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Cenník cestovného Dopravného podniku mesta Martin s.r.o. 

Dospelá osoba a mladiství starší ako 16 rokov 

DOPRAVNÁ KARTA/VIRTUÁLNA DOPRAVNÁ KARTA HOTOVOSŤ/BANKOVÁ KARTA 

 Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 3 Všetky tarify 

Cestovné 0,59€ 0,59€ 0,70€ 1,00€ 

Mesačný paušálny 

poplatok * 
- 0,70€ - - 

 

Deti od 6 do 16 rokov, žiaci a študenti do 26 rokov, ISIC, ŤZP a ŤZP-S 

DOPRAVNÁ KARTA/VIRTUÁLNA DOPRAVNÁ KARTA HOTOVOSŤ/BANKOVÁ KARTA 

 Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 3 Všetky tarify 

Cestovné 0,39€ 0,39€ 0,50€ 0,70€ 

Mesačný paušálny 

poplatok * 
- 0,70€ - - 

 

Seniori nad 62 rokov 

DOPRAVNÁ KARTA/VIRTUÁLNA DOPRAVNÁ KARTA HOTOVOSŤ/BANKOVÁ KARTA 

 Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 3 Všetky tarify 

Cestovné 0,05€ 0,05€ 0,10€ 1,00€ 

Mesačný paušálny 

poplatok * 
- 0,20€ - - 

 

Deti do 6 rokov, detský kočík s dieťaťom s jednou dospelou osobou,  

invalidný vozík s držiteľom preukazu ŤZP-S, sprievodca ŤZP-S, vodiaci pes 

DOPRAVNÁ KARTA/VIRTUÁLNA DOPRAVNÁ KARTA HOTOVOSŤ/BANKOVÁ KARTA 

Všetky tarify Všetky tarify 

0,00€ 0,00€ 
 

Batožina, pes 

DOPRAVNÁ KARTA/VIRTUÁLNA DOPRAVNÁ KARTA HOTOVOSŤ/BANKOVÁ KARTA 

Všetky tarify Všetky tarify 

0,50€ 0,70€ 
 

Prestupný lístok do 30 minút – DOPRAVNÁ KARTA / VIRTUÁLNA DOPRAVNÁ KARTA ** 

DOPRAVNÁ KARTA/VIRTUÁLNA DOPRAVNÁ KARTA HOTOVOSŤ/BANKOVÁ KARTA 

Všetky tarify Všetky tarify 

0,05€ / 
 

Denný cestovný lístok-24 hodinový *** 

DOPRAVNÁ KARTA/VIRTUÁLNA DOPRAVNÁ KARTA HOTOVOSŤ/BANKOVÁ KARTA 

Všetky tarify Všetky tarify 

3,20€ 3,50€ 
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Osobitné cestovné 

Pre držiteľov Zlatej Janského plakety, Diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily, ktorým 

boli plakety a medaily udelené Slovenským Červeným krížom, pokiaľ sú držiteľmi platnej dopravnej 

karty s priznanou zľavou a výdajom cestovného lístka z tejto karty.  

DOPRAVNÁ KARTA/VIRTUÁLNA DOPRAVNÁ KARTA 0,05 € 

Nárok na cestovné vzniká po predložení potrebných potvrdení. 

Časový predplatný lístok (ČPL) 

Časový predplatný lístok – DOPRAVNÁ KARTA/VIRTUÁLNA DOPRAVNÁ KARTA 

Na základe Cenového výmeru č. 1/2022 platného od 01.01.2022 si môže ČPL kúpiť každý držiteľ  

dopravnej karty alebo virtuálnej dopravnej karty. 

Občiansky Zľavnený Občiansky Zľavnený

30 dní 24 €           16 €           28 €           20 €           

90 dní 66 €           43 €           78 €           55 €           

365 dní 250 €         155 €         290 €         200 €         

Tarifa 1, Tarifa 2 Tarifa 3
Platnosť ČPL/Typ ČPL

 

Výhody časového lístka: 

• Časový lístok je pre Vás výhodný, ak cestujete pravidelne. Platí 30, 90, 365 dní, počas ktorých nemusíte pri 

cestovaní linkami MHD platiť už nič navyše. 

• Čím viac ciest realizujete, tým bude pre Vás cestovanie mestskou hromadnou dopravou lacnejšie. Ak  

používate MHD, nemáte problém s parkovaním ani platením parkovného v meste. 

Zakúpenie časového lístka: 

• Na zakúpenie časového lístka potrebujete platnú dopravnú kartu/virtuálnu dopravnú kartu.  

• ČPL je možné zakúpiť buď na kontaktných miestach dopravcu alebo prostredníctvom aplikácie UBIAN 

https://www.ubian.sk/kupit-listok. 

• Časové lístky platia 30, 90, 365 dní od dátumu zvoleného cestujúcim, t. j. platnosť si stanovuje cestujúci, 

nemusí byť od prvého dňa v mesiaci! 

• ČPL platí na všetkých linkách MHD Martin. 

Postup pri cestovaní 

1. Pri každom nástupe do vozidla ste povinní priložiť dopravnú kartu s nahratým časovým lístok k čítaciemu 

zariadeniu a zaevidovať si cestu na dopravnú kartu s výdajom cestovného lístka. 

2. V prípade prestupu si musíte vždy priložiť dopravnú kartu k čítaciemu zariadeniu. 

3. V prípade, že nemôžete počas platnosti vášho 30 denného časového lístka cestovať MHD (choroba, dovo-

lenka, atď.), cestovné sa za neprecestované obdobie nevracia. 

4. Ak máte na Vašej dopravnej karte s časovým lístkom nahratý aj kredit v elektronickej peňaženke, môžete 

tento kredit bez obmedzenia použiť pri kúpe lístkov pre spolucestujúcich, batožinu a pod. 

https://www.ubian.sk/kupit-listok
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Ostatné informácie 

Kontakty Infolinka:   0945 505 060 

Email:    info@dpmmartin.sk 

Internetová stránka:   www.dpmmartin.sk 

 

Vysvetlivky VIRTUÁLNA DOPRAVNÁ KARTA – môžete si ju zakúpiť cez aplikáciu UBIAN, je možné ju 

použiť vo všetkých vozidlách DPMM s. r. o. 

BANKOVÁ KARTA – platba vo všetkých autobusoch označených logom VISA/MASTERCARD. 

TARIFA 1 – platí pre držiteľov dopravnej karty s trvalým pobytom v meste Martin, ktorých 

emitentom je DPMM. 

TARIFA 2 – platí pre držiteľov dopravnej karty s trvalým pobytom v obci Bystrička, ktorých 

emitentom je DPMM. 

TARIFA 3 – držitelia dopravnej karty iných dopravcov, ktorí sú zmluvnými partnermi systému 

TransCard. 

 

* MESAČNÝ PAUŠÁLNY POPLATOK  

– úhrada prebieha bezhotovostne a plne automaticky z elektronickej peňaženky dopravnej karty, 

– uhrádza sa mesačne, tiež za obdobie, v ktorom sa dopravná karta nepoužije. 

 

** PRESTUPNÝ LÍSTOK platí len pri platbe z DOPRAVNEJ KARTY/VIRTUÁLNEJ DOPRAVNEJ KARTY, 

ktorý je možné použiť na jednotlivú cestu pri dodržaní časového rozsahu 30 minút. Čas platnosti PCL sa počíta od 

prvého označenia nástupu do vozidla podľa času uvedenom v cestovnom poriadku. Nevzťahuje sa na výdaj 

dokupovaných CL. Pri platbe bankovou kartou (BK) nie je možné priznať prestup, nakoľko platba BK je doplnkový 

predaj, ako náhrada hotovosti. Prestupný cestovný lístok umožňuje cestujúcemu počas časovej platnosti len jeden 

prestup do vozidla inej linky ako bola prvá časť cesty. 

 

*** DENNÉ CESTOVNÉ LÍSTKY sú určené predovšetkým turistom alebo cestujúcim, ktorí v priebehu krátkeho 

obdobia plánujú zrealizovať väčšie množstvo ciest. Cestujúci môže počas doby platnosti neobmedzene prestupovať 

na linkách MHD Martin. Potvrdením o zakúpení denného cestovného lístka je vytlačený cestovný lístok z čítacieho 

zariadenia v papierovej podobe, ktorý pri nasledujúcej ceste slúži ako doklad na preukázanie nároku na denné 

cestovné. Cestujúci je povinný DCL zakúpený v hotovosti alebo prostredníctvom BK papierovej podobe uchovať  

v nepoškodenom stave a pri následnom prestupe sa týmto vodičovi zreteľne preukázať. Dopravca je oprávnený 

poškodený, zničený, stratený alebo iným spôsobom nečitateľný DCL odmietnuť použiť na ďalšiu prepravu. Náhrada 

za takto znehodnotený CL sa neposkytuje. 

 

 

 

 

Platnosť od 01.01.2022 
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