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Vec
Žiadost' o sprostredkovanie informácie pre žiakova študentov

Vláda Slovenskej republiky v rámci realizácie opatrení finančného, ekonomického

a sociálneho balíčka vlády v železničnej osobnej doprave rozhodla s účinnosťou od

17.11.2014 o zavedení bezplatnej dopravy pre individuálnu prepravu jednotlivcov, pre

sociálne najcitlivejšie vrstvy obyvateľstva, čiže aj pre žiakov a študentov škôl.

Vzhľadom k blížiacemu sa koncu školského roka, kedy nastáva čas školských výletov

a podujatí, sa Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) každoročne stretáva so

zvýšeným náporom školských skupín vo vlakoch. Zavedenim bezplatnej prepravy očakáva

tento rok ešte výraznejší záujem škôl o železničnú dopravu, čo sa začína prejavovať už

v tomto období.

Preto si Vás dovoľujeme týmto požiadať o zabezpečenie sprostredkovania nižšie

popísaných ínformácíí pre žiakov základných a stredných škôl.

Z dôvodu predchádzania kapacitným problémom pri preprave a taktiež pre

zjednodušenie a zrýchlenie vypravenia skupín žiakov pristupuje ZSSK od 15.6.2015

k zavedeniu nových podmienok ich vypravenia, pozostávajúcim z dvoch rovín:

• riadenie prepráv skupín s cieľom regulácie prepravných prúdov,

• vypravenie skupín spoločným cestovným lístkom s cieľom zjednodušenia

ich vypravenia.



Bezplatná preprava bola zavedená pre jednotlivcov. Napriek tomu sa ZSSK stretáva

s požiadavkami na skupinové vypravenie bezplatných cestujúcich, najmä zo strany škôl. Na

základe dôkladného zváženia ZSSK pristupuje k tejto možnosti a zavádza nové podmienky

skupinového vypravenia cestujúcich s nárokom na bezplatnú prepravu, za dodržania

základného princípu, že nárok na bezplatnú prepravu (či už individuálny alebo skupinový

bezplatný lístok) má iba cestujúci, ktorý je u ZSSK riadne zaregistrovaný pre využívanie

bezplatnej prepravy, t. j., je držiteľom príslušného preukazu, na ktorý ZSSK priznáva

bezplatnú prepravu a vo vlaku ho predloží. Bezplatná preprava nebude poskytovaná iným

cestujúcim.

Základné podmienky:

l. Skupinu tvorí minimálne 6 cestujúcich: I vedúci skupiny starší ako 18 rokov (ktorý

komunikuje so ZSSK pri riešení prepravy a za skupinu zodpovedá) a minimálne

5 cestujúcich s nárokom na bezplatnú prepravu.

2. Každá takáto skupina bude vypravená skupinovým cestovným lístkom na bezplatnú

prepravu, ktorý bude vydaný iba na základe vyplneného a zo strany ZSSK

potvrdeného "Zoznamu účastníkov skupiny" (ďalej "zoznam"), ktorý je uvedený

v prilohe tohto listu.

Vedúci skupiny má nárok na bezplatnú prepravu, len ak spÍňa podmienky na priznaníe

bezplatnej prepravy, stanovené v pp ZSSK. Vopačnom prípade mu bude vystavený

štandardný cestovný listok.

3. V prípade, ak skupina cestuje vlakom dial'kovej dopravy (vlaky kategórie R, Ex, EC,

EN, SC), prepravu nie je potrebné objednávať, skupina bude vybavená cestovnými

dokladmi priamo v pokladnici na základe vyplneného zoznamu.

Keďže však vlaky díal'kovej dopravy majú určený obmedzený počet cestovných lístkov

na bezplatnú prepravu, je bezplatná preprava možná len do vyčerpanía stanovenej

kapacity. Po jej vyčerpaní je zákazník vybavený štandardným plateným cestovným, na

aké má nárok - v prípade žiakov a študentov polovičným cestovným.

Z tohto dôvodu odporúčame skupinám nenechávať sí vyzdvihnutie lístkov na poslednú

chvíl'u, ale využíť predpredaj, ktorý sa začína až 60 dní pred cestou.

4. V prípade, ak skupina cestuje vlakom regionálnej dopravy (vlaky kategórie Os, Zr,

REX), je povinná prepravu objednat' v čo najväčšom časovom predstihu, najneskôr
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však 3 pracovné dni pred plánovanou cestou. Preprava sa objednáva zaslaním

vyplneného zoznamu na adresu info@slovakrail.sk. Až po schválení prepravy (vedúci

skupiny dostane potvrdzujúci e-mail so schváleným zoznamom) je možné na základe

schváleného zoznamu priamo v pokladnici vydať skupinový cestovný lístok.

// / ZSSK si vyhradzuje právo z kapacitných dôvodov neschváliť prepravu

vpožadovanom vlaku, resp. odporúčat' prepravu v inom vlaku s dostupnou kapacitou.

Z uvedeného dôvodu prosíme o pochopenie škôl pri dodržiavaní stanovenej lehoty na

zaslanie objednávky. / / /

5. Vo vlaku vedúci skupiny predkladá všetky tieto doklady:

• riadne vyplnený a zo strany ZSSK potvrdený zoznam

• cestovné lístky vydané na základe zoznamu

• preukazy, na ktoré sa priznáva bezplatná preprava a ktoré sú uvedené na zozname

Zoznam a cestovné lístky platia len v tom vlaku, ktorý je na nich uvedený.

Podrobné podmienky vypravovania budú zverejnené na www.slovakrail.sk.

V prípade, ak žiaci ZŠ a SŠ nie sú u ZSSK zaregistrovaní pre využívanie

bezplatnej prepravy a nevlastnia iný preukaz na zdokladovanie nároku na polovičné

cestovné s fotografiou, je možné na preukázanie nároku na polovičné cestovné predložiť

riadne vyplnený a školou potvrdený Zoznam účastníkov skupiny. Potvrdením zoznamu

škola zodpovedá za to, že uvedení cestujúci sú žiakroi podľa príslušného zákona a majú nárok

na žiacke (polovičné) cestovné podľa PP ZSSK.

V snahe predísť problémom pri priznaní bezplatnej prepravy u žiakov, ktorí

v tomto období alebo počas letných prázdnin dovŕšia vek 15 rokov a nárok na bezplatnú

prepravu preukazujú na základe "Preukazu pre dieťa do IS rokov", dovoľujeme si upozorniť

na nasledovné:

Platnosť .Preukazu pre dieťa do IS rokov" končí automaticky dovŕšením 15. roku

veku dieťaťa. Ak bude mať žiak záujem o bezplatnú prepravu aj po tomto termíne, je potrebné

požiadať o vydanie "Preukazu pre žiaka/študenta" v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK. Potrebné

je však okrem prenkazu totožnosti a fotografie (2 x 3 cm) predložiť aj riadne vyplnenú

a školou potvrdenú Žiadanku na vydanie preukazu (je k dispozícii v pokladniciach alebo na

internetovej stránke ZSSK).

Dovol'ujeme si preto požiadať o sprostredkovanie tejto informácie tak, aby si

žiaci mali možnosť potvrdit' žiadanku ešte počas trvania školského roka.
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Podrobné podmienky priznania bezplatnej prepravy pre žiakov a študentov škôl sú

zverejnené na internetovej stránke ZSSK www.slovakrail.sk.

S pozdravom

Príloha - Zoznam účastníkov skupiny

Ing. Jiŕí K u b á č ek, CSc.
generálny riaditeľ sekcie
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Zoznam účastníkov skupiny

C. vlaku Odkiaľ Dátum C. vlaku

Por.
č.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Názov:

Sfdlo:

Meno a priezvisko Dátum
narodenia Trvalé bydlisko

Kategória
(uveďte kód A - Dj

Registračné číslo

z preukazu ZSSK

Telefónne čislo:

E-mailová adresa:

Pečiatkaškoly:

'--------'----------------',- _ -- --- -----------------------
Zoznam účastnikov skupiny (ďalej "zoznam') oprávi'luje zodpovedného vedúceho skupiny (ďalej "vedúci') na vyzdvihnutie skupinového cestovného
lístka na bezplatnú prepravu (ďalej "CLBP") pre cestujúcich s nárokom na bezplatnú prepravu. V prípade vlakov, ktoré nemajú obmedzený počet

CLS?, musi byť preprava objednaná na ZSSK 3 pracovné dni vopred na info@slovakrail.sk. Zoznam neoprávňuje vedúceho na bezplatnú
prepravu, ak nesplňa podmienky na priznanie bezplatnej prepravy, stanovené v pp ZSSK. Nárok na CLS? má iba registrovaný cestujúci, ktorý
splňa podmienky bezplatnej prepravy. Vedúci je povinný na požiadanie oprávneného zamestnanca spoločnosti predložiť preukaz totožnosti.


	DOC150615-000
	DOC150615-001
	DOC150615-002
	DOC150615-003
	DOC150615-004

