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Ceny uvedené v tomto cenníku predstavujú orientačné a základné informácie o dohodnutých cenách s vlastníkmi 
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SMS CESTOVNÉ LÍSTKY NA MHD 

SMS cestovné lístky predstavujú jednoduchý a flexibilný spôsob zakúpenia cestovného lístka. Táto služba je 

určená pre všetkých, ktorí majú radi pohodlie a šetria svoj čas. Stačí odoslať prázdnu SMS na zadefinované 

krátke číslo a SMS cestovný lístok vám bude doručený do dvoch minút od prijatia požiadavky. Už sa nemusíte 

obávať, či si stihnete zakúpiť lístok v automate, alebo či máte dostatok drobných mincí. Cestovný lístok si 

zakúpite rýchlo a jednoducho cez SMS. 

 

Bratislava 

70-minútový cestovný lístok: 

 prázdna SMS na 1100 

 cena spätnej SMS 1,30 EUR s DPH 

 

40-minútový cestovný lístok 

 prázdna SMS na 1140 

 cena spätnej SMS 1,00 EUR s DPH 

 

24-hodinový cestovný lístok 

 prázdna SMS na 1124 

 cena spätnej SMS 4,50 EUR s DPH 

 

Duplikát SMS cestovného lístka (napr. v prípade vymazania) 

 prázdna SMS na 1101 

 cena spätnej SMS 0 EUR s DPH 

 

Informácie o vlastníkovi služby: 

 DPB, a. s. | 0800 101 100 | smslistok@dpb.sk | www.dpb.sk 

 

 

Košice 

60-minútový cestovný lístok 

 prázdna SMS na 1166 

 cena spätnej SMS 1,10 EUR s DPH 

 

Informácie o vlastníkovi služby: 

 DPMK, a. s. | +421 905 429 234 | www.dpmk.sk 

 

 

 

mailto:smslistok@dpb.sk
http://www.dpb.sk/pre-cestujucich/listok-cez-sms/
http://www.dpmk.sk/prepravne-podmienky/platba-mobilom
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Žilina 

60-minútový cestovný lístok 

 prázdna SMS na 1155 

 cena spätnej SMS 1,00 EUR s DPH 

 

Informácie o vlastníkovi služby: 

 DPMŽ, s.r.o. | smslistok@dpmz.sk | www.dpmz.sk 

 

 

Banská Bystrica 

45-minútový cestovný lístok (04:00 – 23:00) 

 prázdna SMS na 1133 

 cena spätnej SMS 0,79 EUR s DPH 

 

Celodenný cestovný lístok (3:30 – 23:30) 

 SMS s textom 24 na krátke číslo 1133 

 cena spätnej SMS 3,20 EUR s DPH 

 

Informácie o vlastníkovi služby: 

 DPM Banská Bystrica, a. s. | info@dpmbb.sk | www.dpmbb.eu  

 

 

Prešov 

30/45* - minútový cestovný lístok (*platí počas víkendov a štátnych sviatkov) 

 prázdna SMS na 1144 

 cena spätnej SMS 0,70 EUR s DPH 

 

Informácie o vlastníkovi služby: 

 DPMP, a. s. | smslistok@dpmp.sk | www.dpmp.sk 

 

 

Trnava 

60-minútový cestovný lístok 

 prázdna SMS na 1122 

 cena spätnej SMS 0,70 EUR s DPH 

 

Informácie o vlastníkovi služby: 

 SAD Trnava, a. s. | 0900 211 911 | www.sadtrnava.sk 

 

 

 

mailto:smslistok@dpmz.sk
http://www.dpmz.sk/predaj-sms-listkov/
mailto:info@dpmbb.sk
http://www.dpmbb.eu/
mailto:smslistok@dpmp.sk
http://www.dpmp.sk/news-SMS_listok___zaslanim_prazdnej_SMS_na_cislo_1144-289.html
http://www.sadtrnava.sk/
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Nitra 

60-minútový cestovný lístok 

 prázdna SMS na 1177 

 cena spätnej SMS 0,90 EUR s DPH 

 

Informácie o vlastníkovi služby: 

 Arriva Nitra, a. s. 

 Informácie o spojoch: +421 915 733 733 

 Dispečing Nitra – mestská doprava: 037/6599 221 

 www.arrivanitra.sk 

 

  

http://www.arrivanitra.sk/tarifne-podmienky/mestska-doprava-nitra/
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SMS PARKING 

Zaplatiť parkovné nebolo nikdy jednoduchšie. Umožňuje to mobilný telefón, ktorý má dnes snáď každý vodič. 

Stačí poslať stručnú SMS v predpísanom tvare na jednoducho-zapamätateľné číslo 2200. Následne vám bude 

prostredníctvom SMS doručený parkovací lístok so všetkými potrebnými informáciami. Pre tých zákazníkov, 

ktorí sú majiteľmi smartfónov je k dispozícii mobilná aplikácia, s ktorou je parkovanie ešte jednoduchšie. 

 

Pre informácie o parkovacom SMS lístku stačí zaslať SMS v tvare INFO alebo skratku mesta (BA, BL, KE, 

TN....) na skrátené číslo 2200. 

 

Všetky aktuálne informácie ako aj zoznam zapojených miest nájdete na adrese www.smsparking.sk. 

 

  

http://www.smsparking.sk/
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TATRANSKÝ SMS LÍSTOK 

Cestovanie vlakmi na území Vysokých Tatier je možné aj na SMS lístky. Jednoducho iba pošlete SMS - prázdnu 

alebo s písmenom zľavnenej verzie lístka, na číslo 2233 a do 2 minút dostanete späť SMS lístok – ten je 

dokladom pre kontrolóra prepravy. Z jedného mobilu môžete kúpiť aj viac SMS lístkov. Ide o najjednoduchší 

spôsob zakúpenia cestovného lístka. 

 

Typ CL 
Cena 

spätnej SMS 
Tvar SMS Časová platnosť 

Obyčajný 2 € prázdna SMS 2 hod. 

Obyčajný zľavnený 1 € B 2 hod. 

Batožina/bicykel 1 € X 2 hod. 

1-dňový 4 € C do 24. hodiny aktuálneho dňa 

1-dňový zľavnený 2 € D do 24. hodiny aktuálneho dňa 

 

SMS lístok je využiteľný pre cestovanie po 57 kilometroch tratí - v systéme Tatranských elektrických železníc 

(TEŽ), na Ozubnicovej železnici (OŽ) a na trati z Popradu cez Studený potok do Tatranskej Lomnice. 

 

 

Informácie o vlastníkovi služby 

 ZSSK, a. s. 

 Kontaktné centrum: 18 188 

 Email: info@slovakrail.sk 

 

Podrobné informácie o Tatranskom SMS lístku nájdete na adrese prevádzkovateľa služby: 

www.slovakrail.sk/sms 

 

  

http://www.slovakrail.sk/sms
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SMS LÍSTOK NA OSOBNÉ VLAKY ZSSK 

Lístok na vlak si môžete vybaviť jednoduchšie. Železničná spoločnosť Slovensko spustila od 11. júna 2017 

časový SMS lístok platný pre osobné vlaky na celej sieti železníc. 

 

Ako si zakúpiť SMS cestovný lístok? 

Odošlite SMS na skrátené číslo 2255 podľa tabuľky nižšie: 

 

Typ CL 
Tvar 

SMS 
Cena spätnej SMS 

60-min. A 2,50 € 

20-min. B 1,30 € 

bezplatný (180 min.) Z 0,30 € 

bicykel a batožina X 1,50 € 

SMS s návodom INFO 0,00 € 

 

 

Informácie o službe môžete získať aj odoslaním SMS s textom INFO na 2255. Cena odoslanej aj spätnej SMS je 

0 €. 

 

 

Informácie o vlastníkovi služby 

 ZSSK, a. s. 

 Kontaktné centrum: 18 188 

 Email: info@slovakrail.sk 

 

Podrobné informácie o službe SMS cestovný lístok na osobné vlaky ZSSK nájdete na webe vlastníka služby: 

www.slovakrail.sk/sms 

 

Obchodné podmienky: www.slovakrail.sk/vop 

 

  

http://www.slovakrail.sk/sms
http://www.slovakrail.sk/uploads/tx_main/2017/05/29/Obch_podm_SMS_predaja_k_2017-06-11.pdf
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UNION SMS POISTENIE 

Union poisťovňa ako prvá poisťovňa na Slovensku uviedla na trh 1. marca 2007 produkt: Cestovné a horské 

poistenie cez SMS, ktoré umožňuje klientom uzatvoriť poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie 

nákladov na zásah Horskej záchrannej služby. SMS poistenie od Union funguje dokonca offline. Potrebujete iba 

váš mobilný telefón. Pre fanúšikov smartfónov sme vytvorili praktickú mobilnú aplikáciu. 

 

Krátke číslo určené pre službu Union SMS poistenie: 6655 

SVET 

TYP A TYP B 

✔ Liečebné náklady  

✔ Asistenčné služby v zahraničí 

✔ Liečebné náklady 

✔ Asistenčné služby v zahraničí 

+ Náklady na technickú pomoc pri záchrane  

v horách v zahraničí 

+ Všeobecná zodpovednosť za škody 

+ Úrazové poistenie  

+ Poistenie batožiny 

2,20 EUR / deň 3,00 EUR / deň 

 

SLOVENSKO  

TYP C TYP D 

✔ Náklady na zásah Horskej záchrannej služby ✔ Náklady na zásah Horskej záchrannej služby 

+ Všeobecná zodpovednosť za škody 

+ Úrazové poistenie  

+ Poistenie batožiny 

0,80 EUR / deň 1,50 EUR / deň 

 

Informácie o vlastníkovi služby: 

 Union poisťovňa, a.s. | union@union.sk | www.union.sk/sms 

  

mailto:union@union.sk
http://www.union.sk/sms
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ALLIANZ SMS POISTENIE 

Prostredníctvom poistenia cez SMS si môžete na poslednú chvíľu uzatvoriť cestovné poistenie do zahraničia 

alebo poistenie do hôr na Slovensku jednoducho zaslaním správy na číslo 6611. 

 

Typy SMS cestovného poistenia 

Poistenie typ A 

 Poistenie liečebných nákladov v zahraničí + základné asistenčné služby 

 

Poistenie typ B 

 Poistenie liečebných nákladov v zahraničí + poistenie úrazu + poistenie batožiny + poistenie 

zodpovednosti za škodu + základné a doplnkové asistenčné služby 

 

Poistenie typ C 

 Poistenie liečebných nákladov v zahraničí + poistenie úrazu + poistenie batožiny + poistenie 

zodpovednosti za škodu + základné a doplnkové asistenčné služby + poistenie zimných športov 

 

Poistenie typ D 

 Poistenie na zásah Horskej záchrannej služby na Slovensku 

 

Cenník SMS poistenia 

Typ Územná platnosť Sadzba v EUR 

A Európa a Stredomorie (okrem SR) 1,00 / deň / os. 

B Európa a Stredomorie (okrem SR) 1,50 / deň / os. 

C Európa a Stredomorie (okrem SR) 2,80 / deň / os. 

D Slovensko 0,70 / deň / os. 

 

Za odchádzajúce ani prichádzajúce SMS správy neplatíte. 

 

Informácie o vlastníkovi služby: 

 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 

 Infolinka: 0800 122 222 

 Podrobnosti o službe: www.allianzsp.sk/sms 

  

https://www.allianzsp.sk/sms-poistenie
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TIPOVANIE CEZ SMS 

Čo ak vám prídu na myseľ výherné čísla po ceste do práce? Alebo na prechádzke so psom? Tipujte cez SMS! Je 

to rýchle a jednoduché. Stačí odoslať SMS v požadovanom tvare a stávku máte uzatvorenú. K aktivácii služby 

stačí zaslať bezplatnú SMS na číslo 3333 (alebo 3388 pre kurzové stávky). Príde vám potvrdzujúca správa 

o oboznámení sa s herným plánom a podmienkami využívania služby (vek nad 18 rokov). Ešte je potrebné 

potvrdiť akceptáciu podmienok zaslaním SMS v tvare „ANO“, čím ste zaregistrovaný. 

 

Postup v troch krokoch na príklade hry LOTO 

1. Registrácia: Odoslanie prázdnej SMS na 3333 

2. Potvrdenie súhlasu s registráciou a podmienkami služby 
Tipovanie cez SMS: Odoslanie SMS s textom ANO na 3333. 

Registrácia je potvrdená spätnou SMS správou. Tento úkon robíte iba raz. 

3. Napíšte slovo LOTO a natipujte si vlastné čísla (vyberáte 6 čísiel od 1 do 49) a napíšte J pre 

JOKER. Cez 1 správu je možné podať maximálne 1 stĺpec.  

 

Koncová cena pre číselné lotérie 

 LOTO:   0,80 € 

 LOTO + JOKER: 1,20 € 

 LOTO 5z35:  0,40 € 

 LOTO 5z35 + J:  0,80 € 

 LOTO BONUS + J: 8,40 € 

 EUROMILIÓNY: 1,50 € 

 EUROMILIÓNY + J: 2,00 € 

 KENO 10:  0,30 – 12,00 € 

 KENO + JOKER: 0,30 – 12,00  

(+0,30 €) 

 EUROJACKPOT: 2,00 € 

 EJ + JOKER:  3,00 € 

 SMS ŽREB:  1,00 € 

 

Koncová cena za uzatvorenie stávky je oslobodená od DPH. 

Telekomunikačný poplatok za uzavretie stávky (účtuje sa len pri podaní stávky): 0,204 € s DPH. 

 

Zrušenie služby/zrušenie registrácie 

Odoslanie SMS s textom STOP 3333. Odoslanie príkazov na 3333 pri registrácii a jej potvrdení(príkazy INFO, 

VYHRA, UCET, STORNO, STOP) je bezplatné. Služba je prístupná len zákazníkom starším ako 18 rokov. 

 

Informácie o vlastníkovi služby: 

 TIPOS, n. l. s., a. s. | 18177 | info@tipos.sk | www.tipos.sk/sms  

mailto:info@tipos.sk
http://www.tipos.sk/Default.aspx?CatID=314
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PREDPLATNÉ NA SME.SK 

Majte neustály prehľad o novinkách doma i vo svete. Kúpte si predplatné na Sme.sk teraz jednoducho 

a pohodlne cez SMS. 

 

 

Postup objednania 

Stačí poslať SMS v tvare SME1 na krátke číslo 8787. Po spracovaní požiadavky vám budú doručené 

prihlasovacie údaje a môžete začať naplno využívať výhody predplatného. Systém vám predplatné každý týždeň 

automaticky obnoví. Obnovovania môžete zrušiť odoslaním SMS s textom STOP na číslo 8787 alebo cez web 

vo svojom profile na adrese www.profil.sme.sk/predplatne. 

 

 

Podrobnosti o službe 
 krátke číslo: 8787 

 text SMS: <token zo stránky sme.sk> 

 cena predplatného: 4 EUR s DPH/4 týždne 

 automatická obnova: ÁNO 

 

 

Informácie o vlastníkovi služby: 

 Petit Press, a.s. 

 Call Centrum: +421 (0) 2 323 77 777 

 VOP: www.sme.sk/vop 

  

http://www.profil.sme.sk/predplatne
https://www.sme.sk/dok/20367415/vseobecne-obchodne-podmienky-online-predplatneho-sme-sk/
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PREDPLATNÉ NA ETREND.SK 

Majte neustály prehľad o novinkách doma i vo svete. Kúpte si predplatné na Etrend.sk teraz jednoducho 

a pohodlne cez SMS. 

 

Postup objednania 

Pri čítaní prémiového obsahu má užívateľ možnosť zakúpiť si predplatné Etrend.sk na jeden týždeň za cenu 1 

Eur s DPH. Systém predplatné každý týždeň automaticky obnoví. Obnovovania môže zrušiť odoslaním SMS 

s textom STOP TREND na číslo 8585. 

 

 

Podrobnosti o službe 
 krátke číslo: 8585 

 text SMS: „token“ 

 cena predplatného: 1,90 EUR s DPH/týždeň 

 automatická obnova: ÁNO 

 

Informácie o vlastníkovi služby: 

 News and Media Holding a.s. 
 Call Centrum: +421 (2) 3215 3121-2 
 trendpredplatne@newsandmedia.sk 

 VOP: www.etrend.sk  

mailto:trendpredplatne@newsandmedia.sk
https://www.etrend.sk/vseobecne-podmienky-predplatne.html
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PREDPLATNÉ NA VOYO 

VOYO je internetová služba so širokou ponukou filmov, seriálov, vlastných show a relácií TV Markíza. S 

využitím našej technológie je možné platiť za túto službu prostredníctvom SMS. 

 

Ako VOYO funguje? 

Filmy, seriály, relácie, ako aj špeciálny obsah môžete sledovať v rámci mesačného predplatného. Ak máte chuť 

iba na jeden film, vyberte si niektorý z prémiových titulov. Prémiové tituly sú vám k dispozícii len za 

jednorazovú platbu na obdobie 48 hodín. Tieto filmy nie sú viazané na predplatné, na ich sledovanie nemusíte 

byť predplatiteľom. 

 

 

Podrobnosti o službe 

 token platba (vygenerovaný unikátny alfanumerický kód odoslaný na krátke číslo) 

 krátke číslo: 8833 

 cena služby: 5,99 EUR/mesiac 

 bližšie informácie: http://voyo.markiza.sk/stranka/pomoc/ 

 

 

Informácie o vlastníkovi služby 

 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.  

 Bratislavská 1/a  

 843 56 Bratislava 48 - Záhorská Bystrica  

 Slovenská republika 

 www.voyo.sk  

http://voyo.markiza.sk/stranka/pomoc/
http://voyo.markiza.sk/
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PRÉMIOVÉ ČLENSTVO NA 

MODRYKONIK.SK 

Modrykonik.sk je portál, resp. sociálna sieť pre mamičky, kde si vymieňajú rôzne tipy a rady, navzájom sa 

podporujú, pomáhajú zvládať priebeh tehotenstva a celé materstvo. Je to miesto, kde sa delia o svoje zážitky, ako 

aj starosti. Matky tu nájdu okrem iného rôzne inšpiratívne články a diskusné fórum. Súčasťou portálu je aj 

obrovský bazár. 

 

Modrý koník ponúka úhradu prémiového členstva jednoducho prostredníctvom SMS s automatickou obnovou. O 

predĺžení členstva ste vopred notifikovaný, a tak máte všetky transakcie pod kontrolou. 

 

 

Podrobnosti o službe 

 token platba (vygenerovaný unikátny alfanumerický kód odoslaný na krátke číslo) 

 krátke číslo: 8765 

 cena služby (v závislosti od typu členstva): 0,90 EUR; 2,90 EUR; 4,90EUR 

 viac informácií na www.modrykonik.sk/premium 

 

 

Informácie o vlastníkovi služby 

 Modrý koník s.r.o. 

 Martinská 56 

 821 05 Bratislava 

 office@modrykonik.com 

 

  

https://www.modrykonik.sk/plan/choose/?src=userbar
mailto:office@modrykonik.com
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PLUSKO NA POKECI OD AZET.SK 

Známa chatovacia platforma Pokec ponúka svojim užívateľom prémiové funkcie. Ich úhradu je možné vykonať 

prostredníctvom platobnej brány cez SMS. 

 

 

Podrobnosti o službe 

 predplatné na 30 dní 

 formát správy: PLUS30 „nick“ 

 krátke číslo: 7788 

 cena: 3,60 EUR 

 deaktivácia služby: PLUS STOP „nick“ 

 

 predplatné na 13 dní 

 formát správy: PLUS „nick“ 

 krátke číslo: 7799 

 cena: 1,80 EUR 

 deaktivácia služby: PLUS STOP „nick“ 

 

 

Informácie o vlastníkovi služby 

 Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., 

 Prievozská 14, 821 09 Bratislava 

 e-mail: kontakt@azet.sk, tel.: +421 41 321 0 123 

 www.azet.sk/vop  

mailto:kontakt@azet.sk
http://pomoc.azet.sk/vseobecne-podmienky#target_8
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MobileTech, s.r.o., Pažítková 5, 821 01 Bratislava 

+421 2 5827 5827, info@mobiletech.sk, www.mobiletech.sk 

SMS ROZHLAS 

Služba SMS rozhlas slúži na zasielanie SMS hlásení obecného rozhlasu. Obsahuje balíček 15 SMS hlásení na 1 

kalendárny mesiac. Obyvateľ obce si ju aktivuje jednoducho SMS-kou, do ktorej vpíše PSČ obce. Následne už 

nerobí nič, len prijíma hlásenia obce, ktoré mu obec posiela. Služba mu je z mesiaca na mesiac automaticky 

predlžovaná, o čom je účastník informovaný cez SMS. 

 

 

Podrobnosti o službe 

 krátke číslo: 4488 (resp. 7003 pre zákazníkov O2) 

 cena služby: 1 EUR s DPH/mesiac (resp. 2 EUR s DPH pre zákazníkov O2) 

 automatická obnova: ÁNO 

 deaktivácia služby: odoslaním SMS v tvare STOP „PSČ obce“ na krátke číslo 

 

Všetky aktuálne informácie o službe nájdete adrese www.sms-rozhlas.sk. 

  

http://www.sms-rozhlas.sk/otazky
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OSTATNÉ PLATOBNÉ SMS BRÁNY 

PlatbaMobilom 

 krátke číslo: 8866, 8899, 8869 

 cenové hladiny: 0,15 – 30,00 EUR (s DPH) 

 podrobnosti o službe: www.platbamobilom.sk 

 

 

myPay 

 krátke číslo: 8877, 8811 

 cenové hladiny: 0,15 – 30,00 EUR (s DPH) 

 podrobnosti o službe: www.mypay.sk 

 

 

PlatbaSMS 

 krátke číslo: 8844, 8845 

 cenové hladiny: 0,15 – 20,00 EUR (s DPH) 

 podrobnosti o službe: www.mediatex.sk 

 

 

http://www.platbamobilom.sk/
http://www.mypay.sk/
http://www.mediatex.sk/?p=194

