
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY VYPRAVENIA CESTUJÚCICH 
S NÁROKOM NA BEZPLATNÚ PREPRAVU OD 17.11.2014  

 

Všeobecné (spoločné) podmienky: 

- zmeny sa týkajú prepravy v 2. vozňovej triede vlakov v rámci ZoDSVZ, na území SR, bezplatná preprava 

bude platiť po posledný tarifný bod na území SR, kde vlak pravidelne zastavuje podľa cestovného poriadku (nie 

po pohraničný priechodový bod) 

- cestovné lístky na bezplatnú prepravu budú vydávané na konkrétneho zákazníka – za týmto účelom budú 

všetci zákazníci s nárokom na bezplatnú prepravu povinní vyzdvihnúť si preukaz ZSSK (vydaný 

bezplatne), ktorý ich oprávňuje na vyzdvihovanie si cestovných lístkov na bezplatnú prepravu (počas výdaja 

preukazu budú zaregistrovaní). Z dôvodu zvládnutia náporu zákazníkov bude pre vybrané skupiny cestujúcich 

na registráciu uplatnené prechodné obdobie do 31.3.2015, počas ktorého budú bezplatným cestovným 

vypravení aj zákazníci, ktorí ešte nezískali preukaz na bezplatnú prepravu. 

- cestovné lístky na jednotlivé cesty budú viazané na konkrétny vlak diaľkovej dopravy (vlaky kategórie 

R, Ex, EC, EN, SC) 

- časové cestovné lístky na dennú dochádzku nebudú viazané na konkrétny vlak 

- zákazník, ktorý odmietne splniť podmienky bezplatnej prepravy (registrácia zákazníka, viazanosť cestovných 

lístkov na zákazníka a viazanosť na vlak), má možnosť využiť svoje doterajšie regulované, resp. neregulované 

cestovné (ostáva v platnosť tzv. duálna tarifa) 

- na tratiach so samoobslužnými výpravnými systémami (Tatranské elektrické železnice, Žilinský regionálny 

integrovaný dopravný systém na trase Žilina - Rajec) budú cestujúci prepravení len na základe predloženého 

preukazu ZSSK oprávňujúceho na bezplatné cestovanie (bez cestovného lístka za 0€) 
 

Deti do 15 rokov veku (14,99) – od 17.11.2014 

- deti vo veku do 6 rokov budú prepravované bez cestovného lístka na bezplatnú prepravu a bez potreby 

preukazu na preukázanie veku dieťaťa, pričom dospelý bude môcť bezplatne prepravovať deti vo veku do 6 rokov 

bez obmedzenia počtu na jedného dospelého 

- deti od 6 do 15 rokov budú prepravované na cestovný lístok na bezplatnú prepravu bez ohľadu na štátnu 

príslušnosť a miesto trvalého bydliska, pričom na zakúpenie uvedeného cestovného lístka na jednotlivé cesty ich 

oprávňuje preukaz ZSSK pre dieťa do 15 rokov 
 

Žiaci a študenti vo veku do 26 rokov – od 17.11.2014  

- za žiaka/študenta budú považovaní žiaci/študenti podľa súčasných pravidiel (študujúci na školách v SR, resp. 

Slováci študujúci v zahraničí, pričom bezplatné cestovanie sa uznáva vždy len na území SR) 

- budú prepravovaní na cestovný lístok na bezplatnú prepravu, na zakúpenie ktorého ich oprávňuje žiacky 

preukaz vydaný školou v SR vo forme čipovej karty, resp. ak škola nie je emitentom žiackeho preukazu vo forme 

čipovej karty, tak preukaz vydaný ZSSK. Uvedený preukaz ich oprávňuje na zakupovanie: 

o cestovných  lístkov na jednotlivé cesty – za akýmkoľvek účelom na akejkoľvek trati (cesty do/zo školy, 

súkromné cesty) 

o a časových cestovných lístkov (žiaci ZŠ – ročné lístky (preukaz sa im uzná na cestovanie) a žiaci SŠ a študenti 

VŠ – mesačné lístky s platnosťou aj počas voľných dní a prázdnin) – na dennú dochádzku do/z miesta 

sídla školy z/do miesta bydliska. Uvedené povolené trate budú uvedené v žiackom preukaze 
 

Dôchodcovia – od 17.11.2014 

- každý občan od 62 rokov veku bude prepravený na cestovný lístok na bezplatnú prepravu na základe 

preukazu ZSSK vydaného bezplatne a občianskeho preukazu, príp. pasu, bez ohľadu na štátnu príslušnosť 

a miesto trvalého bydliska 

- každý poberateľ dôchodku podľa Zákona o sociálnom poistení SR vo veku do 62 rokov bude prepravený na 

cestovný lístok na bezplatnú prepravu na základe preukazu ZSSK vydaného bezplatne na základe potvrdenia 

o výplate dôchodkových dávok. 


