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CENNÍK  PREPRAVNÉHO  PRE VISUTÚ  SEDAČKOVÚ  LANOVÚ  DRÁHU 
 
Za prepravu na visutej osobnej sedačkovej lanovej dráhe Bratislava Železná studnička - Kamzík v čase 

prevádzkovej doby návštevníci platia prepravné. 

 
 

Článok I.  

Prepravné 
 

Cestovný lístok 

Cena s trvalým 

pobytom v MČ 

BA-NM 

Cena bez trvalého 

pobytu v MČ  

BA-NM 

Jednosmerný cestovný lístok/ dospelý 4,00 € 4,50 € 

Obojsmerný cestovný lístok/ dospelý 5,50 € 6,50 € 

Jednosmerný cestovný lístok/ deti od 6 do 9,99 roka 4,00 € 4,00 € 

Obojsmerný cestovný lístok/ deti od 6 do 9,99 roka 5,50 € 5,50 € 

Biker 1 jazda 5,00 € 5,50 € 

Biker 2 jazdy  7,00 € 7,50 € 

Biker 3 jazdy  9,00 € 9,50 € 

Biker 4 jazdy 11,00 € 11,00 € 

Bicykel/ doplatok pre zabudnutie 1,00 € 1,00 

Dôchodca nad 70 rokov obojsmerný / pon-pia 2,00 € 2,00 € 

Dôchodca nad 70 rokov obojsmerný / sob-ned, sviatok 0,00 € 0,00 € 

Deti do 5,99 roka 0,00 € 0,00 € 

Obojsmerný  skupinový cestovný lístok organizovaný 
pre dospelých nad 15 členov 

3,00 € 4,00 € 

Jednosmerný  žiacky skupinový  cestovný lístok  nad 10 
členov do 15 rokov organizovaný pre ZŠ za účasti 
pedagóga alebo dospelého zodpovedného za skupinu 

1,00 € 2,00 € 

Obojsmerný  žiacky  skupinový  cestovný  lístok  nad 10 
členov do 15 rokov organizovaný pre ZŠ za účasti 
pedagóga  alebo dospelého zodpovedného za skupinu 

2,00 € 2,50 € 

 

Ceny sú uvedené s DPH. 
 

 

Článok II.  

Oslobodenie od prepravného 
 

Od prepravného na visutej osobnej sedačkovej lanovej dráhe Bratislava - Železná 

studnička - Kamzík sú oslobodení: 
 
a) deti predškolského veku do 5,99 rokov 

b) dôchodcovia nad 70 rokov v dňoch štátnych sviatkov a každú sobotu a nedeľu 
 

 

Čl. III.  

Všeobecné ustanovenia 
 

1.1. V cene prepravného na visutej osobnej sedačkovej lanovej dráhe Bratislava – Železná studnička - 

Kamzík nie je zahrnuté poistenie osôb a ich majetku. 
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1.2. Lanová dráha Bratislava - Železná studnička - Kamzík pravidelne premáva v dňoch štvrtok - piatok - 

sobota - nedeľa a v dňoch štátnych sviatkov podľa cestovného poriadku. 
 
1.3. Lanová dráha premáva v dňoch štátnych sviatkov na základe predchádzajúceho súhlasu starostu MČ 

Bratislava - Nové Mesto. 
 
1.4. Cestovný lístok platí len v deň zakúpenia. Pred zakúpením cestovného lístka sa oboznámte s 

cestovným poriadkom. Lístok si uchovajte pre kontrolu. 

 

Cenník nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.05.2022. 

 

 

V Bratislave, dňa 01.05.2022  

 

 

 

 

EKO – podnik VPS 

JUDr. Daniel Hulín 

poverený vedením podniku 

 


