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Poskytovanie zľavneného cestovného Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s.
Váţená pani riaditeľka, váţený pán riaditeľ,
na základe poznatkov z kontrolnej činnosti a praktických skúseností pri poskytovaní
zľavneného cestovného Ţelezničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) pre ţiakov
stredných škôl si Vás dovoľujeme upozorniť a informovať o nasledovnom:
1. V zmysle Prepravného poriadku Ţelezničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (PP ZSSK)
majú ţiaci stredných škôl nárok na zľavnené cestovné od 1. septembra do 31.
augusta nasledujúceho roka, okrem ţiakov záverečného (maturitného) ročníka, ktorí
majú nárok na zľavnené cestovné len do vykonania záverečnej skúšky, maximálne
však do 30. júna. Po tomto termíne stráca ţiak nárok na zľavnené cestovné v ZSSK.
Na základe vyššie uvedeného Vás prosíme o zabezpečenie vyrozumenia
zamestnancov školy zodpovedných za potvrdzovanie Ţiadaniek na vydanie ŢP
(Ţiadanka), aby študentom maturitného ročníka potvrdzovali Ţiadanku maximálne do
30. júna. Je zakázané potvrdiť Žiadanku študentom na konci školského roka, po
vykonaní maturitnej skúšky, ako to bolo praktizované niektorými školami v mesiaci
máj 2011.
2. Škola berie na vedomie, ţe všetci ţiaci, ktorí nespĺňajú podmienku pokračovania
v štúdiu a nespĺňajú právny status „Ţiak“ nemajú nárok na ţiacke zľavnené cestovné
v ZSSK. Ţiakom, ktorí pouţívajú Preukaz ţiaka vo forme BČK (bezkontaktnej čipovej
karty), vydávaný školou, je nutné po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky
zablokovať moţnosť uplatnenia si zľavneného cestovného v ZSSK.
V tejto súvislosti Vás chceme poţiadať o zaslanie aktuálnej databázy ţiakov
záverečného (maturitného) ročníka, podľa možnosti obratom, oprávnenému pracovníkovi
spoločnosti EMtest-SK s.r.o., ktorý technicky zabezpečí realizáciu blokácie moţnosti pouţitia
zľavneného cestovného u týchto ţiakov v informačnom systéme ZSSK.
Súčasne vás prosíme o upozornenie ţiakov v poslednom ročníku, ţe po maturite
môţu na ţeleznici cestovať iba za plné cestovné v zmysle PP ZSSK. Týmto krokom sa
eliminuje vznik konfliktných situácií pri poskytovaní zľavneného cestovného medzi
cestujúcimi a zamestnancami ZSSK, pokutovaniu ţiakov oprávnenými kontrolnými
zamestnancami, ako aj vzniku sťaţností zo strany ţiakov a ich rodičov.
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