Poskytovanie zľavneného cestovného pre študentov vysokých škôl
v akademickom roku 2013/2014
V akademickom roku 2013/2014 poskytuje Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) pre
študentov vysokých škôl zľavnené cestovné podľa Prepravného poriadku Železničnej spoločnosti
Slovensko, a.s. (PP ZSSK) platného od 01.11.2011 so zapracovanými zmenami.
Zľavnené cestovné sa poskytuje:
najskôr od 01.09.2013 najneskôr do 30.09.2014, s výnimkou študentov posledných
ročníkov 1. alebo 2. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorým škola preukaz po vykonaní
štátnej skúšky deaktivuje,
študentom vysokých škôl a fakúlt podľa osobitného predpisu (Zákon č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
študentom študujúcim v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na
školách zriadených v Slovenskej republike,
počas akademického roka najdlhšie do dovŕšenia 26. roku veku.
Zľavnené cestovné sa priznáva maximálne do získania vysokoškolského vzdelania druhého
stupňa, alebo najdlhšie do veku 26 rokov.
Zľavnené cestovné pre študentov vysokých škôl (VŠ) sa poskytuje na báze bezkontaktnej čipovej
karty (BČK), ktorú študentom vydala VŠ v SR a musí mať aktivovanú dopravnú časť na termináli
školy. Výnimkou sú Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a Vysoká
škola Goethe Uni v Bratislave, ktoré svojim študentom nevydávajú BČK. Študentom týchto VŠ bude
ZSSK aj naďalej vydávať Žiacke preukazy (ŽP) v papierovej forme. Zoznam VŠ, ktoré v akademickom
roku 2013/2014 budú pre svojich študentov vydávať BČK, ako aj zoznam VŠ, ktoré nevydávajú
študentom BČK je uvedený na internetovej stránke www.slovakrail.sk.
Študent VŠ si môže počas celého akademického roka zakupovať:
žiacke jednorazové cestovné lístky bez ohľadu na miesto trvalého bydliska a sídla školy,
žiacke časové cestovné lístky - týždenné a mesačné, ktoré študenta oprávňujú v dňoch
školského vyučovania na jednu cestu do školy a na jednu cestu späť na vyznačenej trati v čase
platnosti preukazu.
Vyznačená trať je uvedená ako základná trať v dopravnej časti čipu BČK alebo je uvedená na ŽP.
Začiatok cesty („Z“) si študent zvolí ľubovoľne, ale koniec cesty („Do“) musí byť vždy sídlo školy. Na
získanie výhodnejšieho spojenia si môže študent na zakupovanie časových cestovných lístkov zvoliť
ešte jednu doplnkovú trať, ľubovoľne zvolenú, podľa vlastného výberu. Žiacke časové cestovné lístky
platia len v dňoch školského vyučovania. V prípade vykonávania odborného výcviku, cvičenia,
učebnej a odbornej praxe na rôznych miestach v sobotu, nedeľu, vo sviatok alebo v čase školských
prázdnin a hlavných školských prázdnin, sa k časovým lístkom používa platný ŽP v papierovej forme
alebo BČK s aktivovanou dopravnou časťou a Potvrdenie školy o školskej akcii, o školskom
vyučovaní alebo o vykonávanej praxi spolu s rozvrhom hodín školského alebo praktického vyučovania
do vyznačených miest.

Zľavnené cestovné pre študentov, ktorým škola vydáva BČK
Študenti prvého ročníka 1. a 2. stupňa VŠ
Študenti prvého ročníka 1. a 2. stupňa VŠ môžu využiť zľavnené cestovné len na základe BČK
s aktivovanou dopravnou časťou na termináli školy a holografickou známkou platnosti BČK (prípadne
predtlačenou platnosťou) na akademický rok 2013/2014. Študent je podľa zákona o VŠ študentom až
od zápisu do príslušného stupňa VŠ štúdia do skončenia štúdia v danom príslušnom stupni. Stupne
VŠ vzdelania sa z pohľadu zákona posudzujú samostatne.
Výnimka počas mesiaca september 2013:
Študentom prvého ročníka 1. a 2. stupňa VŠ, ktorým VŠ z technických dôvodov nemôže
zabezpečiť vydanie BČK pri zápise, sa bude overovať ŽP v papierovej forme na základe riadne
vyplnenej a VŠ potvrdenej Žiadanky na vydanie Žiackeho preukazu na zľavnené cestovné pre
žiakov a študentov škôl (Žiadanka), aktuálnej a nepoužitej farebnej fotografie a preukazu
totožnosti s platnosťou max. do 31.10.2013.
Náležitosti fotografie: profesionálna (dostatočne jasná a zreteľná), veľkosť 3 x 3,5 cm, musí byť
vytlačená na fotografickom papieri, osoba musí byť identifikovateľná, vyobrazená z čelného
pohľadu, bez pokrývky hlavy a bez pozadia.
Študentom prvého ročníka 1. a 2. stupňa VŠ, ktorí už vlastnia BČK, ale VŠ z technických
dôvodov nevie zabezpečiť aktiváciu dopravnej časti, bude ZSSK poskytovať zľavnené
cestovné neobmedzene, bez aktivovanej dopravnej časti na termináli školy, avšak za

podmienky holografickej známky platnosti BČK (prípadne predtlačenej platnosti) na akademický
rok 2013/2014, max. však do 30.09.2013.
Študenti vyšších ročníkov VŠ
Študenti vyšších ročníkov VŠ, ktorí už vlastnia BČK, využívajú zľavnené cestovné v priebehu
mesiaca september 2013 na základe BČK s aktivovanou dopravnou časťou do 30.09.2013 a
holografickou známkou na akademický rok 2012/2013.
Od 01.10.2013 platia všetky BČK VŠ len s aktivovanou dopravnou časťou a holografickou
známkou platnosti BČK (prípadne predtlačenou platnosťou) na akademický rok 2013/2014.

Zľavnené cestovné pre študentov, ktorým škola nevydáva BČK
Študentom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom
Mikuláši a Vysokej školy Goethe Uni v Bratislave bude ZSSK vydávať ŽP na akademický rok
2013/2014 v papierovej forme podľa PP ZSSK s platnosťou do 30.09.2014.

Študenti študujúci v zahraničí
Študentom VŠ študujúcim v zahraničí (vrátane Českej republiky) sa vydáva ŽP na akademický rok
2013/2014 s platnosťou podľa údajov uvedených na Žiadanke alebo Potvrdení o návšteve školy,
najskôr však od 01.09.2013, najneskôr do 30.09.2014. Za správne potvrdzovanie trvania
akademického roku zodpovedá škola.
V prípade, ak študent nepredloží potvrdenú Žiadanku, ale predloží Potvrdenie o návšteve školy, je
povinný súčasne predložiť aj úradný preklad Potvrdenia, pričom postačuje predloženie len fotokópie
platného úradného prekladu. Študent študujúci v ČR predloží Žiadanku potvrdenú školou v ČR alebo
Žiadanku, ktorá nie je potvrdená školou súčasne s Potvrdením o návšteve školy, avšak bez úradného
prekladu.
V prípade, ak ide o študenta zahraničnej vysokej školy, o ktorej ZSSK nemá informácie, či príslušná
škola je považovaná za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR, povinnosťou študenta je
požiadať MŠVVaŠ SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 813 30
Bratislava o vystavenie potvrdenia, že daná škola je ekvivalentom štúdia na vysokých školách v SR
a teda sa považuje za sústavnú prípravu na budúce povolanie.
Kontrola BČK vo vlaku
Kontrola BČK vo vlaku sa vykonáva elektronicky, pomocou čítacieho zariadenia BČK. Pri kontrole vo
vlaku sa predkladá k zľavnenému cestovnému lístku BČK a aj preukaz totožnosti. Na elektronickom
zariadení zamestnanec ZSSK skontroluje platnosť BČK (t. j. či na BČK je aktivovaná dopravná časť).
Pri zakupovaní žiackych časových lístkov sa kontroluje, či je nahraná správna základná, prípadne
doplnková trať zodpovedajúca zakúpenému zľavnenému cestovnému lístku. Z dôvodu kontroly
platnosti BČK sa aj vizuálne porovnávajú elektronické údaje vyčítané z displeja elektronického
zariadenia s vytlačenými údajmi na BČK. Pokladník nie je povinný kontrolovať platnosť BČK. Na
požiadanie môže skontrolovať platnosť BČK, ale len v pokladniciach na to určených.
V prípade, ak pri kontrole žiackeho cestovného lístka vo vlaku študent predloží neplatnú
BČK/ŽP, nemá aktivovanú dopravnú časť na BČK, vo vlaku sa mu BČK neuzná a považuje
sa podľa PP ZSSK za cestujúceho bez platného cestovného lístka. Sprevádzajúci personál
cestujúcemu vystaví doplatok do výšky obyčajného cestovného, vrátane prirážky nižšej
alebo prirážky vyššej.

Riešenie mimoriadností počas výdaja zľavnených cestovných lístkov a kontroly
V prípade, ak sprevádzajúci personál pri kontrole vo vlaku zistí, že študent predložil vo vlaku BČK,
ktorá je použitá inou, ako oprávnenou osobou alebo údaje na BČK sú menené alebo BČK je
poškodená, podľa PP ZSSK, ČASŤ B., článok 1., ods. 1.12 sa BČK považuje za neplatnú.
Sprevádzajúci personál zároveň BČK označí prostredníctvom iPOPKVC Vlak (elektronické zariadenie
ZSSK) za zadržanú a spíše Oznámenie o chybách a nedostatkoch (Oznámenie).
V prípade porušenia ustanovenia PP ZSSK, ČASŤ B., článok 1., ods. 1.13 sprevádzajúci personál ŽP
v papierovej forme odoberie a takisto spíše Oznámenie.
V prípade, ak sprevádzajúci personál zistí pri kontrole vo vlaku použitie BČK študentom VŠ po
ukončení 1. alebo 2. stupňa vysokoškolského štúdia, t. j. príslušná VŠ si nesplnila povinnosť
deaktivácie dopravnej časti na BČK študentom, sprevádzajúci personál túto BČK označí
prostredníctvom iPOPKVC Vlak za zadržanú. V prípade ŽP v papierovej forme, ŽP odoberie a spíše
Oznámenie. Cestujúci je povinný doplatiť rozdiel do výšky obyčajného cestovného vrátane
prirážky nižšej alebo prirážky vyššej.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., dňa 03.07.2013

