
Chystáte sa na dovolenku po diaľnici A2 alebo A4? Pamätajte na e-TOLL 
 

• Národná správa daní(KAS) pripomína, že používatelia ľahkých vozidiel platia za 
jazdy na úsekoch diaľnic A2 Konin-Stryków a A4 Wrocław-Sośnica len v systéme e-
TOLL. 

• Môžu tak urobiť zakúpením elektronického diaľničného lístka v aplikácii e-TOLL PL 
TICKET, v aplikáciách partnerov e-TOLL, v internetovom obchode etoll.gov.pl a 
stacionárne na 1 398 čerpacích staniciach. 

• Jazda po týchto úsekoch diaľnic je plynulá, bez zastavenia pred zvodidlami.  
 

Od 1. decembra 2021 nie je na spoplatnených úsekoch diaľnic A2 a A4 v správe GDDKiA ručný systém 
výberu mýta a jediným systémom platenia mýta je e-TOLL. Jednou z platobných metód pre užívateľov 
vozidiel a jazdných súprav s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a motocyklov je diaľničný e-ticket. 
Jeho nákup nevyžaduje registráciu v e-TOLL a prenos geolokačných údajov do systému. 
 
Kde kúpiť diaľničný e-ticket 
Existujú 2 formy distribúcie diaľničných e-ticketov – elektronicky alebo stacionárne. Pri oboch 
spôsoboch sa vyžaduje poskytnutie minimálneho rozsahu údajov potrebných len na výpočet mýta za 
prejazd diaľnicou: 
- evidenčné číslo vozidla, 
- dátum a čas začiatku jazdy po diaľnici, 
- plánovaná trasa. 
 
Diaľničný e-ticket sa distribuuje: 

• v aplikácii e-TOLL PL TICKET, ktorú pripravila Národná správa daní a Ministerstvo 
financií. Dá sa bezplatne stiahnuť v Google Play a v AppStore. Je dostupná v 9 
jazykových verziách (PL, EN, DE, RU, UA, BY, SK, CZ, LT) a umožňuje: 
- nákup diaľničného e-ticketu, 
- vygenerovanie potvrdenia o kúpe diaľničného e-ticketu vo forme súboru PDF, 
- prístup k histórii všetkých zakúpených diaľničných e-ticketov, 
- vrátenie nepoužitého diaľničného e-ticketu. 
Viac informácií o e-TOLL PL TICKET na webovej stránke 
https://www.etoll.gov.pl/sk/lahke/aplikacia-e-toll-pl-ticket/o-aplikacii-e-toll-pl-ticket/ 

• v aplikáciách partnerov, s ktorými má šéf KAS uzatvorené partnerské zmluvy, sú to: 
Autopay, mPay, SkyCash, SPARK, IKO PKO BP, ORLEN PAY, mFlota ORLEN Vitay. 

• v internetovom obchode na stránke https://www.etoll.gov.pl/sk/lahke/e-ticket/e-
ticket/  

• na 1 372 čerpacích staniciach PKN ORLEN - zoznam čerpacích staníc (v možnostiach 
vyhľadávača zvoľte "Vybrať možnosti" a potom "diaľničný e-ticket" a potvrďte 
tlačidlom "Použiť") 

• na 26 čerpacích staniciach LOTOS - zoznam čerpacích staníc  
 
Kedy kúpiť diaľničný e-ticket 
Diaľničný e-ticket je potrebné zakúpiť pred začiatkom jazdy na spoplatnenom úseku diaľnice. Toto je 
možné vykonať 60 dní vopred. Doba platnosti diaľničného e-ticketu je 48 hodín od deklarovaného 
dátumu a času cesty a vrátenie nepoužitého ticketu je možné rovnakým spôsobom, akým bol 
zakúpený. E-ticket je možné vrátiť len pred deklarovaným dátumom a časom začiatku cesty. 
 
Ak vodič vošiel do spoplatneného úseku a zistil, že nemá platný e-ticket, mal by pokračovať v ceste. 
Zastavenie na vjazde na diaľnicu za účelom zakúpenia diaľničného e-ticketu môže predstavovať 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.mf.ebilet&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/pl/app/e-toll-pl-bilet/id1594340584?l=pl
https://www.etoll.gov.pl/sk/lahke/aplikacia-e-toll-pl-ticket/o-aplikacii-e-toll-pl-ticket/
https://www.etoll.gov.pl/sk/lahke/e-ticket/e-ticket/
https://www.etoll.gov.pl/sk/lahke/e-ticket/e-ticket/
https://www.orlen.pl/pl/dla-ciebie/stacje?kw=&from=&to=&s=&wp=&dst=0
https://www.etoll.gov.pl/sk/lahke/partneri-distribucna-siet-e-ticket/zoznam-partnerov/lotos/


dopravné nebezpečenstvo. Cestu je potrebné uhradiť čo najskôr, napríklad s pomocou cestujúceho. 
Ak sa vodič rozhodne na tento účel počas jazdy zastaviť, mal by tak urobiť bezpečným spôsobom na 
mieste na to určenom. Diaľničný e-ticket je možné následne zakúpiť v aplikácii e-TOLL PL TICKET 
alebo v aplikáciách partnerov. Diaľničný e-ticket si môže zakúpiť aj na najbližšej partnerskej čerpacej 
stanici e-TOLL.  
Počas jazdy však môže byť vozidlo podrobené pojazdnej alebo cestnej kontrole a za pohyb po 
spoplatnenej ceste bez zaplatenia mýta bude vodič potrestaný pokutou. 
Ak si vodič počas cesty nezakúpil chýbajúci diaľničný e-ticket a nebola mu v dôsledku cestnej kontroly 
uložená pokuta, môže si kúpiť diaľničný e-ticket na už prejdený úsek diaľnice. Takýto nákup je možný 
v aplikácii e-TOLL PL TICKET, partnerských aplikáciách alebo na partnerských čerpacích staniciach e-
TOLL do 3 dní od dátumu a času skončenia cesty.  
Pri kúpe diaľničného e-ticketu počas jazdy aj po jej skončení by mal byť začiatkom doby platnosti  e-
ticketu dátum a čas zodpovedajúci okamihu vjazdu do spoplatneného úseku diaľnice. 
 
Iné spôsoby platby za prejazd 
Používatelia ľahkých vozidiel môžu platiť za prejazd diaľnicou pomocou aplikácie e-TOLL PL (ide o inú 
aplikáciu ako e-TOLL PL TICKET). Aplikáciu e-TOLL PL využívajú užívatelia ťažkých vozidiel aj osobných 
áut. Dá sa bezplatne stiahnuť v obchode Google Play a v AppStore. Pre používanie aplikácie e-TOLL PL 
je potrebné zaregistrovať sa v systéme e-TOLL na etoll.gov.pl. Aplikácia poskytuje geolokačné údaje, 
takže nemusíte vopred deklarovať čas ani trasu plánovanej cesty. Výpočet poplatku prebieha 
pomocou geolokačných údajov vozidla, takže aplikácia musí byť počas cesty neustále zapnutá.  
Vodiči ľahkých vozidiel môžu platiť za prejazd diaľnicou aj pomocou palubných zariadení OBU a ZSL 
nainštalovaných vo vozidlách, ktoré sú schválené pre systém e-TOLL a prenášajú do tohto systému 
GPS údaje vozidla. 
 
Zistenie kategórie vozidla 
Ak je k vozidlu pripojený príves alebo karavan, dbajte na to, aby celková hmotnosť takejto súpravy 
nepresiahla 3,5 tony. To je možné vykonať kontrolou pozície F3 v osvedčení o evidencii vozidla. V 
situácii, keď je hmotnosť súpravy väčšia ako 3,5 tony, sa kategória vozidla zmení na ťažké a užívateľ je 
povinný zaplatiť elektronické mýto v systéme e-TOLL. Informácie o tom, ako sa zaregistrovať v e-TOLL 
a zaplatiť elektronickú platbu, sú dostupné na webovej stránke etoll.gov.pl  
 
Infolinka pre používateľov e-TOLL 
Telefónne zákaznícke centrum e-TOLL funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Na otázky týkajúce sa 
platenia spoplatnených úsekov diaľnic odpovedajú konzultanti v poľskom, anglickom, nemeckom a 
ruskom jazyku. Kontakt na infolinku: 

• 800 101 101 – bezplatné číslo pre používateľov pevnej linky v Poľsku, 

• +48 22 521 10 10 - spoplatnené číslo pre užívateľov mobilných telefónov a pre 
užívateľov zo zahraničia - poplatok za hovor podľa cenníka operátora. 

Otázky môžete zadať aj pomocou elektronického formulára na webovej stránke etoll.gov.pl  

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.mf.etoll&hl=pl&gl=US&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://apps.apple.com/us/app/e-toll-pl/id1560652099?ign-itscg=30200&ign-itsct=apps_box_badge
https://www.etoll.gov.pl/sk/tazke/registracia-v-e-toll/ako-sa-prihlasit-do-e-toll/
https://www.etoll.gov.pl/sk/tazke/registracia-v-e-toll/ako-sa-prihlasit-do-e-toll/
https://www.etoll.gov.pl/sk/lahke/kontakt/kontaktny-formular/

