
                         
                                                                   ŽIADANKA 
 

   na vydanie Žiackeho preukazu na zľavnené cestovné pre žiakov a študentov škôl 

 
(Ţiadateľ je povinný predloţiť riadne vyplnenú a školou potvrdenú, neprepisovanú, príp. úradne opravenú Ţiadanku, preukaz 

totoţnosti, aktuálnu a nepouţitú farebnú fotografiu. Fotografia musí byť o rozmeroch 3x3,5 cm na fotografickom papieri, osoba 
musí byť identifikovateľná, vyobrazená z čelného pohľadu, bez pokrývky hlavy a bez pozadia.) 

 
 

Meno a priezvisko ........................................................................……...... dátum narodenia.......................................... 

Adresa trvalého bydliska ........................................…...............................................................................................….. 

Preukaz totoţnosti ....................číslo.............................................. (v prípade ţiadateľov do 15 rokov, preukaz totoţnosti jedného 

z rodičov alebo zákonného zástupcu)                                                                                                                                                                                          

 
 

Prehlasujem, ţe som sa oboznámil(a) s podmienkami, za ktorých sa poskytuje zľavnené cestovné pre ţiakov a študentov škôl. 
Zaväzujem sa, v prípade neoprávneného pouţívania zľavneného cestovného, nahradiť Ţelezničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 
(„spoločnosti“) škodu vo výške zodpovedajúcej obyčajnému celému cestovnému podľa Prepravného poriadku Ţelezničnej 
spoločnosti Slovensko, a. s. (PP ZSSK) za celý čas zisteného neoprávneného pouţívania zľavneného cestovného pre ţiakov 
a študentov škôl. 
Podľa ustanovenia § 11, ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
udeľujem dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu uvedenom v tejto Ţiadanke na spracovanie v informačnom 
systéme KVC. 
S ukončením platnosti preukazu končí platnosť aj písomného súhlasu na spracovanie osobných údajov (okrem prípadov 
následného vymáhania v súvislosti so zneuţitím zľavneného cestovného). V prípade preukázateľného zneuţitia Ţiackeho preukazu 
si spoločnosť  vyhradzuje právo okamţitého odňatia Ţiackeho preukazu podľa ustanovení PP ZSSK. 
Zároveň súhlasím s preukázaním sa preukazom totoţnosti v prípade kontroly oprávneným zamestnancom spoločnosti vo vlaku. 
 

 
V........................................dňa.....................20........                                                      .............................................. 
                                                                                                                                                             Podpis ţiadateľa 
                                                                                                                                                                            (v prípade ţiadateľa do 15 rokov podpis zákonného zástupcu) 

 
ZSSK 073514151/33078      
 
 

 

Potvrdzujem, že žiadateľ: 

Je žiakom/študentom školy: ....................................……………….................................................................................................. 

v dennej  forme  štúdia  (do získania  vysokoškolského  vzdelania 2. stupňa) 

v školskom/akademickom roku 20........./20.........      v čase od   ....…............. 20.........   do   ..….............. 20 ............. 

Vyučovanie je v dňoch ....................................…...................... Prázdninová prax od.......…............do....………........... 

Ţiak/Študent navštevuje ................. ročník a dĺţka štúdia je ........... rokov. 

V prípade využívania žiackych časových cestovných lístkov žiak/študent dochádza: 

zo stanice .................................................do stanice .................................................. (miesto školy) 

Vedenie   školy   prehlasuje,  ţe   si  je  vedomé  svojej   zodpovednosti   za  správnosť  potvrdených   údajov  a zaväzuje sa 

nahradiť spoločnosti škodu, ktorá by jej vznikla v dôsledku potvrdenia nepravdivých údajov. 

 

       .............................................................. 
       čitateľne meno a priezvisko zamestnanca školy zodpovedného 

                                 za potvrdenie Ţiadanky                                                                                                                              .................................................... 
                                                                                                                                                                                                 pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca školy 

 

V ...............................................dňa..................20..... 

 

Číslo Ţiackeho preukazu: .......................................... 

Evidenčné č.: ............................................................. 

Platí do ........................................................20.......... 

Poznámky:                                                                                                           

....................................................................................                                               ......................................................    

                                                                                                                                                        pečiatka a podpis pokladníka spoločnosti 

 
Poznámka spoločnosti: Miesto trvalého bydliska môţe byť totoţné s miestom školy. Na získanie výhodnejšieho spojenia na 
dochádzku do školy si môţe ţiak/študent na zakupovanie časových cestovných lístkov zvoliť ešte jednu doplnkovú trať, ľubovoľne 
zvolenú, podľa vlastného výberu, ktorú pokladník vyznačí na Ţiackom preukaze. 

  Ţ e l e z n i č n á  s p o l o č n o s ť   S l o v e n s k o,  a. s. 

 


