Zavedenie bezplatnej prepravy pre študentov vysokých škôl od 17.11.2014
Na základe Uznesenia vlády SR č. 530/2014 sa s účinnosťou od 17.11.2014 pre vybrané kategórie
cestujúcich vo vnútroštátnej preprave vo vlakoch osobnej dopravy vedených v rámci ZoDSVZ, okrem
komerčných IC vlakov, zavádza bezplatná preprava. Bezplatná preprava cestujúcich sa vzťahuje aj na
študentov vysokých škôl (VŠ) na základe nižšie uvedených podmienok.

Bezplatná preprava pre študentov vysokých škôl/univerzít – všeobecné podmienky
 platí na tratiach ŽSR a TEŽ vo vlakoch osobnej dopravy v 2. vozňovej triede (okrem IC vlakov),
 platí vo vnútroštátnej preprave, okrem prihraničného úseku, t. j. od/po posledný tarifný bod (TB) na
území SR, kde vlak pravidelne zastavuje podľa cestovného poriadku,

 bezplatná preprava je možná len na základe cestovného lístka – „Cestovný lístok na bezplatnú










prepravu“ (CLBP),
nárok na výdaj CLBP vzniká na základe registrácie študenta a následne vydaného preukazu ZSSK,
študenti s nárokom na bezplatnú prepravu majú za povinnosť si do vlakov ZSSK na tratiach ŽSR
vyzdvihnúť CLBP v pokladniciach pred nástupom cesty, príp. v neobsadenej stanici požiadať
o vydanie CLBP vlakvedúceho vo vlaku,
študenti s nárokom na bezplatnú prepravu sa vo vlakoch ZSSK na tratiach TEŽ a na trati Žilina –
Rajec) preukazujú len príslušným preukazom, na ktorý sa priznáva zľavnené cestovné, tzn. že CLBP
sa na uvedených tratiach pre študentov nevydáva,
každý CLBP je viazaný na konkrétneho cestujúceho, t. j. CLBP je neprenosný. Podmienka
viazanosti CLBP na konkrétneho študenta bude riešená registráciou študenta v systéme ZSSK,
tzn. že ak študent chce využívať bezplatné cestovanie, musí strpieť podmienku registrácie. Uvedená
podmienka platí pre študentov študujúcich v SR, zahraničných študentov študujúcich v SR, pre
študentov SR študujúcich v zahraničí, pre študentov so štátnym občianstvom členského štátu EÚ
alebo trvalým pobytom v členskom štáte EÚ. Zaregistrovanému študentovi je v systéme ZSSK
vytvorené zákaznícke konto,
študent sa môže zaregistrovať v pokladniciach ZSSK, prostredníctvom webovej stránky ZSSK a
telefonicky v Kontaktnom centre,
študent, ktorý odmietne splniť podmienky bezplatnej prepravy (registrácia cestujúceho – viazanosť
CLBP na cestujúceho, viazanosť na vlak) má možnosť využiť zľavnené cestovné podľa podmienok
uvedených v PP ZSSK pre študentov, t. j. obyčajné polovičné cestovné.

Viazanosť cestovných lístkov na bezplatnú prepravu na cestujúceho - registrácia
 registrácia študentov sa vykonáva bezplatne,
 študent sa môže zaregistrovať v pokladniciach ZSSK, prostredníctvom webovej stránky ZSSK, a
telefonicky v Kontaktnom centre,
 registrácia prostredníctvom Kontaktného centra bude dodatočne spustená.
Registrácia v pokladniciach KVC
 vo všetkých pokladniciach ZSSK sa registrácia vykonáva už od 27.10.2014, a to pokladniciach
s KVC na počkanie a v pokladniciach bez KVC do 3 pracovných dní,
 pri registrácii priamo v pokladniciach ZSSK s KVC študent poskytne osobné údaje k výdaju
preukazu bez vypisovania Žiadanky na vydanie preukazu ZSSK (žiadanka),
 v pokladniciach ZSSK bez KVC – študent poskytne osobné údaje a vždy aj vypísanú žiadanku
ako podklad svojich osobných údajov,
 registráciou v pokladniciach ZSSK sa budú vydávať 2 druhy preukazov za podmienky predloženia
požadovaných dokladov podľa druhu vydávaného preukazu:




PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA

PREUKAZ ZÁKAZNÍKA
 po úplnom zaregistrovaní bude študentovi vydaný preukaz a súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktorý študent pri prevzatí preukazu podpíše. Vydaný preukaz bude obsahovať 2D kód, ktorý

slúži na jeho identifikáciu. Podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov študenta zostáva
ZSSK,
 preukaz je dokladom registrácie študenta v systéme ZSSK, ktorý ho oprávňuje uplatniť si nárok na
bezplatnú prepravu vo vnútroštátnej preprave, okrem prihraničného úseku, a to vo vlakoch osobnej
dopravy v 2. vozňovej triede v rámci ZoDSVZ. Zároveň sú náhradou súčasne manuálne vydávaných
preukazov,
 okrem nároku na bezplatnú prepravu oprávňujú študenta, v prípade použitia vlakov kategórie IC, pri
použití 1. vozňovej triedy vo vlakoch v rámci ZoDSVZ, v prípade nesplnenia podmienok bezplatnej
prepravy a na prihraničný úsek, aj na zakupovanie cestovných lístkov za príslušné zľavnené
cestovné podľa nároku na zľavu podľa PP ZSSK.
Registrácia prostredníctvom internetového obchodu
 registrácia študentov priamo zo svojho domu prostredníctvom internetovej stránky www.slovakrail.sk
(časť Internetový obchod – Prihlásenie/registrácia pre bezplatnú prepravu) je možná od 10.11.2014,
 prostredníctvom internetovej stránky sa môžu registrovať:

študenti, ktorí sú držiteľmi preukazu študenta vo forme BČK s aktivovanou dopravnou
časťou na vlak,

študenti, ktorí sú držiteľmi preukazu študenta vo forme BČK bez aktivovanej
dopravnej časti (študenti Žilinskej univerzity v Žiline) ), ktorí nemajú záujem využívať
žiacke časové cestovné lístky,

študenti, ktorí sú držiteľmi preukazu študenta vo forme BČK bez dopravnej časti
(študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku), ktorí nemajú záujem využívať žiacke
časové cestovné lístky,
 podmienkou je aktívna emailová adresa študenta na webe, cez ktorú sa overuje aktivačný kód
zaslaný emailom na adresu, ktorú študent používa,
 v prípade študenta s BČK s aktivovanou dopravnou časťou nie je potrebné ukončiť proces
registrácie v pokladnici KVC, registrácia je už overená a ukončená prostredníctvom webovej stránky.
Pri ďalších cestách si len zabezpečuje CLBP a pri kontrole vo vlaku predkladá preukaz študenta vo
forme BČK a CLBP,
 v prípade študenta s BČK bez aktivovanej dopravnej časti (študenti Žilinskej univerzity v Žiline) a
bez dopravnej časti (študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku) je potrebné ukončiť proces
registrácie (overenie nároku na zľavu a zhodu osobných údajov) v pokladnici KVC alebo vo vlaku na
iPOPKVC Vlak. Pred dokončením registrácie je umožnené týmto cestujúcim vyzdvihnutie jedného
CLBP.
Registrácia prostredníctvom poverených pracovníkov na železničných staniciach
Študenti, ktorí sa môžu registrovať prostredníctvom internetovej stránky, od 12.11.2014 môžu využiť službu
registrácie prostredníctvom poverených pracovníkov v určených priestoroch železničných staníc, príp.
obchodných centier, ktorí sú viditeľne označení. Ich úlohou je registrovať cestujúcich oprávnených na
bezplatné cestovanie na webovej stránke prostredníctvom prideleného elektronického zariadenia – tabletu
a vysvetľovať podmienky bezplatnej prepravy.

Druhy preukazov ZSSK vydávané počas registrácie a podmienky výdaja
1. PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA sa vydáva pre študentov:
 ktorým škola nevydáva preukaz študenta vo forme BČK. Uvedený preukaz sa vydáva
v pokladniciach ZSSK na základe preukazu totožnosti, fotografie, vyplnenej žiadanky s potvrdením
školy na zadnej strane o návšteve školy študenta v príslušnom akademickom roku,
 držiteľov preukazu študenta vo forme BČK bez aktivovanej dopravnej časti (študenti Žilinskej
univerzity v Žiline) a držiteľov preukazu študenta vo forme BČK bez dopravnej časti (študenti
Katolíckej univerzity v Ružomberku), ktorí majú záujem cestovať na žiacke časové cestovné
lístky. Uvedený preukaz sa vydáva na základe preukazu totožnosti, fotografie, preukazu študenta vo
forme BČK bez aktivovanej dopravnej časti (bez dopravnej časti), vyplnenej prednej a zadnej strany
žiadanky. Potvrdenie o návšteve školy v príslušnom akademickom roku na zadnej strane žiadanky sa
nevyžaduje, z dôvodu možnosti overenia údajov prostredníctvom BČK študenta.

PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA je pre študenta podkladom na výdaj CLBP, príp. zakupovanie
cestovných lístkov za príslušné zľavnené cestovné v pokladnici/vo vlaku a zároveň dokladom preukázania
nároku na bezplatnú prepravu/príslušné zľavnené cestovné pri kontrole vo vlaku.
Ak študent je držiteľom Žiackeho preukazu vydaného ZSSK na akademický rok 2014/2015, je povinný si
súčasný papierový Žiacky preukaz vymeniť za nový preukaz vydaný z KVC. Výmena bude možná počas
prechodného obdobia do 31.03.2015. Podmienkou výmeny preukazu bude predloženie pôvodného
Žiackeho preukazu bez potvrdenia o návšteve školy, ktorý zostáva ZSSK. Ak študent bude mať vydaný
PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA len s uvedením základnej trate a v priebehu roka bude mať záujem
o cestovanie do školy aj z inej stanice, môže požiadať v pokladniciach s KVC o doplnenie jeho zákazníckeho
konta o požadovanú doplnkovú trať a preukaz sa mu vydá opätovne.
2. PREUKAZ ZÁKAZNÍKA sa vydáva pre študentov:
 držiteľov preukazu študenta vo forme BČK s aktivovanou dopravnou časťou,
 držiteľov preukazu študenta vo forme BČK bez aktivovanej dopravnej časti (študenti Žilinskej
univerzity v Žiline) a držiteľov preukazu študenta vo forme BČK bez dopravnej časti (študenti
Katolíckej univerzity v Ružomberku), ktorí nemajú záujem cestovať na žiacke časové cestovné
lístky.
Preukaz sa vydáva z dôvodu registrácie cestujúceho v systéme ZSSK, a to na základe preukazu totožnosti,
preukazu študenta vo forme BČK s aktivovanou dopravnou časťou (BČK bez aktivovanej dopravnej časti študenti Žilinskej univerzity v Žiline, BČK bez dopravnej časti - študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku),
v staniciach bez KVC aj žiadanky. Na prednej strane preukazu sa nachádza pole na fotografiu, pretože
predloženie fotografie pri tomto preukaze je dobrovoľné. Samotný výdaj preukazu je len potvrdením
o registrácii a študent nie je povinný sa týmto preukazom viac preukazovať.
Študent s BČK pri výdaji CLBP, príp. pri zakupovaní cestovných lístkov za príslušné zľavnené cestovné
v pokladnici/vo vlaku predkladá platný preukaz študenta vo forme BČK. Pri kontrole vo vlaku predkladá
CLBP, príp. iný druh cestovného lístka a platný preukaz študenta vo forme BČK, ktorý sa vždy elektronicky
načítava. PREUKAZ ZÁKAZNÍKA nie je potrebné predkladať.
V prípade straty preukazu Vám ZSSK v pokladnici KVC vydá bezplatne duplikát.

Druhy cestovných lístkov na bezplatnú prepravu
1. Jednorazové CLBP sú vydávané na 2. vozňovú triedu s viazanosťou na vlaky diaľkovej dopravy, bez
ohľadu na účel cestovania, miesto bydliska a sídlo školy.
Nárok na bezplatnú prepravu vo vlaku sa preukazuje PREUKAZOM PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA alebo
preukazom študenta vo forme BČK s aktivovanou dopravnou časťou, BČK bez aktivovanej dopravnej
časti - študenti Žilinskej univerzity v Žiline alebo preukazom študenta vo forme BČK bez dopravnej časti študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku.
2. Časové CLBP mesačné sú vydávané na 2. vozňovú triedu na pravidelnú dochádzku z miesta bydliska
vždy do miesta školy na vzdialenosť max. 160 km. Vydávajú sa podľa tratí – základnej alebo doplnkovej
uvedených na preukaze/v čipe BČK/zákazníckom konte. Žiacke časové CLBP nie je možné vydať na inú
trať ako je základná alebo doplnková trať.
 nie sú viazané na žiadny konkrétny vlak, tzn. že žiacke časové CLBP môžu byť použité vo
všetkých kategóriách zmluvne prevádzkovaných vlakov bez viazanosti (SC, EC, EN, Ex, R, REX, Zr,
ER a Os),
 od 17.11.2014 sa vydávajú len študentom, ktorí sú zaregistrovaní v systéme ZSSK, na ich výdaj
sa prechodné obdobie nevzťahuje. Dôvodom je zmena podmienok nároku na žiacke časové
CLBP – t. j. maximálne do vzdialenosti 160 km a vždy len do miesta školy. Na splnenie týchto
podmienok je potrebná registrácia študenta v systéme ZSSK,
 študenti, ktorí budú vykonávať prax v inom mieste ako je sídlo školy, nemajú nárok na žiacke
časové CLBP do iného TB ako je miesto školy (pri základnej a doplnkovej trati platí podmienka
DO miesta školy). Títo študenti si môžu vyzdvihovať jednorazové CLBP,

 v prípade, ak študent s trvalým bydliskom v SR študuje v zahraničí, nemá nárok na žiacke časové
CLBP, pretože nie je možné dodržať podmienku DO miesta školy. Takýto študent má nárok len
na jednorazové CLBP, to len od/po TB prihraničného úseku.
Nárok na bezplatnú prepravu vo vlaku sa preukazuje PREUKAZOM PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA z KVC
alebo preukazom študenta vo forme BČK s aktivovanou dopravnou časťou.
Nakoľko dochádza k zmene podmienok v poskytovaní časových CLBP na základe základnej
a doplnkovej trate – podmienka do 160 km a vždy do miesta školy, študenti s aktivovanou dopravnou
časťou na BČK sú povinní si zabezpečiť opravu údajov v doplatkovej pokladnici.

Viazanosť cestovných lístkov na vlak
 jednorazové CLBP, tzn. na jednotlivé cesty sú viazané na vlaky diaľkovej dopravy kategórie R,












Ex, EN, EC a SC. Podmienka viazanosti na konkrétny vlak sa pri jednotlivých cestách neuplatňuje
vo vlakoch Os, ER, REX a Zr,
jednorazový CLBP platný v konkrétnom čase si môže študent vyzdvihnúť iba jeden, žiacke
časové CLBP platné v konkrétnom čase si môže študent vyzdvihnúť dva (jeden na základnú
a jeden na doplnkovú trať),
žiacke časové CLBP nie sú viazané na konkrétny vlak, tzn. že môžu byť použité vo všetkých
vlakoch,
ak je CLBP viazaný na konkrétny vlak/vlaky diaľkovej dopravy (na CLBP je uvedené číslo
vlaku/vlakov), je ho možné použiť len v daný deň a len na úseku, ktorý je na CLBP uvedený. Na
tomto úseku ho nie je možné použiť v inom vlaku diaľkovej dopravy, ktorý na ňom nie je
uvedený, avšak je možné ho použiť v inom vlaku nižšej kategórie Os, ER, REX, Zr. Na úseku
cesty, na ktorom nie je CLBP viazaný na žiadny vlak, je možné tento CLBP použiť len vo vlakoch
kategórie Os, ER, REX, Zr,
ak je CLBP vydaný na prepravnú cestu, ktorá sa skladá z viacerých úsekov - s použitím vlakov nižšej
a vyššej kategórie, platí v čase platnosti uvedenom na CLBP len vo vlakoch nižšej kategórie. Vo
vlakoch vyššej kategórie platí len v uvedenom konkrétnom vlaku a len v čase jazdy vlaku, ktorý je na
CLBP uvedený,
ak študent bude chcieť cestovať iným vlakom diaľkovej dopravy, je povinný si pôvodný CLBP vymeniť
za nový CLBP na požadovaný vlak. Uvedená podmienka výmeny CLBP platí vtedy, ak študent bude
chcieť cestovať opäť vo vlaku diaľkovej dopravy. Ak sa študent s CLBP viazaným na konkrétny
diaľkový vlak rozhodne cestovať vo vlakoch nižšej kategórie Os, ER, REX a Zr, môže CLBP v týchto
vlakoch použiť bez formalít - bez výmeny/vrátenia v pokladnici,
vrátenie CLBP alebo jeho výmenu, t. j. zmenu priradenia k vlaku diaľkovej dopravy je možné
uskutočniť najneskôr do 120 minút po pravidelnom odchode vlaku z nástupnej stanice.

Preprava v prihraničnom úseku


v prihraničnom úseku sa bezplatná preprava neposkytuje, za tento úsek študent zaplatí
jednorazové cestovné pre žiakov a študentov podľa cenníka č. 1, stĺpec B (obyčajné polovičné
cestovné).

Preprava v 1. vozňovej triede


v 1. vozňovej triede sa bezplatná preprava nepriznáva, študent si zakúpi cestovný lístok podľa
cenníka č. 10, stĺpec D.

Preprava vo vlakoch kategórie SC a EC, miestenky, lôžkové/ležadlové lístky




príplatok na vlak kategórie EC (1 EUR) – zakupuje sa len k jednorazovým cestovným lístkom na
bezplatnú prepravu, cena za miestenku, lôžkové/ležadlové lístky sa hradí v plnej výške aj
v 2. vozňovej triede,
príplatok na vlak kategórie SC je pre 2. vozňovú triedu pri CLBP vo výške 5 EUR (vrátane
rezervácie miesta) a pre 1. vozňovú triedu vo výške 3 EUR (vrátane rezervácie miesta).

