
Informácie o vybraných zľavách a benefitoch pre starších obyvateľov 
mesta Bratislava, ktoré poskytujú príspevkové organizácie mesta a 

obchodné spoločnosti mesta. 
 

Mestská knižnica v Bratislave 

 

Mestská knižnica v Bratislave Klariská 16, 814 79 Bratislava 1, e-mail: 
info@mestskakniznica.sk, https://www.mestskakniznica.sk/  ponúka registrovaným čitateľom 
nasledovné výhody: 

• Beletriu, knihy na oddychové i poučné čítanie. Odbornú literatúru podľa Vašich 
záujmov (výpožičné služby). 

 
• Zvukové knihy, audioknihy v Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých 

(výpožičné služby). 
 

• Premietanie Kina pre nevidiacich s hlasovým komentárom (okrem 
prázdninových mesiacov). 

 
• Bezplatný internet. 

 
• Bezplatné tréningy pamäte v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry. 

 
• Pomoc s digitalizáciou a jej ovládaním – tablet, notebook, počítač + smartfón. 

 
• Pomoc s webovou stránkou a online katalógom, kde si máte možnosť vyhľadať a 

objednať knihy. 
 

• Cyklodonáška kníh z fondu knižnice na adresu domov. 
 

• Podujatia: Mestská knižnica spolupracuje s neziskovou organizáciou „Stále dobrí“, 
ktorá dlhodobo rozvíja koncept zlepšovania kvality života seniorov, buduje a 
podporuje aktívnu seniorskú komunitu. Jednou z aktivít sú cudzie jazyky, ktorých 
výučba sa koná v knižnici. 

 
Výška ročného členstva je pre dospelých 4,00 €, pre ľudí v starobnom dôchodku 2,00 €.  
Všetky informácie o výške ročného členstva ako aj o bezplatnej registrácii nájde tu: 
https://mestskakniznica.sk/sluzby/citanie/ako-sa-prihlasit-do-kniznice 
 
Odporúčame sledovať aktuálne informácie na webe 
https://mestskakniznica.sk/zazite/podujatia 
keďže Mestská knižnica ponúka pre širokú verejnosť rôzne bezplatné podujatia.  
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STARZ 

 

V rámci prevádzok STARZ Plaváreň Pasienky ponúka zľavnené vstupné seniorom 
nad 62 rokov ako aj zvýhodnené vstupné pre seniorov nad 70 rokov. V saune Delfín môžu 
seniori nad 62 rokov taktiež využiť zľavnené vstupné. 

Zľavy pre seniorov nad 62 rokov sú poskytnuté aj na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu 
a Zimnom štadióne Harmincova – predpokladané spustenie korčuľovania pre verejnosť 
je v novembri, cenníky budú zverejnené na našej web stránke www.starz.sk až neskôr. 
 

Bližšie informácie nájdete v konkrétnych cenníkoch: Plaváreň Pasienky: 
http://www.starz.sk/assets/File.ashx?id_org=600167&id_dokumenty=14661 Sauna Delfín: 
http://www.starz.sk/assets/File.ashx?id_org=600167&id_dokumenty=14842 
 

Napríklad: Plaváreň Pasienky 
50 m bazén, Jednorazové vstupné plaváreň na 2 hodiny 
Seniori nad 62 rokov, držitelia preukazov ZŤP, ZŤPS             2,80 € 
Vstupné seniori nad 70 rokov                                                    1,00 € 

 

 

Dopravný podnik Bratislava  

 

 

 

 

 

Dopravný podnik Bratislava poskytuje nasledovné zľavy a benefity pre starších 
obyvateľov: 

Dôchodcovia od dovŕšenia 60. roku do 62. roku veku, ktorí sú 
poberatelia starobného, invalidného resp. výsluhového dôchodku majú nárok na 
zľavnené cestovné vo výške 50% zo základného cestovného. 

Cestujúci starší ako 62 rokov majú nárok na zľavnené cestovné vo výške 
50% zo základného cestovného. 

Cestujúci starší ako 70 rokov majú nárok na bezplatnú prepravu, ak sú 
držiteľmi SeniorPasu. 

Bezplatné cestovné pre držiteľov SeniorPasu sa poskytuje vo forme 365-
dňového predplatného cestovného lístka (PCL) v hodnete 0,00 EUR zapísaného v čipe 
BČK. Cestujúci, ktorí nie sú držiteľmi SeniorPasu majú nárok na 50% zľavu z 
jednorazových cestovných lístkov. SeniorPas je možné vydať len na bezkontaktnú 
čipovú kartu (BČK) vydanú niektorým z dopravcov. Vydanie BČK je spoplatnené v 
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zmysle cenníka jednotlivých dopravcov. Zápis predplatného cestovného lístka do čipu 
SeniorPasu je bezplatné. 

Bonusová zľava vo výške 100 % z ceny základného cestovného sa 
poskytuje účastníkom protikomunistického odboja a pre politických väzňov s 
trvalým pobytom v Bratislave alebo v Bratislavskom kraji pri kúpe predplatného 
cestovného lístka pre zóny 100 + 101. Nárok na zľavu majú aj ich rodinných príslušníci 
(manžel, manželka, brat, sestra, deti) narodení pred 17. 11. 1989, ak majú tiež trvalý 
pobyt v Bratislave alebo v Bratislavskom kraji. 

Na tento typ karty je možné si prikúpiť k zónam 100 + 101 aj regionálne zóny, avšak 
tieto už budú bez bonusovej zľavy. 

Bonusová zľava vo výške 100 % z ceny základného cestovného sa 
poskytuje účastníkom protifašistického odboja s trvalým pobytom v Bratislave 
alebo v Bratislavskom kraji pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101. 
Nárok na zľavu majú aj ich rodinní príslušníci (manžel, manželka, brat, sestra, deti), ak 
majú tiež trvalý pobyt v Bratislave alebo v Bratislavskom kraji. 

Na tento typ karty je možné si prikúpiť k zónam 100 + 101 aj regionálne zóny, avšak 
tieto už budú bez bonusovej zľavy. 

Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji majú 
nárok pri kúpe predplatného cestovného lístka (PCL) pre zóny 100 + 101 uplatniť si 
bonusovú zľavu vo výške 100 %. 

V ostatných zónach platí zľava vo výške 50 %. Pri kúpe JCL sa táto 100 % zľava nedá 
uplatniť. Dá sa uplatniť len 50 % zľava ŤZP. 

Každý držiteľ preukazu ŤZP-S má nárok na bezplatnú prepravu svojho sprievodcu. Ak 
sa vzájomne sprevádzajú dvaja držitelia preukazov ŤZP-S, bezplatnú prepravu si môže 
uplatniť len jeden z nich. 

Pri platbe za jednorazový elektronický cestovný lístok (eCL) prostredníctvom 
elektronickej peňaženky získavate zľavu 10%. Tieto eCL si máte možnosť zakúpiť na 
týchto miestach: 

v regionálnych autobusoch Slovak Lines, a. s. 

v kombinovaných označovačoch cestovných lístkov v prostriedkoch MHD 
na nástupištiach železničných staníc v Bratislavskom kraji. 

Bratislavský dopravca prikladá dôraz na vypravovanie nízkopodlažných 
vozidiel najmä na trasy, kde sú obsluhované dôležité vnútromestské spojenia, ako 
napríklad zdravotnícke zariadenia, obchodné reťazce, trhovisko, školy, autobusová 
stanica a dúfa týmto v spokojnosť zo strany cestujúcich. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Čo sa týka cestovania verejnou dopravou v Integrovanom dopravnom 
systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) majú starší cestujúci nárok na nasledujúce 
zľavy. 

Na zľavnené cestovné vo výške 50 % zo základného cestovného majú nárok: 

- dôchodcovia od dovŕšenia 60. (šesťdesiateho) roku veku, ktorí sú poberatelia 
starobného, invalidného resp. výsluhového dôchodku. 

Dôchodcovia nárok na zľavnené cestovné preukazujú buď preukazom na 
zľavu vydaným niektorým z dopravcov, alebo Bezkontaktnou čipovou kartou (BČK) 
vydanou niektorým z dopravcov v IDS BK, ktorá je nastavená na typ Dôchodca alebo 
Senior Dôchodcom vystaví predajca - ktorýkoľvek z dopravcov v IDS BK na 
svojom predajnom mieste - BČK alebo preukaz na základe potvrdenia o poberaní 
starobného, výsluhového, resp. invalidného dôchodku vydaného Sociálnou 
poisťovňou, z príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia, alebo po predložení 
Preukazu dôchodcu vydaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 

- seniori od dovŕšenia 62. (šesťdesiatehodruhého) roku veku (platí aj pre osoby 
staršie ako 70 rokov, ak nevyužívajú SeniorPas IDS BK). 

Seniori nárok na zľavu preukazujú buď platným dokladom totožnosti, alebo 
BČK vydanou niektorým z dopravcov, ktorá je nastavená na typ Dôchodca alebo Senior. 

Možnosť bezplatného cestovania: 

- seniori nad 70 (sedemdesiat) rokov si môžu vybaviť predplatný cestovný lístok 
SeniorPas IDS BK a môžu cestovať bezplatne. 

SeniorPas je v zmysle Prepravného poriadku IDS BK druh predplatného 
cestovného lístka, ktorý si môže vybaviť senior nad 70 rokov. Stačí, ak na predajnom 
mieste ktoréhokoľvek dopravcu v IDS BK predloží doklad totožnosti. Predajca mu 
vystaví BČK, za ktorú zaplatí senior poplatok v zmysle cenníka predajcu. Následne je na 
kartu nahratý 365-dňový predplatný cestovný lístok (PCL) v hodnote 0,00 EUR. Nie 
je to teda bežná zľava nárokovateľná podľa výšky veku cestujúceho, je to forma 
osobitného cestovného. (Ak si senior nad 70 rokov veku nevybaví SeniorPas, má 
v zmysle Prepravného poriadku nárok na zľavnené cestovné, nakoľko to je 
nárokovateľné od dovŕšenia 62. roku veku.) 

Ak dôchodcovia alebo seniori majú radšej všetko v mobilnom telefóne, nemusia 
si na predajom mieste vybavovať BČK, môžu si stiahnuť aplikáciu IDS BK a všetko 
si vybaviť cez aplikáciu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Programová ponuka BKIS pre seniorov 
 

 

 

1. Rande s mestom 

BKIS pripravuje celoročný cyklus tematických vychádzok pre širokú verejnosť a všetky 
vekové kategórie Rande s mestom, ktoré sú po registrácii a naplnení kapacity 
prístupné bezplatne. 

 
2. Podcast – Rande s mestom – nielen o dejinách Bratislavy 

Na webovej stránke BKIS, ako aj na ďalších streamovacích platformách je k dispozícii už 
druhá séria podcastu Rande s mestom - nielen o dejinách Bratislavy. Bohatý 
audioarchív ponúka epizódy vo forme rozhovorov s odborníčkami a odborníkmi na 
zaujímavé témy a okrúhle výročia udalostí z dejín mesta. Podcast predstavuje 
dostupnú formu rozširovania informácií o Bratislave a môže spríjemniť chvíle aj 
imobilným osobám, či ponúknuť skvelú alternatívu k tráveniu voľného času v 
nepriaznivom počasí. www.bkis.sk/randesmestom-podcast/ 

 
3. Kurz Sprievodca CR BKIS 

Pre seniorov a seniorky poskytujeme 10% zľavu z ceny za kurz Sprievodca 
cestovného ruchu BKIS zameraného na Bratislavu. www.bkis.sk/viac-informacii-o-
kurze/ 

 
4. Klarisky Diškurz 

Od roku 2020 vytvára BKIS v spolupráci s hlavným mestom online formát diskusií pod 
názvom Klarisky Diškurz. Ide o originálny formát v online prostredí v réžii Juraja 
Johanidesa, kde moderátor Martin Staňo vedie rozhovory so zaujímavými hosťami o 
aktuálnom spoločenskom a kultúrnom dianí v hlavnom meste. V online prostredí (FB 
BKIS, youtube BKIS), vďaka čomu vzniká atraktívny archív a digitálna podoba tzv. 
kroniky mesta, ktorá je dostupná širokej verejnosti. 
https://www.youtube.com/watch?v=raz1J7fJ41E&list=PLIvUYMh7gLFjqklhfc930uF2O 
Rr1XCR1G 

 
5. Kultúrne podujatia BKIS a partnerov BKIS 

BKIS rozvíja a realizuje kultúrne podujatia najmä v rámci celomestských festivalov – 
Bratislavské mestské dni, Bratislavské kultúrne leto, Festival mladého vína a 
Bratislavské Vianoce. Ich programová ponuka vždy obsahuje rôznorodé žánre, malé a 
komorné formáty, kde podstatným faktorom je pravidelnosť, vytváranie návyku a 
decentralizácia kultúry. Podujatia sú určené všetkým vekovým kategóriám aj v snahe ich 
vzájomnej integrácie a sú voľne prístupné, bez vstupného, v rámci rôznych lokalít a vo 
verejných priestranstvách po celom meste. 
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Daň z nehnuteľností 
 

Správca dane ustanovuje zníženie dane z pozemkov: 
o 50% dane na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 65 rokov, ak tieto 
pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu. 
 
Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a zníženie dane z bytov: 
o 60% dane, stavby na bývane a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov 
alebo držiteľov preukazov fyzickej osoby s ŤZP alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcov, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych 
fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.  
O 50% dane, na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo 
vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 
držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré 
slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.  
 
Pri súbehu znížení dane sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka 
Daňovník uplatní nárok na zníženie podaním priznania k dani z nehnuteľností alebo 
v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na 
zníženie alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote na podanie priznania. V roku 2022 do 
31.01.2022, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.  
 
Zmena pri uplatnení zníženia dane u fyzických osôb starších ako 65 rokov 
Na základe zákonnej úpravy s účinnosťou od1.1.2021 sa u fyzických osôb starších ako 65 
rokov automaticky poskytne zníženie dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov, ktoré slúžia 
na ich trvalé bývanie.  
https://www.bratislava.sk/mesto-bratislava/dane-a-poplatky/dan-z-nehnutelnosti 
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