotníckych zariadeniach na území SR 

  f) pes 
Osobitné cestovné vo výške 0,35 EUR:     
  a) občania po dovŕšení 70. rokov veku za každých aj začatých 25 km 

  
b) občania vo veku 65-70 rokov v sobotu, nedeľu, vo sviatok a v deň pracovného pokoja,  
v pracovný deň od 16.00 hod. do 24.00 hod. za každých aj začatých 25 km 

Osobitné cestovné vo výške 0,05 EUR:     
  a) ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP-S za každých aj začatých 25 km 
  b) deti do dovŕšenia 6. roku veku za každých aj začatých 25 km  
Bezplatná preprava:  a) sudcovia Ústavného súdu SR podľa osobitného predpisu 
  b) vodiaci pes    
Dovozné za batožinu: batožina (za kus) 0,30 EUR  
Dovozné za bicykel: cyklobusom (za kus) bez ohľadu na prepravnú vzdialenosť 0,50 EUR  
Dovozné za batožinu: a) 1 pár lyží vrátane palíc    
  b) batožina - presahujúca rozmery 30 x 40 x 60 cm 
   - presahujúca hmotnosť 25 kg 
   - tvaru dosky presahujúcej rozmery 100 x 80 cm 
   - tvaru valca presahujúceho dĺžku 150 cm a priemer 10 cm 
Bezplatná preprava:  a) príručná batožina nepresahujúca stanovené rozmery 
  b) detský kočík - prázdny 
  c) invalidný vozík 

 
 
 


