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Informácia o rozšírení IDS BK - RegioJet bude prevádzkovať vlakovú linku S70

Vážená pani starostka, vážený pán starosta/primátor,

radi Vás informujeme, že od nedele 1. apríla 2018 bude do Integrovaného dopravného systému 
v Bratislavskom kraji (IDS BK) zapojený ďalší dopravca - železničný dopravca RegioJet. V IDS BK tým vznikne 
nová vlaková linka, ktorá bude pod označením S70 premávať na trase Bratislava - Kvetoslavov. Vlaky budú 
samozrejme aj naďalej pokračovať v zmysle platného cestovného poriadku ďalej smerom na Dunajskú 
Stredu a Komárno. Do IDS BK bude zapojený len úsek medzi Bratislavou a Kvetoslavovom.

Vstupom RegioJetu do IDS BK budú mať cestujúci možnosť v jeho vlakoch využiť výhody jednotnej tarify — 
s jedným cestovným lístkom cestovať vlakmi, regionálnymi autobusmi aj linkami MHD v Bratislave. Tarifa 
IDS BK je výhodná predovšetkým pre cestujúcich denne dochádzajúcich do Bratislavy. Tí môžu pri kúpe 
predplatného cestovného lístka (električenky) ušetriť na cestovnom až 14 € mesačne. Predplatné cestovné 
lístky je možné využiť počas ich platnosti na neobmedzený počet ciest. Znamená to, že je ich možno využiť 
aj na viac ciest počas dňa, rovnako tak cez víkendy alebo sviatky. Všetky cestovné lístky IDS BK platia 
u všetkých zapojených dopravcov (Slovak Lines, DPB, ZSSK, RegioJet), cestujúci tak majú možnosť 
kombinovať cestovanie autobusmi a vlakmi podľa toho, ako im to pri ktorej ceste vyhovuje.
Bratislavčanom nová vlaková linka prinesie rýchlejšie spojenie verejnou dopravou z okrajových častí mesta 
do centra s jedným cestovným lístkom. Vyhnú sa tak každodenným kolónam, ktoré sa tvoria na vstupoch 
do Bratislavy.

V priebehu letných mesiacov plánujeme vylepšiť cestovné poriadky v regionálnej autobusovej doprave - 
odchody budú pravidelné a zvýši sa aj počet nadväzných spojení medzi autobusmi a vlakmi. Veríme, že 
pripravované novinky zatraktívnia verejnú dopravu a zníži sa tak tlak na preťaženú cestnú infraštruktúru.
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V prílohe tohto listu Vám posielame základné informačné materiály - informačnú brožúrku, cenníky 
a ďalšie materiály. Tieto môžete použiť na informovanie svojich občanov. Viac informácií o cestovaní v IDS 
BK nájdu Vaši obyvatelia na internetovej stránke IDS BK (www.idsbk.sk) alebo prostredníctvom Infocentra 
IDS BK, každý deň medzi 08:00 a 18:00 na telefónnom čísle 0948 102 102.

S pozdravom,

Ing. Zuzana Horčíková 
generálna riaditelka

2045894

Rozdedľovník:
Mgr. Rudolf Kusý, starosta MČ Bratislava-Nové Mesto
Martin Kuruc, starosta MČ Bratislava-Vrakuňa
PhDr. Alžbeta Ožvaldová, starostka MČ Bratislava-Podunajské Biskupice
Milan Kubeš, starosta obce Rovinka
Štefan Jurčík, starosta obce Dunajská Lužná
Milan Badánský, starosta obce Miloslavov
Zoltán Sojka, starosta obce Kvetoslavov
Mgr. Gabriel Bárdos, primátor mesta Šamorín
Ing. František Mastný, starosta obce Most pri Bratislave
Eva Godová, starostka obce Malinovo
Jozef Konrád, starosta obce Kalinkovo
Jozef Schnóbl, starosta obce Hamuliakovo
Katarína Janikovicsová, starostka obce Mierovo
Ing. Tibor Mészáros, starosta obce Oľdza
Jozef Hanic, starosta obce Hubice
Otto Csicsay, starosta obce Zlaté Klasy
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