
Typ cestujúceho

2. vozòová trieda
ak splnia podmienky bezplat-

nej prepravy

2. vozòová trieda
ak nesplnia podmienky 

bezplatnej prepravy a na 
prihranièný úsek

1. vozòová trieda
PREUKAZOVANIE NÁROKU NA BEZPLATNÚ PREPRAVU

pri registrácii 
(vybavení preukazu ZSSK)

bude im 
vystavený

pri kúpe lístka
pri kontrole vo vlaku

(CLBP = cestovný lístok na bezplatnú 
prepravu)cestovné

(CLBP = cestovný lístok 
na bezplatnú prepra-

vu)

EC 
príplatok

SC 
príplatok cestovné EC 

príplatok
SC 

príplatok cestovné EC 
príplatok

SC 
príplatok

deti do 6 rokov bezplatne 
(bez cestovného lístka) nie 5 EUR

bezplatne 
(bez cestovného 

lístka)
nie 5 EUR

max. 2 deti 
bezplatne 

na 1 dospelú oso-
bu (každé ïalšie dieśa 
cestovné pod¾a 

cenníka è. 10, ståpec F)

nie
(1 EUR)

5 EUR
(3 EUR) nepotrebujú preukaz nepotrebujú lístok niè

deti od 6 do 15 rokov
CLBP 

viazaný na cestujúceho 
a viazaný 

na vlak kategórie R, Ex, 
EC, EN, SC

1 EUR 5 EUR
cestovné pod¾a 
cenníka è. 1, 

ståpec B
1 EUR 5 EUR

cestovné pod¾a 
cenníka è. 10, 

ståpec F
1 EUR 3 EUR

pas dieśaśa 
(alebo rodný list dieśaśa + preukaz 

totožnosti zákonného zástupcu)
+ fotografia

preukaz ZSSK
pre dieśa do 15 

rokov

preukaz ZSSK 
pre dieśa do 15 rokov 

(alebo osobné údaje dieśaśa)
+ údaje o presnom vlaku

dia¾kovej dopravy

CLBP
+ preukaz ZSSK pre dieśa do 15 

rokov

žiaci a 
študenti                                   
denného 
štúdia
do 26 
rokov

jednorazové cestovné

CLBP 
viazaný na cestujúceho 

a viazaný 
na vlak kategórie R, Ex, 

EC, EN, SC

1 EUR 5 EUR
cestovné pod¾a 
cenníka è. 1, 

ståpec B
1 EUR 5 EUR

cestovné pod¾a 
cenníka è. 10, 

ståpec D
1 EUR 3 EUR

1)  ak žiak/študent je držite¾om BÈK *:

a) s aktivovanou dopravnou èasśou:
BÈK + preukaz totožnosti ** 

b) bez aktivovanej dopravnej èasti 
a nemá záujem o èasové lístky:
BÈK + preukaz totožnosti **

c) bez aktivovanej dopravnej èasti
a má záujem o èasové lístky:
BÈK + preukaz totožnosti ** 

+ fotografia (povinná)

2)  ak žiak/študent nie je držite¾om BÈK *:
žiadanka potvrdená školou 
+ preukaz totožnosti **

+ fotografia (povinná)

* Iba BÈK vydaná školou v SR.
** Preukazom totožnosti v prípade detí do 15 

rokov je: 
a) pas dieśaśa alebo  b) rodný list dieśaśa 
a preukaz totožnosti zákonného zástupcu.

preukaz ZSSK
pre zákazníka

preukaz ZSSK
pre zákazníka

preukaz ZSSK
pre žiaka/štu-

denta

preukaz ZSSK
pre žiaka/štu-

denta

BÈK alebo preukaz ZSSK
pre žiaka/študenta
(alebo osobné údaje 

žiaka/študenta)
+ údaje o presnom vlaku

dia¾kovej dopravy

1) ak žiak/študent je držite¾om BÈK:
CLBP + BÈK

2) ak žiak/študent nie je držite¾om 
BÈK:

CLBP + preukaz ZSSK pre žiaka/
študenta

èasové 
cestovné

z miesta 
bydliska 

do miesta 
školy (max. 
2 povolené 

trate 
do 160 km 
zapísané 

v preukaze)

deti MŠ od 
6 rokov,
žiaci ZŠ, 

žiaci 1.-4. 
roèníka 

8-roèných 
gymnázií

preukaz ZSSK 
(bez cestovného lístka)

viazaný na cestujú-
ceho, 

bez potreby viazanosti 
na vlak

nie 5 EUR
cestovné (jedno-

razové) pod¾a
cenníka è. 1, 

ståpec B
1 EUR 5 EUR

cestovné (jednora-
zové) pod¾a

cenníka è. 10, 
ståpec D

1 EUR 3 EUR nepotrebujú lístok
preukaz ZSSK pre žiaka/študenta 

(prípadne BÈK s aktivovanou 
dopravnou èasśou, ak ju škola 

vydáva)

žiaci SŠ 
a študenti 

VŠ

mesaèný CLBP
viazaný na cestujú-

ceho,
bez potreby viazanosti 

na vlak

nie 5 EUR
cestovné (jedno-

razové) pod¾a
cenníka è. 1, 

ståpec B
1 EUR 5 EUR

cestovné (jednora-
zové) pod¾a

cenníka è. 10, 
ståpec D

1 EUR 3 EUR

BÈK s aktivovanou 
dopravnou èasśou 

alebo preukaz ZSSK 
pre žiaka/študenta 

so zapísanými 
povolenými tratiami
(alebo osobné údaje 

žiaka/študenta)

1) ak žiak/študent je držite¾om BÈK 
s aktivovanou dopravnou èasśou:

mesaèný CLBP + BÈK

2) ak žiak/študent nie je držite¾om 
BÈK  s aktivovanou dopravnou èasśou 
alebo vôbec nie je držite¾om BÈK:

mesaèný CLBP 
+ preukaz ZSSK pre žiaka/študenta

dôchodcovia do 62 rokov
CLBP 

viazaný na cestujúceho 
a viazaný 

na vlak kategórie R, Ex, 
EC, EN, SC

1 EUR 5 EUR

cestovné pod¾a
cenníka è. 1, 

ståpec A
(v prípade 
nároku na 

iné z¾avnené 
cestovné pod¾a 

príslušného 
cenníka)

1 EUR 5 EUR

cestovné pod¾a
cenníka è. 10, 

ståpec C
(v prípade nároku 
na iné z¾avnené 

cestovné pod¾a prí-
slušného cenníka)

1 EUR 3 EUR
potvrdenie o výplate dôchodkových dávok 

nie staršie ako 30 dní
+ preukaz totožnosti

+ fotografia

preukaz ZSSK 
pre poberate¾a 
dôchodku do 

62 rokov

preukaz ZSSK 
pre poberate¾a dôchodku 
do 62 rokov (alebo osobné 

údaje dôchodcu) 
+ údaje o presnom vlaku

dia¾kovej dopravy

CLBP 
+ preukaz ZSSK 

pre poberate¾a dôchodku do 62 
rokov

obèania od 62 rokov
CLBP 

viazaný na cestujúceho 
a viazaný 

na vlak kategórie R, Ex, 
EC, EN, SC

1 EUR 5 EUR

cestovné pod¾a
cenníka è. 1, 

ståpec A
(v prípade 
nároku na 

iné z¾avnené 
cestovné pod¾a 

príslušného 
cenníka)

1 EUR 5 EUR

cestovné pod¾a
cenníka è. 10, 

ståpec C
(v prípade nároku  
na iné z¾avnené 

cestovné pod¾a prí-
slušného cenníka)

1 EUR 3 EUR preukaz totožnosti 
+ fotografia (dobrovo¾ná)

preukaz ZSSK 
pre zákazníka

preukaz ZSSK pre zákaz-
níka (alebo osobné údaje 

zákazníka) 
+ údaje o presnom vlaku

dia¾kovej dopravy

CLBP 
+ preukaz totožnosti

obèania od 70 rokov 
CLBP 

viazaný na cestujúceho 
a viazaný 

na vlak kategórie R, Ex, 
EC, EN, SC

1 EUR 5 EUR cestovné pod¾a
cenníka è. 3 1 EUR 5 EUR

cestovné pod¾a 
cenníka è. 10, 

ståpec G
1 EUR 3 EUR preukaz totožnosti 

+ fotografia (dobrovo¾ná)
preukaz ZSSK
pre zákazníka

preukaz ZSSK pre zákaz-
níka (alebo osobné údaje 

zákazníka) 
+ údaje o presnom vlaku

dia¾kovej dopravy

CLBP 
+ preukaz totožnosti

pre dieśa do 15 pre dieśa do 15 

Železnièná spoloènosś Slovensko, a. s. (ZSSK)
www.slovakrail.sk, info@slovakrail.sk, 18 188 (+421 24 48 58 188), facebook.com/slovakrail

PODMIENKY VYPRAVENIA CESTUJÚCICH S NÁROKOM NA BEZPLATNÚ PREPRAVU OD 17.11.2014


a) s aktivovanou dopravnou èasśou:


a) s aktivovanou dopravnou èasśou:








potvrdenie o výplate dôchodkových dávok potvrdenie o výplate dôchodkových dávok 




