
CESTUJTE 
JEDNODUCHŠIE
Rajecká dolina
Žilina
Kysuce

Cestujte vlakom, 
prímestským autobusom 
a mestskou hromadnou  
dopravou s 1 lístkom

SCHÉMA 
TARIFNÝCH ZÓN  
V I. FÁZE 
IDS ŽSK

ORGANIZÁTOR IDS ŽSK:  
Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o.
info@idzk.sk | www.idzk.sk

DOPRAVCOVIA ZAPOJENÍ V I. FÁZE IDS ŽSK:

LEGENDA
trasa autobusovej linky
trasa železničnej linky
mesto/obec
hraničná autobusová/žel. zastávka

zóna typu REGIÓN

zóna typu MESTO

zóna s využitím MHD

zóna bez využitia MHD

Predplatné cestovné lístky (PCL)

TARIFNÁ
OBLASŤ ZÓNA

PCL na 30 dní PCL na 90 dní PCL na 365 dní

základný zľavnený prenosný základný zľavnený prenosný základný zľavnený prenosný

REGIÓN

zóna 101 – 105, 201 – 208 zakúpená samostatne 15,00 € 9,00 € 20,00 € 41,00 € 25,00 € 53,00 € 143,00 € 89,00 € 185,00 €

zóna 101 – 105, 201 – 208 zakúpená  
v kombinácii s akoukoľvek ďalšou spojitou 
zónou alebo viacerými spojitými zónami*

9,00 € 6,00 € 12,00 € 24,00 € 15,00 € 32,00 € 86,00 € 53,00 € 111,00 €

MESTO ČADCA

zóna 200 zakúpená samostatne 15,00 € 9,00 € 20,00 € 41,00 € 25,00 € 53,00 € 143,00 € 89,00 € 185,00 €

zóna 200 zakúpená v kombinácii  
s akoukoľvek ďalšou spojitou zónou  
alebo viacerými spojitými zónami*

9,00 € 6,00 € 12,00 € 24,00 € 15,00 € 32,00 € 86,00 € 53,00 € 111,00 €

MESTO ŽILINA

zóna 99 (nezahŕňa MHD)  
v kombinácii s akoukoľvek ďalšou spojitou 
zónou alebo viacerými spojitými zónami*

9,00 € 6,00 € 12,00 € 24,00 € 15,00 € 32,00 € 86,00 € 53,00 € 111,00 €

zóna 100 (zahŕňa MHD) 20,00 € 15,00 € 30,00 € 58,00 € 42,00 € 91,00 € 231,00 € 166,00 € 365,00 €

* spojité zóny – susediace zóny prepojené trasami liniek verejnej osobnej dopravy

JEDNORAZOVÉ CESTOVNÉ LÍSTKY pre tarifnú oblasť MESTO ŽILINA

Druh cestovného lístka základný zľavnený

Elektronický jednorazový CL – 60 min. 0,75 € 0,55 €

Papierový jednorazový CL – 60 min. 1,00 € 0,70 €

Elektronický kombinovaný CL – 60 min.  
(osoba a batožina alebo osoba a pes) 0,95 € -

Papierový kombinovaný CL – 60 min.  
(osoba a batožina alebo osoba a pes) 1,20 € -

Doplnkový predaj u vodiča DPMŽ – 60 min. 2,00 € -

TURISTICKÉ CESTOVNÉ LÍSTKY

Druh cestovného lístka základný zľavnený

24-hodinový cestovný lístok  
s platnosťou pre tarifnú oblasť MESTO Žilina 4,00 € -

24-hodinový sieťový* cestovný lístok 8,00 € 5,00 €

72-hodinový sieťový* cestovný lístok 22,00 € 14,00 €

DOVOZNÉ

Dovozný cestovný lístok – sieťový*, platnosť 180 min. 0,40 €

* sieťový cestovný lístok – platnosť vo všetkých zónach

CENNÍK CESTOVNÝCH LÍSTKOV IDS ŽSK 

Cestujete s podporou:

Mesto Čadca Kysucké Nové Mesto

Aké zľavy platia v rámci IDS ŽSK?
Základné cestovné
Za základné cestovné sa prepravujú osoby, ktoré nemajú  
nárok na zľavnené cestovné alebo bezplatné cestovné. 

Zľavnené cestovné
Nárok na zľavnené cestovné v IDS ŽSK majú:
• deti od 6 do 16 rokov veku, žiaci a študenti do 26 rokov veku,
• seniori,
• držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S, sprievodcovia ŤZP-S.

Bezplatné cestovné
Nárok na bezplatné cestovné v IDS ŽSK majú deti do šiestich 
rokov veku.

Viac informácií: www.idzk.sk
Vydala Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o., organizátor IDS ŽSK. 
Aktualizácia k 1. 4. 2022 www.sadza.sk www.zssk.sk www.dpmz.sk



Integrovaný dopravný 
systém Žilinského 
samosprávneho kraja  
(IDS ŽSK)
I. Etapa: 

Rajecká dolina
Žilina
Kysuce
 
IDS ŽSK je integrovaný dopravný systém, ktorý predstavuje 
spojenie viacerých druhov verejnej osobnej dopravy.  
V praxi to znamená, že cestujúci, ktorí využívajú verejnú  
osobnú dopravu, môžu s jedným cestovným lístkom cestovať 
rôznymi dopravnými prostriedkami – vlakom, prímestským 
autobusom aj mestskými vozidlami v Žiline, Čadci alebo 
Kysuckom Novom Meste.  

Ide o pilotný projekt (I. etapu) zavedenia integrovanej dopravy 
v Žilinskom kraji, do ktorého budú v prvej fáze zapojení 
dopravcovia Slovenská autobusová doprava Žilina, 
akciová spoločnosť, Železničná spoločnosť Slovensko,  
a. s., Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o. Pokrýva územie 
Rajeckej doliny, mesto Žilina a územie Kysúc po mesto 
Čadca. Organizátorom IDS ŽSK je spoločnosť Integrovaná 
doprava Žilinského kraja, s. r. o., ktorej zriaďovateľmi sú Žilinský 
samosprávny kraj a mesto Žilina.

Viac informácií:
www.idzk.sk
info@idzk.sk

Tarifa  
v I. etape IDS ŽSK
Územie I. etapy je rozdelené na tarifné zóny, ktoré slúžia na 
vymedzenie územnej platnosti cestovných dokladov. Cena 
cestovného závisí od počtu precestovaných zón a časovej 
platnosti. Zóny typu REGIÓN a MESTO Čadca majú nižšiu  
tarifnú sadzbu, ak sú zakúpené v kombinácii s jednou alebo  
viacerými spojitými zónami (susediace zóny prepojené  
trasami liniek verejnej osobnej dopravy). 

Mesto Žilina
Tarifná oblasť MESTO Žilina zahŕňa tarifnú zónu 99 a tarifnú 
zónu 100. Územie, na ktorom platia cestovné lístky pre tarifnú 
zónu 99 a 100 je rovnaké. Zóna 99 má nižšiu tarifnú sadzbu a 
neplatí pre MHD (platí iba pre linky prímestskej autobusovej 
dopravy a železničnej dopravy). Zóna 100 má vyššiu tarifnú 
sadzbu a platí pre linky všetkých integrovaných dopravcov  
v tarifnej zóne. Zónu 99 (Žilina bez MHD) je možné zakúpiť len 
v kombinácii s jednou alebo viacerými spojitými zónami. Je 
určená pre cestujúcich, ktorí cestujú z tarifnej oblasti REGIÓN 
do tarifnej oblasti MESTO Žilina a v tarifnej oblasti MESTO 
Žilina nevyužijú MHD, alebo pre tých, ktorí cez tarifnú oblasť  
MESTO Žilina iba prechádzajú.

Integrované cestovné lístky IDS ŽSK
• Predplatné cestovné lístky (PCL): PCL na 30 dní, PCL na 90 

dní, PCL na 365 dní
• Jednorazové cestovné lístky pre tarifnú oblasť MESTO 

Žilina (pozri cenník)
• Turistické cestovné lístky a dovozné cestovné lístky  

(pozri cenník)

Cestovné lístky IDS ŽSK platia aj na nočné spoje. Cestovné 
lístky IDS ŽSK platia vo vlakoch zapojených do IDS ŽSK iba  
v 2. vozňovej triede (kategórie vlakov Os a REX).

Neintegrované cestovné lístky 
U dopravcov zapojených do IDS ŽSK budú platné aj ostatné  
súčasné cestovné lístky podľa jednotlivých taríf týchto 
dopravcov, využiteľné len u dopravcu, u ktorého budú  
zakúpené.

Predajné miesta
 
Predplatné cestovné lístky (PCL) 
sa predávajú: 

• na predajných miestach dopravcov SAD ZA, DPMŽ, ZSSK,
• prostredníctvom e-shopu jednotlivých dopravcov,
• vo vlakoch ZSSK a vo vozidlách SAD ZA v  predajných 

zariadeniach (u vodiča) iba v  prípade, ak už bol na danú 
kartu zakúpený PCL s  rovnakou zónovou platnosťou 
a rovnakým obdobím platnosti ako požadovaný PCL. 

Predpredaj PCL
Na nákup PCL musí cestujúci vlastniť bezkontaktnú čipovú 
kartu. PCL je možné zakúpiť najskôr 30 dní pred požadovaným 
prvým dňom začiatku jeho platnosti.

Jednorazové cestovné lístky pre tarifnú oblasť 
MESTO Žilina sa predávajú:
• na predajných miestach DPMŽ a ZSSK
• v automatoch DPMŽ
• vo vozidlách SAD ZA, vo vozidlách DPMŽ v označovačoch 

cestovných lístkov a vo vlakoch ZSSK

Turistické cestovné lístky sa predávajú:
• na predajných miestach SAD ZA a ZSSK
• v automatoch DPMŽ
• vo vozidlách SAD ZA, vo vozidlách DPMŽ v označovačoch 

cestovných lístkov (okrem sieťových) a vo vlakoch ZSSK

Dovozné cestovné lístky sa predávajú:
• na predajných miestach DPMŽ a ZSSK
• v automatoch DPMŽ
• vo vozidlách SAD ZA, vo vozidlách DPMŽ v označovačoch 

cestovných lístkov a vo vlakoch ZSSK
 

Elektronický cestovný  
lístok IDS ŽSK
Elektronický jednorazový, turistický alebo dovozný cestovný 
lístok IDS ŽSK je cestovný lístok hradený z elektronickej 
peňaženky na dopravnej karte (platí aj pre ISIC). Cestovné lístky 
zaplatené platobnou kartou vo vozidlách MHD Žilina nie sú 
integrované, ostávajú naďalej platné iba v rámci MHD Žilina.

Zóna 99 
Žilina bez MHD

Zóna 100  
Žilina

Zóna 101 
Turie, Porúbka,  
Lietavská Lúčka, Lietava, 
Lietavská Svinná – Babkov, 
Podhorie

Zóna 102 
Rajecké Teplice, Konská, 
Kamenná Poruba, Zbyňov, 
Kunerad, Stránske,  
Jasenové*, Kľače*

Zóna 103 
Jasenové*, Kľače*, Rajec, Šuja, 
Ďurčiná, Rajecká Lesná,  
Malá Čierna, Veľká Čierna

Zóna 104 
Fačkov

Zóna 105 
Čičmany

* Obce Jasenové a Kľače sú 
zaradené do dvoch zón 102 a 103, 
keďže všetky ich zastávky ležia  
na hranici týchto zón (hraničné 
zastávky).

Zóna 200 
Čadca

Zóna 201 
Oščadnica

Zóna 202  
Krásno nad Kysucou,  
Zborov nad Bystricou

Zóna 203 
Klubina, Stará Bystrica, 
Radôstka

Zóna 204 
Nová Bystrica

Zóna 205 
Povina, Lodno,  
Kysucký Lieskovec,  
Dunajov, Ochodnica

Zóna 206 
Radoľa, Kysucké Nové Mesto

Zóna 207 
Horný Vadičov, Dolný Vadičov, 
Snežnica, Lopušné Pažite

Zóna 208 
Nesluša, Rudinská, Rudina, 
Rudinka

Zóny  
v I. etape IDS ŽSK
Jednotlivé obce, mestá a ich zastávky sú zaradené do 
tarifných zón, ktoré sú členené na zóny typu REGIÓN 
a MESTO. Zóny sú označené trojcifernými a dvojcifernými 
číslami. Hraničné zastávky (vyznačené na mape) sú zaradené 
do 2 alebo viacerých zón, na hranici ktorých sa nachádzajú.  
Pri cestovaní z hraničnej zastávky postačuje cestujúcemu 
zakúpenie jednej zo zón, do ktorej zastávka spadá podľa 
smeru jazdy cestujúceho.

Rajecká dolina — Žilina — Kysuce 

Predplatné  
cestovné lístky (PCL)
 
Ceny predplatných cestovných lístkov sú stanovené v závislosti 
od obdobia platnosti, počtu zón, typu precestovaných zón  
a druhu cestovného. 

Celková cena PCL sa stanoví ako súčet cien precestovaných 
tarifných zón. Do ceny PCL sa započítavajú aj tarifné zóny,  
cez ktoré spoj iba prechádza a nemá v nich zastávku.

Predplatné cestovné lístky platia v rámci zakúpených zón 
a ich obdobia platnosti (cez pracovné dni, cez víkendy a  
sviatky) na neobmedzený počet ciest na všetkých linkách  
zaradených do pilotného územia IDS ŽSK. 

Akceptácia  
bezkontaktných  
čipových kariet (BČK)  
v systéme IDS ŽSK
Ak máte viac kariet (DPMŽ, SAD ZA, ZSSK), postačí vám na 
používanie už len jedna. V rámci IDS ŽSK  si dopravcovia 
navzájom akceptujú BČK.

BČK vydané dopravcom SAD ZA:
• s fotografiou: pripravené na použitie v IDS ŽSK bez ďalších 

potrebných úkonov cestujúceho 
• bez fotografie: potreba navštívenia predajného miesta SAD 

ZA s aktuálnou BČK

BČK vydané dopravcom ZSSK: 
• pripravené na použitie v  IDS ŽSK bez ďalších potrebných 

úkonov cestujúceho 

BČK vydané dopravcom DPMŽ:
• potreba navštívenia predajného miesta DPMŽ s aktuálnou 

BČK


