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Služby cestujúcim – novinka na poštách v Bratislavskom kraji 

Bratislava 24.8.2017 

Slovenská pošta ponúka klientom v Bratislavskom kraji v spolupráci s Dopravným podnikom 

Bratislava novú službu – možnosť zakúpiť si predplatený cestovný lístok (električenku) a dobiť si 

elektronickú peňaženku. Tzv. služby cestujúcim sú dostupné na každej zo 111 pôšt v Bratislavskom 

kraji, spolu na 329 označených priehradkách. 

Cestujúci, ktorí využívajú Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji, si tak môžu zakúpiť 

predplatený cestovný lístok (električenku) pre všetky typy tarifných pásiem a časových taríf (7, 30, 90, 365 

dní), alebo si môžu dobiť elektronickú peňaženku priamo na pošte vo svojej mestskej časti, meste či obci. 

„Naším dlhodobým cieľom je okrem klasických poštových služieb poskytovať aj ďalšie moderné 

a maximálne efektívne služby, ktoré zákazníkom ušetria čas. Na vybraných poštách si klienti môžu okrem 

iného vybaviť úradné dokumenty, využiť služby mobilných operátorov, uzavrieť poistenie, otvoriť si bankový 

účet a využívať ďalšie finančné služby, či zakúpiť si vstupenky na kultúrne podujatia. Služby cestujúcim 

rozširujú ponuku Slovenskej pošty a počet miest, na ktorých si zákazníci môžu vybaviť najbežnejšie 

operácie,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Róbert Gálik.  

„Spolu s partnerom rozširujeme sieť možností pre zakúpenie si cestovného lístka. Rozširovanie 

obchodných miest vnímame ako jeden z parametrov odstraňovania bariér pre využívanie verejnej dopravy. 

Tešíme sa, že budeme opäť bližšie k zákazníkom a kúpa lístka na pošte vo svojom meste, či obci prinesie 

cestujúcim ešte väčší komfort,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a.s., Milan 

Urban.  

Predaj predplatených cestovných lístkov je v súčasnosti možný na karty Dopravného podniku Bratislava, 

na Bratislavskú mestskú kartu a čipové ISIC karty, ktoré vydali vysoké, stredné alebo základné školy na 

Slovensku (ISIC karty musia byť platné pre aktuálny školský rok – prolongované). Karty musia byť platné a 

musia mať Dopravným podnikom Bratislava aktivovanú dopravnú funkcionalitu, resp. elektronickú 

peňaženku. Zľavnené cestovné a bonusová zľava pre držiteľov Bratislavskej mestskej karty musia byť tiež 

aktivované. 

Kúpu električenky, resp. dobitie elektronickej peňaženky Dopravného podniku, je možné uhradiť 

v hotovosti, platobnou kartou Poštovej banky, Poštovou kartou alebo Poštovou kartou – Komerčnou. 

V prípade nákupu električenky na Bratislavskú mestskú kartu je potrebné uhradiť ju bezhotovostne 

kartou, na ktorú si klient električenku kupuje. 
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