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Obchodné podmienky SMS predaja cestovných lístkov 

Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.  
 
Predaj cestovných lístkov Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ďalej „ZSSK“), prostredníctvom  

mobilných  komunikačných zariadení vo forme elektronického SMS cestovného lístka môžu využiť 
fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými 
podmienkami SMS predaja cestovných lístkov ZSSK (ďalej „Obchodné podmienky SMS predaja“). 

1.     Základné podmienky 

1.1 Prostredníctvom SMS predaja cestovných lístkov ZSSK je možné zakupovať nasledujúce 
typy SMS cestovných lístkov: 
 

SMS časové sieťové cestovné lístky TEŽ: 

typ platnosť cena (s DPH) 

dvojhodinový obyčajný 2 hodiny od doručenia 2 EUR 

dvojhodinový zľavnený 2 hodiny od doručenia 1 EUR 

1-dňový obyčajný do 24. hodiny dňa kúpy 4 EUR 

1-dňový zľavnený do 24. hodiny dňa kúpy 2 EUR 

dvojhodinový na batožinu a bicykel 2 hodiny od doručenia 1 EUR 
 

1.2 Zľavnené cestovné je určené pre:  

 deti od 6. roku veku do dovŕšeného 15. roku veku, 
 občanov nad 70 rokov, 
 držiteľov preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, 
 držiteľov preukazu JUNIOR RAILPLUS EURO<26, KLASIK RAILPLUS, SENIOR RAILPLUS, 
 psa. 

1.3 SMS časové sieťové cestovné lístky TEŽ v čase platnosti platia na trati TEŽ a OŽ a na trati cez Studený 

Potok na neobmedzený počet ciest. 
1.4 SMS časové sieťové cestovné lístky TEŽ nie je možné vrátiť. 

2.     Doplňujúce podmienky 

2.1 SMS predaj cestovných lístkov ZSSK je prístupný pre všetkých zákazníkov v sieťach Orange 
Slovensko, a. s., Slovak Telekom, a. s. a O2 Slovakia, s. r. o. 

2.2 Službu nie je možné využiť u zahraničného mobilného operátora. 
2.3 V rámci pravidiel poskytovania SMS predaja cestovných lístkov ZSSK cestujúcim, sú títo povinní 

nastúpiť do vlaku už s prijatým platným SMS cestovným lístkom vo svojom mobile. Cestujúci 
poskytne dopravcovi takú potrebnú súčinnosť na overenie platnosti cestovného lístka,  aby umožnil 
dopravcovi vykonanie jeho práva kontroly cestovného lístka riadnym spôsobom. Cestujúci pri zakúpení 

SMS cestovného lístka dobrovoľne udeľuje súhlas na stanovené podmienky jeho použitia a kontroly 
platnosti, predovšetkým povinnosti predloženia mobilného komunikačného zariadenia, v ktorom je 
SMS cestovný lístok uložený, na kontrolu oprávnenému zamestnancovi dopravcu. 

2.4 Zakúpením SMS cestovného lístka cestujúci súhlasí s tým, že k overeniu platnosti tohto SMS 
cestovného lístka  predloží k nahliadnutiu oprávnenému zamestnancovi dopravcu svoj mobil alebo iný 
mobil, prostredníctvom ktorého bol jeho SMS cestovný lístok preukázateľne zakúpený, a to nielen 

samotného textu prijatej SMS správy, ale i ostatných detailov tejto správy (napr. zmazania originálu 
SMS cestovného lístka) a že poskytne telefónne číslo a strpí čas potrebný k overeniu pravosti 
zavolaním. 

2.5 Ak v Obchodných podmienkach SMS predaja nie je uvedené inak, na prepravu cestujúcich, bicyklov, 
batožín a zvierat platia podmienky stanovené v Prepravnom poriadku ZSSK (ďalej „PP ZSSK“). 

3.     Nákup SMS cestovných lístkov 

3.1 SMS cestovné lístky ZSSK je možné zakúpiť zaslaním SMS s príslušným textom 
na telefónne číslo 2233: 
 

SMS časový sieťový cestovný lístok TEŽ Text SMS odoslanej zákazníkom 

dvojhodinový obyčajný 

prázdna SMS alebo medzera  
(niektoré mobilné telefóny neumožňujú poslať prázdnu SMS,  

preto je potrebné napísať aspoň medzeru)  
prípadne akýkoľvek iný znak ako sú nižšie uvedené 

znaky v tabuľke 

dvojhodinový zľavnený B 

1-dňový obyčajný C 

1-dňový zľavnený D 

dvojhodinový na batožinu a bicykel X 

SMS s návodom INFO alebo HELP 
 

http://www.slovakrail.sk/sk/preprava-osob/slovensko/produkty-a-zlavy/junior-railplus-euro26.html
http://www.slovakrail.sk/sk/preprava-osob/slovensko/produkty-a-zlavy/karta-klasik-railplus.html
http://www.slovakrail.sk/sk/preprava-osob/slovensko/produkty-a-zlavy/senior-do-70-rokov.html
http://www.slovakrail.sk/sk/preprava-osob/slovensko/prepravny-poriadok.html
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3.2 V časovom úseku približne do 2 minút cestujúcemu bude zaslaná spätná správa – SMS lístok 
na mobilný  telefón, ktorej obsahom bude uvedenie typu cestovného lístka, platnosť (dátum a čas 
od – do) a overovací kód.  

3.3 Z jedného mobilného komunikačného zariadenia je možné prostredníctvom SMS zakúpiť aj viacero 

SMS cestovných lístkov – na mobilné komunikačné zariadenie bude zaslaných toľko SMS cestovných 
lístkov, koľkokrát bola zaslaná SMS správa na tel. č. 2233. SMS cestovné lístky z jedného mobilného 
komunikačného zariadenia budú platiť pre toľkých cestujúcich, koľko SMS cestovných lístkov bolo 
zakúpených. 

3.4 Ak sa doručenie SMS požiadavky prevádzkovateľovi systému z technických príčin oneskorí 
o viac ako 5 minút, cestujúcemu bude následne bezplatne zaslaná informatívna správa o ďalšom 
postupe.  

3.5 Dopravca nenesie zodpovednosť za včasné nedoručenie SMS cestovného  lístka. 
3.6 SMS cestovný lístok nebude doručený, ak: 

 nebudú vyhovujúce podmienky na realizáciu služby, 
 platba za  SMS cestovný lístok prekročí výšku limitu na predplatenej karte, t. j. na karte nie je 

dostatočný kredit, 
 ak je zákazník zaradený do skupiny, podľa kritérií jednotlivého mobilného operátora, ktorým nie 

je umožnené využívať službu. 

4.    Kontrola SMS cestovného lístka vo vlaku 

4.1 Cestujúci je povinný nastúpiť do vlaku už s prijatým platným SMS cestovným lístkom 

vo svojom mobile. 
4.2 Pri kontrole oprávneným zamestnancom dopravcu je na jeho výzvu cestujúci povinný predložiť SMS 

cestovný lístok s identifikačným ochranným kódom a umožniť jeho overenie v zmysle bodu 2.3 týchto 
podmienok. Dodatočné predloženie SMS cestovného lístka sa neakceptuje. 

4.3 V prípade zakúpenia viacerých SMS cestovných lístkov pre viacero osôb, preukázať sa všetkými 
platnými SMS cestovnými lístkami a určiť osoby, pre ktoré sú SMS cestovné lístky zakúpené.  

4.4 Cestujúci, ktorý sa pri kontrole cestovných lístkov vo vlaku nepreukáže platným SMS cestovným 
lístkom (alebo iným platným cestovným dokladom), bude považovaný za cestujúceho bez platného 
cestovného dokladu v zmysle PP ZSSK. 

4.5 Ak cestujúci nesplní podmienky uvedené v čl. 2, ods. 2.3 a 2.4, je pri kontrole cestovných dokladov vo 
vlaku považovaný za cestujúceho bez platného cestovného dokladu v zmysle PP ZSSK.  

4.6 SMS cestovný lístok je neplatný a oprávnený zamestnanec dopravcu pri kontrole cestovných 
dokladov bude postupovať podľa ustanovení PP ZSSK, ak: 

 kód SMS lístka je neplatný,  
 nebol doručený pred nástupom do vlaku, 
 uplynula doba jeho platnosti, 

 nebol zaslaný priamo zmluvným distribútorom SMS lístkov, 
 bol akokoľvek upravovaný, alebo zaslaný z iného ako originálneho zdroja zabezpečovateľa služby, 
 nie je možné overiť jeho platnosť z dôvodov na strane cestujúceho. 

5.    Doklad o zaplatení a daňový doklad 

5.1 Potvrdenie o zakúpení SMS cestovného lístka (doklad o zaplatení) si cestujúci môže zabezpečiť 

prostredníctvom internetovej stránky https://smslistky.sk/tez/login. Cestujúcemu je prostredníctvom 

zadania telefónneho čísla použitého na nákup SMS cestovného lístka a kódu umožnený prístup 

ku kompletnému zoznamu jemu vydaných SMS cestovných lístkov pre dané telefónne číslo. 
Na základe výberu SMS cestovného lístka alebo daného časového obdobia sa zobrazí elektronický 
doklad o zaplatení s možnosťou jeho vytlačenia. 

5.2 O vystavenie riadnej plnohodnotnej faktúry (daňového dokladu) môže cestujúci - zdaniteľná 
osoba - požiadať písomne, a to zaslaním vyplneného a podpísaného tlačiva „Identifikačné údaje na 
vyhotovenie faktúry“ spolu s „Potvrdením o zakúpení SMS cestovného lístka“ priamo alebo 
prostredníctvom pokladnice na adresu Sekcie OTZ. V prípade ich odoslania prostredníctvom pokladnice 

je na 2. diele tlačiva „Identifikačné údaje na vyhotovenie faktúry“, určenom pre cestujúceho, 

potvrdené prevzatie pokladnicou. ZSSK zašle riadnu plnohodnotnú faktúru spolu s „Potvrdením 
o zakúpení SMS cestovného lístka“ v 15-dňovej lehote. 

6.    Reklamácie 

6.1 SMS cestovné lístky nie je možné vrátiť. 
6.2 Ak zákazník nemohol svoj SMS cestovný lístok využiť preukázateľne z viny na strane 

dopravcu (štrajk, kalamita, meškanie vlaku, nehoda na trati), zákazník uplatňuje vrátenie SMS 
cestovného lístka písomne (klasickou alebo elektronickou poštou) prostredníctvom Sekcie OTZ - 
v reklamácii uvedie okrem osobných údajov aj telefónne číslo, z ktorého bol realizovaný nákup SMS 

cestovného lístka, dátum, čas zakúpenia a kód SMS cestovného lístka, číslo bankového účtu a zašle ju 
spolu s relevantnými dokumentmi alebo odôvodneniami, ktorými preukáže opodstatnenosť svojej 
požiadavky, priamo alebo prostredníctvom pokladnice ZSSK na adresu Sekcie OTZ. Sekcia OTZ žiadosť 

http://www.slovakrail.sk/sk/preprava-osob/slovensko/prepravny-poriadok.html
https://smslistky.sk/tez/login
http://www.slovakrail.sk/fileadmin/dokumenty/2014_pdf/Identifikacne_udaje_na_vyhotovenie_faktury-24.pdf
http://www.slovakrail.sk/fileadmin/dokumenty/2014_pdf/Identifikacne_udaje_na_vyhotovenie_faktury-24.pdf
http://www.slovakrail.sk/fileadmin/dokumenty/2014_pdf/Identifikacne_udaje_na_vyhotovenie_faktury-24.pdf
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o návratok preskúma a v prípade jej opodstatnenosti vráti peniaze za cestovné bez uplatnenia storna 
v lehote do 30 dní od podania žiadosti. 
 

Kontakt na Sekciu OTZ: 

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.  
Úsek obchodu 
Sekcia odúčtovania tržieb železníc 
Oddelenie vnútroštátnej prepravy 
Rožňavská 1 
832 72  Bratislava 3 
info@slovakrail.sk  

7.    Informácie o službe 

7.1 Informácie o službe je možné získať: 

 nonstop na telefónnom čísle Kontaktného centra ZSSK - 18 188 (+421 24 48 58 188), 
 na stránke www.slovakrail.sk.  

8.    Identifikácia predajcu 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72  Bratislava 3, Slovensko 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiely: Sa, vložka č. 3497/B 
IČO 35 914 939 
DIČ 2021920076 
IČ DPH: SK 2021920076 
 

 
 

mailto:info@slovakrail.sk
http://www.slovakrail.sk/

