
 

 

     Nárok na bezplatné cestovanie vo vnútroštátnej železničnej osobnej doprave budú mať od 
17. novembra deti do 15 rokov, žiaci a študenti denného štúdia do 26 rokov, ako aj osoby, 
ktoré dovŕšili 62 rokov a všetci poberatelia dôchodkov podľa zákona o sociálnom poistení. 

     Cestujúci si registráciu a preukaz vybaví na počkanie v pokladniciach označených logom 
KVC (Komplexné vybavenie cestujúcich), ktoré sú k dispozícii v 85 železničných staniciach.       

     V menších železničných staniciach, kde nie je k dispozícii systém KVC, ktorých je 65, si 
cestujúci môže požiadať o vyhotovenie preukazu. Po tom, ako predloží potrebné doklady a 
vyplní žiadanku o vydanie preukazu, bude mať preukaz k dispozícii do troch pracovných dní 
od podania žiadanky. Preukaz si vyzdvihne na tej stanici, kde o jeho vydanie požiadal. 

     Poberateľ dôchodku zo všeobecného systému vo veku do 62 rokov (napr. predčasný, 
vdovský, vdovecký atď.) musí predložiť pri vybavení, resp. podaní žiadosti preukaz 
totožnosti, fotografiu  a potvrdenie o výplate dôchodkových dávok zo soc. poisťovne (nie 
staršie ako 30 dní). Po splnení podmienok mu bude vydaný „Preukaz pre poberateľa 
dôchodku do 62 rokov“. 

     Starobný dôchodca a osoba  vo veku nad  62 rokov musí predložiť pri vybavení, resp. 
podaní žiadosti iba preukaz totožnosti a bude mu vydaný „Preukaz zákazníka“. Dôchodca sa 
môže rozhodnúť, či si na preukaz dá fotografiu.  Preukaz s fotografiou mu  zjednoduší 
cestovanie. Pri kontrole lístkov vo vlaku nebude potrebovať aj občiansky preukaz alebo pas.  

     Dočasné výnimky ! 

      V prípade, že si lístok zadarmo budú chcieť seniori zaobstarať priamo vo vlakoch po 11. 
januári, budú musieť zaplatiť aj prirážku. "Výnimkou bude len predaj vo vlaku pre 
cestujúcich, ktorí nastúpia v staniciach a zastávkach, kde nie je pokladnica,"  

     Pre seniorov vo veku 62 rokov a viac bude zároveň do konca marca 2015 platiť aj druhá 
výnimka. A to, že si nulový lístok budú môcť dočasne kúpiť len na občiansky preukaz. Do 
tohto dátumu tak nebudú ešte potrebovať špeciálny preukaz zo železníc. Toto prechodné 
obdobie platí  pre nákup lístkov cez pokladnice a aj pre nákup priamo vo vlaku. 

     Registrácia cez internetovú stránku 

     Študenti a dôchodcovia nad 62 rokov sa môžu pre bezplatné cestovanie vo vlakoch 
registrovať aj cez internet. Takúto možnosť pre nich spustila Železničná spoločnosť 
Slovensko (ZSSK) od pondelka 10. novembra a prístup k nej nájdu na internetovej stránke 
dopravcu. Podmienkou je vytvorená aktívna emailová adresa na webe, cez ktorú sa overuje 
aktivačný kód poslaný emailom. 

Preukaz si možno vyzdvihnúť neskôr "Väčšina starobných dôchodcov a značná časť 
študentov tak nemusí do 17. novembra prísť riešiť registráciu na železničnú stanicu," 



Papierový preukaz pre bezplatnú prepravu si môžu vyzdvihnúť hocikedy neskôr. Registráciu 
dokončia priamo pri ceste vo vlaku. Vlakvedúci ju potvrdí na prenosnom zariadení. Ak by sa 
tak nestalo sprievodcom vo vlaku, treba dokončiť registráciu v pokladnici ZSSK.Pred 
dokončením registrácie si môže táto skupina dôchodcov kúpiť len jeden lístok s nulovou 
hodnotou. Súčasne dopravca pripravuje pre všetkých cestujúcich s nárokom na bezplatnú 
dopravu možnosť kupovať si povinné lístky s nulovou hodnotou cez internet od 17. 
novembra. Musia mať však vyriešenú registráciu a prípadne aj preukaz pre bezplatnú 
prepravu. 


