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Všetky deti, žiaci a študenti denného
štúdia do 26 rokov získavajú
od 17. novembra 2014 možnosť
cestovať vlakmi verejnej železničnej
dopravy bezplatne. BEZPLATNÁ
PREPRAVA sa týka celého územia
Slovenska.

Bezplatná preprava
• platí vo všetkých vlakoch s výnimkou
InterCity vlakov
(IC vlaky tvoria 8 z celkovo 1500 vlakov denne)
• platí pre 2. vozňovú triedu
• platí pre všetky deti do 6 rokov
• platí pre všetky deti od 6 do 15 rokov
• platí pre žiakov a študentov
denného štúdia do 26 rokov
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Záujemcovia o bezplatnú
prepravu sú povinní
1. zaregistrovať sa v systéme ZSSK
2. získať na základe registrácie preukaz
na bezplatnú prepravu
3. na cestovanie si vybrať cestovný lístok
na bezplatnú prepravu (CLBP)
4. pri kontrole vo vlaku sa preukázať - cestovným
lístkom s nulovou hodnotou a príslušným
preukazom

Cestovný lístok
na bezplatnú prepravu
Jednorazový lístok
• platí len pre konkrétneho cestujúceho,
trasu a uvedený dátum
• v regionálnej doprave (Osobný vlak,
Regionálny expres) a vybraných diaľkových
spojoch (Zrýchlený vlak) nie je viazaný
na konkrétny spoj – možnosť vybrať si
ktorýkoľvek vlak v daný deň
• v diaľkovej doprave (kategória vlakov
R, Ex, EC, EN, SC) je lístok viazaný
aj na konkrétny vlak

www.slovakrail.sk

• v čase viazanosti lístka na konkrétny vlak
diaľkovej dopravy nie je možné cestujúcemu
vydať ďalší bezplatný lístok na rovnakú trasu
a iný diaľkový vlak
Ak cestujúci bude chcieť cestovať iným
diaľkovým vlakom (napríklad zmeškal svoj vlak),
tak si pôvodný lístok musí vymeniť za nový,
viazaný na iný konkrétny diaľkový vlak v lehote
120 min po pravidelnom odchode vlaku
z nástupnej stanice. Lístok však môže použiť
v danom čase bez obmedzení na rovnakom
traťovom úseku vo vlakoch nižšej kategórie
Os, REX, Zr.
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Časový lístok
• je výhodou pre študentov denne
dochádzajúcich do školy
• má mesačnú platnosť, nie je potrebné
riešiť bezplatný lístok na každú cestu
• študent ho môže používať bez viazanosti
na konkrétny vlak, ﬂexibilne aj v diaľkových
vlakoch (len na trase do školy a späť)
• v EuroCity vlakoch nie je treba
platiť prirážku 1€

• do každého diaľkového vlaku je možné
dokúpiť miestenku za 1€
• príplatok vo vlakoch EuroCity je 1€
(bez miestenky)
• príplatok vo vlakoch SuperCity pre 2. vozňovú triedu je 5 € (vrátane miestenky)
• doplatky za lôžkové lístky sa hradia
v plnej výške aj v 2. vozňovej triede
• bezplatné cestovanie sa nevzťahuje na cesty
v prihraničnom úseku:
- pri ceste zo SR do zahraničia je to úsek trasy
vlaku od poslednej stanice na území SR,
kde vlak pravidelne zastavuje podľa
cestovného poriadku, po pohraničný
priechodový bod
- pri ceste zo zahraničia do SR je to úsek
trasy vlaku, od pohraničného priechodového
bodu po prvú stanicu na území SR,
kde vlak pravidelne zastavuje podľa
cestovného poriadku
• v 1. vozňovej triede sa bezplatná preprava
nepriznáva, cestujúci si zakúpia zľavnený
cestovný lístok podľa osobitného cenníka
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Kde nie je potrebný cestovný
lístok na bezplatnú prepravu
Cestovný lístok na bezplatnú prepravu je potrebný
vždy s výnimkou dvoch samoobslužných systémov
na Slovensku, cestuje sa v nich len na platný
preukaz na bezplatnú prepravu (bez cestovného
lístka na bezplatnú prepravu).

Konkrétne ide o:
• samoobslužný systém Tatranských
elektrických železníc (TEŽ) vo Vysokých Tatrách
• Žilinský regionálny integrovaný dopravný
systém (ŽRIDS) na trase Žilina – Rajec

Registrácia a vydávanie
preukazov na bezplatnú
prepravu v pokladniciach ZSSK
Registrácia v staniciach:
• okamžite v 85 staniciach
s pokladnicou ZSSK (s KVC)

www.slovakrail.sk

Banská Bystrica , Banská Bystrica mesto, Bardejov,
Bratislava hlavná st., Bratislava-Hodžovo nám., Bratislava-Klemensová, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Vinohrady, Brezno, Čadca, Čierna nad Tisou, Devínska Nová Ves, Dolný Kubín, Dubnica
nad Váhom , Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Gelnica,
Hlohovec, Humenné, Humenné mesto, Kežmarok,
Komárno, Košice, Košice-Železničná 1, Kraľovany, Krompachy, Kúty, Kysak, Kysucké Nové Mesto, Leopoldov,
Levice, Lipany, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš,
Lučenec, Malacky, Margecany, Martin, Medzilaborce,

06

Deti, žiaci a študenti

bezplatne studenti brozura 07.indd 6

15/11/14 14:00

Michalovce, Nitra, Nová Baňa, Nové Mesto nad, Váhom,
Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Podhájska, Poprad-Tatry, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza,
Púchov, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok,
Sabinov, Šaľa, Senec, Senica, Sereď, Sládkovičovo, Snina
mesto, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Starý Smokovec, Štrba, Štrbské Pleso, Štúrovo, Šurany, Tatranská
Lomnica, Topoľčany, Trebišov, Trenčianska Teplá, Trenčín,
Trnava, Turčianske Teplice, Turzovka, Vranov nad Topľou,
Vrútky, Žiar nad Hronom, Žilina, Zohor, Zvolen mesto,
Zvolen osobná st.

• do 3 pracovných dní v 65 staniciach
s pokladnicou ZSSK (bez KVC)
Preukaz vystavia na základe vyplnenej ŽIADANKY
NA VYDANIE PREUKAZU, kde si ho žiadateľ
dodatočne vyzdvihne.
Báhoň, Bánovce nad, Bebravou, Brodské, Brusno kúpele,
Bytča, Čadca mesto, Čadca zastávka, Cífer, Diviaky,
Gbelce, Hurbanovo, Chynorany, Ilava, Jesenské, Komjatice, Kostoľany nad, Hornádom, Kozárovce, Krásno nad
Kysucou, Kriváň, Letanovce, Liptovská Teplá, Lysá pod
Makytou, Malý Čepčín, Michaľany, Moldava nad Bodvou,
Moravský Ján, Myjava, Nemšová, Nováky, Ochodnica,
Okoličné, Palárikovo, Plavecký Štvrtok, Plešivec, Poltár,
Prakovce zastávka, Prešov mesto, Pribeník, Richnava,
Ružomberok-Rybárpole, Sekule, Šenkvice, Skalité, Sliač
kúpele, Smižany, Spišské Tomášovce, Spišské Vlachy,
Stankovany, Stará Turá, Strážske, Streda nad, Bodrogom, Sučany, Švošov, Tornaľa, Trnovec nad Váhom,
Trstená, Turany, Tvrdošovce, Važec, Veľké Leváre,
Vlkanová, Vydrník, Žarnovica, Závod, Zlatovce

• v ostatných staniciach nie je možná registrácia,
personál odkáže do najbližšej vhodnej stanice
s pokladnicou ZSSK
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Deti do 6 rokov
• v 2. vozňovej triede nepotrebujú na bezplatné
cestovanie žiadny preukaz, ani cestovný lístok
na bezplatnú prepravu
• v 1. vozňovej triede môžu bezplatnú prepravu
využiť max. dve deti, ktoré sprevádza jedna
dospelá osoba (dospelá osoba musí mať platný
cestovný lístok na 1. vozňovú triedu a vek
min. 15 rokov)

www.slovakrail.sk

• pri cestovaní vo vlaku SuperCity každé dieťa
do 6 rokov, ktoré cestuje bezplatne, musí mať
zakúpený príplatok SuperCity vo výške 5 €
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Deti od 6 do 15 rokov
1 Príležitostné cestovanie:
Doklady potrebné pre úplnú
registráciu a získanie preukazu
• fotograﬁa 2x3 cm
• cestovný pas dieťaťa alebo jeho rodný list
• preukaz totožnosti jeho rodiča
alebo zákonného zástupcu
Následne dieťaťu vystavíme
PREUKAZ PRE DIEŤA DO 15 ROKOV.

www.slovakrail.sk

Ako získať cestovný lístok
na bezplatnú prepravu
• cestujúci predloží PREUKAZ PRE DIEŤA
DO 15 ROKOV alebo osobné údaje dieťaťa
• môže získať jednorazový cestovný lístok
na požadovanú trasu a deň
• pri diaľkovej doprave vyberie konkrétny vlak
z kategórie Expres, Rýchlik, EuroCity,
EuroNight, SuperCity
• v čase viazanosti lístka na konkrétny diaľkový
vlak nie je možné vydať ďalší cestovný lístok
bezplatnej prepravy na rovnakú trasu
na iný diaľkový vlak
Pri takejto zmene je potrebné vrátiť lístok
a vybaviť si nový, na ďalší konkrétny vlak.
• lístok možno kupovať aj na internete
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Kontrola vo vlaku
• vo vlaku sa dieťa preukazuje jednorazovým
cestovným lístkom na bezplatnú prepravu
a PREUKAZOM PRE DIEŤA DO 15 ROKOV
• cestovný lístok je možné získať aj vo vlaku
- ak nástupná stanica nemá
pokladnicu bez prirážky
- ak nástupná stanica má pokladnicu,
platí sa prirážka minimálne 1,50 €

DOBRÁ RADA ZSSK
Tento model a používanie PREUKAZU PRE DIEŤA
DO 15 ROKOV je určený na jednotlivé nepravidelné
cesty. Dieťa pri každej ceste vlakom použije
jednorazový cestovný lístok na bezplatnú prepravu.
Nie je to vhodné riešenie pre tých, ktorý potrebuje
denne dochádzať vlakom do školy.
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Deti od 6 do 15 rokov
cestovanie
2 Pravidelné
denne do školy
V prípade, ak dieťa do 15 rokov bude denne
dochádzať do školy vlakom je potrebné
vybaviť osobitný preukaz - PREUKAZ
PRE ŽIAKA/ ŠTUDENTA pre bezplatnú
prepravu. Tento preukaz umožní bezplatnú
prepravu realizovať:
• pravidelne/denne do školy
• aj príležitostne, na iné cesty ako do školy

Doklady potrebné pre úplnú
registráciu a získanie preukazu

www.slovakrail.sk

• fotograﬁa 2x3 cm
• preukaz totožnosti rodiča alebo
zákonného zástupcu
• potvrdenie o návšteve školy na vyplnenej
Žiadanke na vydanie preukazu ZSSK
Následne dieťaťu vystavíme
PREUKAZ PRE PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA.
• žiaci, ktorí doteraz používali žiacky preukaz
v papierovej forme, si len doterajší preukaz
bez potvrdení preklopia do novej formy
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Ako získať cestovný lístok
na bezplatnú dopravu:
• žiak predloží PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA
• denná dochádzka do školy: nemusí použiť
žiadny cestovný lístok na bezplatnú prepravu
(ani jednorazový ani mesačný)
• príležitostné cesty: je povinný použiť
jednorazový cestovný lístok na bezplatnú
prepravu na konkrétnu trasu a deň
- pri diaľkovej doprave vyberie aj konkrétny
vlak z kategórie Expres, Rýchlik, EuroCity,
EuroNight, SuperCity
- v čase viazanosti lístka na konkrétny diaľkový
vlak nie je možné vydať ďalší cestovný lístok
bezplatnej prepravy na rovnakej trase
na iný diaľkový vlak
Pri takejto zmene je potrebné vrátiť lístok
a vybaviť si nový, na ďalší konkrétny vlak.
• lístok možno získať aj na internete

Kontrola
K
ontrola v
vo
ov
vlaku
laku
• vo vlaku sa dieťa preukazuje PREUKAZOM
PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA
• len pri cestách mimo trasu do školy
predkladá aj jednorazový cestovný lístok
na bezplatnú prepravu
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Žiaci a študenti
od 15 do 26 rokov
Cestovanie žiakov/študentov
s pomocou BČK
• väčšina vysokých a časť stredných škôl
v SR vydáva bezkontaktné čipové karty (BČK),
ktoré majú niekoľko funkcionalít
• BČK môže byť vyhotovená v dizajne ISIC
alebo s iným dizajnom
• BČK majú aj fukcionalitu pre dopravu – pre
cestovanie vlakmi ZSSK je dôležitá dopravná
časť pre železnicu
(aktivuje sa na školských/univerzitných
termináloch)
• používanie BČK pre žiakov stredných
škôl je dobrovoľné
• ak žiak/ študent nevyužíva dopravnú
časť môže využívať nárok na bezplatnú
dopravu prostredníctvom PREUKAZU
PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA vydaného ZSSK

DOBRÁ RADA ZSSK

www.slovakrail.sk

Ak vlastníte BČK a chcete vlaky používať na denné
cestovanie do školy, aktivujte si dopravnú časť BČK
pre železnicu. Zjednodušíte si každodenné cestovanie do školy – môžete používať mesačný časový
lístok. Získate aj ďalšie výhody.
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Používanie BČK - bez
1 aktivovanej dopravnej časti
pre železnicu
Doklady
D
oklady p
potrebné
otrebné n
na
a rregistráciu
egistráciu
a zzískanie
ískanie p
preukazu
reukazu
• BČK (sú to BČK bez aktivovanej dopravnej
časti, alebo BČK s aktivovanou dopravnou
časťou pre iný druh dopravy)
• preukaz totožnosti (občiansky preukaz, alebo pas)
Následne Vám vystavíme
PREUKAZ PRE ZÁKAZNÍKA.

Ako
A
ko zzískať
ískať ccestovný
estovný llístok
ístok
na
n
ab
bezplatnú
ezplatnú p
prepravu
repravu
• študent predloží platnú BČK
• môže používať len jednorazové lístky
na bezplatnú prepravu (hodnota 0€)
na konkrétnu cestu a deň, pri vlakoch diaľkovej
dopravy viazané aj na konkrétny vlak
• nie je možné používať mesačný časový lístok,
ani na cestu do školy
Vhodné riešenie pre študentov, ktorí vlakmi
cestujú len príležitostne na výlety a podobne,
nie denne do školy.

Kontrola
K
ontrola v
vo
ov
vlaku
laku
• vo vlaku sa preukazujete platnou BČK
• jednorazovým bezplatným cestovným lístkom
• jednorazový cestovný lístok je možné získať
aj vo vlaku (s prirážkou min. 1,50 €)
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Žiaci a študenti
od 15 do 26 rokov
Používanie BČK s aktívnou
2
2 dopravnou časťou
pre železnicu
Je to najvhodnejšia forma pre študentov,
ktorí chcú využívať vlaky na dochádzku
do školy (ak škola vydáva BČK).
Aktivovaná dopravná časť na železnicu
v BČK umožní:
• používať mesačný časový lístok na bezplatnú
prepravu (v hodnote 0€) na trasu z/do školy
a tým zjednodušiť cestovanie (nie je potrebný
bezplatný lístok na každú jednu cestu)
• bezplatne cestovať aj na iné cesty, napríklad
na výlety – študent je však povinný použiť
jednorazový cestovný lístok na bezplatnú
prepravu
• aktivovanie dopravnej časti pre železnicu
sa realizuje na terminále školy, na základe
PSČ miesta školy a bydliska študenta
sa tak nahrá do čipu karty informácia
o „základnej trati“ pre dochádzanie do školy
• na čip BČK je možné nahrať druhú trasu
do školy, aktivuje sa v doplnkovej
pokladnici ZSSK

www.slovakrail.sk

DOBRÁ RADA ZSSK
Majitelia BČK s aktívnou dopravnou časťou si môžu
vyriešiť povinnú registráciu na bezplatnú prepravu
nielen v pokladni ZSSK, ale aj cez internet
www.slovakrail.sk, stačí vyplniť registračný
formulár.
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Doklady potrebné na registráciu
a získanie preukazu
• BČK s aktivovanou dopravnou časťou
pre železničnú dopravu
• preukaz totožnosti (občiansky preukaz, alebo pas)
Bude Vám vystavený PREUKAZ ZÁKAZNÍKA
NA BEZPLATNÚ PREPRAVU.

Ako získať cestovný lístok
na bezplatnú prepravu
• študent predloží platnú BČK
• na cestovanie do školy (do 160 km) si zaobstará
mesačný časový lístok cestovný lístok
(v hodnote 0€)
• pri ceste na výlety, alebo do školy (nad160 km)
si musí zaobstarať jednorazové cestovné
lístky (v hodnote 0€) na konkrétnu trasu a deň,
v prípade diaľkovej dopravy viazané aj
na konkrétny spoj

Kontrola vo vlaku
• študent je povinný predložiť platnú BČK
• mesačný časový cestovný lístok pri ceste
na trase do školy, prípadne jednorazový
lístok na deň a trasu pri náhodných
cestách mimo trasu do školy
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Žiaci a študenti
od 15 do 26 rokov
Cestovanie pre žiakov a študentov bez možnosti používať BČK
• časť škôl, najmä stredné školy nepoužívajú
BČK, v takom prípade musí nový zákazník
ZSSK/študent dokladovať svoj status
študenta potvrdením
• študent získa príslušný preukaz ZSSK
na bezplatnú prepravu
• bezplatnú dopravu môže využívať:
- na cestu do školy
- na príležitostné výlety
- na oba druhy ciest

Doklady
D
oklady p
potrebné
otrebné n
na
a rregistráciu
egistráciu
a zzískanie
ískanie p
preukazu
reukazu
• fotograﬁa 2 x 3 cm
• potvrdenie o návšteve školy prostredníctvom
vyplnenej Žiadanky na vydanie preukazu
• preukaz totožnosti
Vystavíme Vám PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA
na bezplatnú prepravu.

www.slovakrail.sk

• študenti, ktorí používali do súčasnosti vydávaný
žiacky preukaz na zľavnené cestovanie,
si ho len premenia na nový preukaz viazaný
k bezplatnej preprave (nová forma, preukaz
má 2D kód)

18

Deti, žiaci a študenti

bezplatne studenti brozura 07.indd 18

15/11/14 14:00

Ako
A
ko zzískať
ískať ccestovný
estovný llístok
ístok
na
n
ab
bezplatnú
ezplatnú p
prepravu
repravu
• študent predloží PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA
• na cestovanie do školy si raz mesačne
zaobstará mesačný časový cestovný lístok
(v hodnote 0€), najviac na vzdialenosť 160 km
• výhodou mesačných lístkov je, že študent
môže bez viazanosti na konkrétny spoj
ﬂexibilne používať aj diaľkové vlaky
(len na trase do školy a späť)
• pri ceste na výlety mimo trasu do školy
si študent musí zaobstarať jednorazové
cestovné lístky na konkrétnu trasu a deň,
v prípade diaľkovej dopravy viazané aj
na konkrétny spoj (v hodnote 0€)

Kontrola
K
ontrola v
vo
ov
vlaku
laku
• študent predkladá PREUKAZ PRE
ŽIAKA/ŠTUDENTA NA BEZPLATNÚ PREPRAVU
• mesačný časový cestovný lístok pri ceste
na trase do školy, prípadne jednorazový
lístok na deň a trasu pri náhodných
cestách, najmä mimo trasu do školy

19

Železničná spoločnosť Slovensko

bezplatne studenti brozura 07.indd 19

15/11/14 14:00

OTÁZKY A ODPOVEDE:
Kto sa môže registrovať na internete?
ZSSK: Na internetovej stránke www.slovakrail.sk
sa môžu registrovať len študenti, ktorí majú
školskú Bezkontaktnú čipovú kartu (BČK)
s aktivovanou dopravnou časťou na železnicu.
Máme dieťa vo veku 12 rokov. Ktorý z dvoch
preukazov si máme vybaviť - Preukaz pre dieťa
do 15 rokov alebo Preukaz pre žiaka/študenta?
ZSSK: Je potrebné zvážiť, na aké druhy ciest
bude dieťa využívať bezplatnú železničnú dopravu.
Pokiaľ bude pravidelne/denne cestovať na vybranej
trase (cesta zo/do školy) - odporúčame PREUKAZ
PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA. Na preukaze je uvedená
jedna alebo dve trasy do školy a cestovanie sa
dieťaťu jednoznačne uľahčí. Pre žiakov do 15 rokov
totiž nie je potrebný žiadny cestovný lístok na bezplatnú prepravu, pri cestách do školy postačuje len
preukaz. Pri náhodných cestách, napríklad
za starými rodičmi po inej trase, si zabezpečí
jednorazový lístok. Ak dieťa bude cestovať
len sporadicky, príležitostne, odporúčame
PREUKAZ PRE DIEŤA DO 15 ROKOV. Vždy si však
musí zabezpečiť jednorazový cestovný lístok (viazaný
na trasu i deň, pri rýchlikoch aj na konkrétny vlak).

www.slovakrail.sk

Akým spôsobom bude vybavený preukaz
pre dieťa od 6 do 15 rokov, ktoré je chovancom
detského domova?
ZSSK: Je potrebné preložiť fotograﬁu 2x3 cm,
cestovný pas alebo rodný list dieťaťa a preukaz
totožnosti jeho zákonného zástupcu
z detského domova.
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Bude dostatok miest na sedenie vo vlakoch?
ZSSK: Železničná spoločnosť Slovensko v prvej
etape od 17. novembra a následne v druhej
etape od platnosti cestovného poriadku (od 14.
decembra) po rokoch výraznejšie posilní dopravu
- predĺžime spoje najmä v špičkách o ďalšie vozne
a pridáme 103 nových vlakov.
Informovali ste, že v rýchlikoch budú limity počtu
miest pre bezplatných cestujúcich. Koľko z kapacity vlaku to bude?
ZSSK: V prímestskej a regionálnej dopravy
nepripravujeme žiadne obmedzenia. To je 1200
z celkových 1450 vlakov, ktoré denne vypravíme.
V diaľkovej doprave (rýchliky alebo expresy,
či EC vlaky) pripravujeme limit určitého počtu lístkov pre bezplatných cestujúcich. Ale až s odstupom
času. A príslušné číslo bude starostlivo zvážené
pre každý diaľkový vlak a dokonca medzistaničný
úsek osobitne. Odporúčame kupovať lístky vopred,
alebo využiť miestenky za 1 €.
Čo potrebujem pri kúpe lístka pre 13-ročné dieťa?
ZSSK: Je potrebné mať vyriešenú registráciu
do systému ZSSK a PREUKAZ PRE DIEŤA DO 15
ROKOV alebo PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA.
V prípade, ak preukaz nemáte pri sebe, stačí ak
nadiktujete pokladníčke identiﬁkačný údaj
(číslo OP alebo cestovného pasu), vystaví
cestovný lístok na bezplatnú prepravu.
Tento spôsob je však oveľa časovo náročnejší.
Pri kontrole vo vlaku už musíte mať aj preukaz.
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OTÁZKY A ODPOVEDE:
Čo potrebujem pri kúpe nulového lístka
ak som stredoškolák (16 rokov)?
ZSSK: Cestujúci musí mať vyriešenú registráciu
do systému ZSSK a PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA. Ak škola vydáva BČK (študent má alebo
nemá aktivovanú dopravnú časť), treba ju použiť.
Je to najrýchlejší a najjednoduchší spôsob na výdaj
cestovného lístka na bezplatnú prepravu.
Stačí mi ISIC na získanie preukazu
a cestovanie zadarmo?

www.slovakrail.sk

ZSSK: Zjednodušenie postupov pri využívaní
bezplatnej prepravy prináša školská bezkontaktná
čipová karta – BČK. Na je čipe môže, ale nemusí byť
aktivovaná dopravná časť na železnicu. Časť vydavateľov BČK spolupracuje s ISIC, ale nie všetci.
Netreba si oba pojmy zamieňať. Ak máte BČK,
nepotrebujete iný preukaz na bezplatnú prepravu.
Prostredníctvom študentskej BČK sa zaregistrujete aj si „kúpite lístok“ (priložením BČK na čítačku
v pokladniciach alebo pri kontrole vo vlaku).
Postup je veľmi rýchly.
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Do kedy najneskôr sa musím registrovať?
ZSSK: Registrácia a získanie príslušného preukazu
je potrebná najneskôr do 31. marca 2015 pre žiakov/študentov, ktorí majú papierový preukaz ZSSK
a BČK s aktívnou dopravnou časťou na železnicu.
V ostatných prípadoch je registrácia povinná už pri prvom výdaji cestovného lístka na bezplatnú prepravu.
Mám platný preukaz JUNIOR RAILPLUS
EURO<26, čo s ním?
ZSSK: Ide o komerčné preukazy umožňujúce cestovať mladým so zľavou 25% počas jedného roka.
Preukazy platia naďalej, študent ho môže využiť
na získanie lacnejšieho lístka napríklad v prihraničnej
preprave, v InterCity vlakoch ZSSK, pri cestách do
ČR (zvýhodnená medzinárodná tarifa). Samozrejme
zákaznícka ponuka musí byť platná (ročný poplatok).
Prečo je výhodné mať BČK s aktívnou
dopravnou časťou na železnicu?
ZSSK: Môžete prísť k vlaku pár minút pred jeho
odchodom. Vaša BČK má jedinečné číslo a podľa
neho sa už len overí, že máte nárok na bezplatnú
prepravu. Tým sa zrýchli vyzdvihovanie lístka
na bezplatnú prepravu. Vo vlaku sa preukážete
iba týmto lístkom a BČK. A môžete využiť registráciu aj cez internet na www.slovakrail.sk.
Nemám aktívnu časť BČK na železnicu,
kde si ju môžem zaktivovať?
ZSSK: Nemusíte chodiť na železničnú stanicu,
ale môžete to urobiť na termináloch priamo
na vašej škole.
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www.slovakrail.sk, nonstop
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