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SLEDOVANIE VYDANÍ A ZMIEN DOKUMENTU
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Číslo vydania

Popis
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Prvotné vypracovanie
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Druhé vydanie
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Tretie vydanie
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4

Štvrté vydanie
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ZÁZNAM O ZMENÁCH
Číslo zmeny

Účinnosť

Opravil dňa

Podpis

Poznámka
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ROZSAH ZNALOSTÍ
Proces

pracovná pozícia
vlastníci procesov
zamestnanec poverený
agendou cestovných výhod
kontrolór školiteľ, metodik
predaja,
kontrolór prepravy,
vlakvedúci, sprievodca,

Útvar
ZSSK - všetky
ZSSK- ORLZ
ORLZ-RP
ZSSK- SeRP
OIK
SeRRP

Rozsah znalostí1
informatívna
úplná
prvá časť, kap. 1,
3, 10, 13, druhá
časť, prílohy č. 9,
10, 11, 12 –
úplná,
ostatné prílohy informatívna
prvá časť, kap. 1,
3, 13, druhá časť,
prílohy č. 1, 9, 10,
11, 12 – úplná,
ostatné prílohy informatívna

hlavný pokladník, pokladník

SeSZ

ostatní zamestnanci

ZSSK

Informatívna

zamestnanec poverený
agendou cestovných výhod

ZSSK CARGO, ŽSR
MDPT SR

Úplná

ostatní zamestnanci

ZSSK CARGO, ŽSR

Informatívna

Zamestnanci poverení agendou cestovných výhod sú povinní z uvedeného predpisu vykonať
skúšku spôsobilosti.

1

Úplná alebo Informatívna
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ZOZNAM A VYSVETLENIE POUŽITÝCH ZNAČIEK A SKRATIEK,
DEFINÍCIE POUŽITÝCH POJMOV
pre účely tohto predpisu
BČK
Evidenčná zložka

Bezkontaktná čipová karta
Pracovisko organizačného útvaru, kde sa vedie
evidencia cestovných výhod
GR
Generálne riaditeľstvo
MDPT SR
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej
republiky
Ok 10
Predpis o poskytovaní zamestnaneckých cestovných
výhod ZSSK
Ok 12
Predpis
na
priznávanie
cestovných
výhod
zamestnancom pri ich súkromných cestách do
zahraničia
Oprávnená osoba
Čakateľ na priznanie zamestnaneckých cestovných
výhod
Oprávnený držiteľ
Zamestnanec, dôchodca, vdovec/a, sirota
Oprávnený zamestnanec
Zamestnanec, ktorý vykonáva agendu cestovných výhod
Organizačný útvar
Organizačný útvar ZSSK, ŽSR, ZSSK CARGO
ORLZ
Odbor riadenia ľudských zdrojov
ORLZ – RP
Odbor riadenia ľudských zdrojov – regionálne pracovisko
OU
Organizačný útvar
OZ
Organizačná zložka
OŽ
Ozubnicová železnica
Poberateľ dôchodku
Zamestnanec, ktorý je v čase skončenia pracovného
pomeru poberateľom dôchodku alebo predloží doklad
Sociálnej poisťovne o prijatí žiadosti zamestnanca
o priznanie dôchodku dňom nasledujúcim po dni
skončenia pracovného pomeru
PP ZSSK
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko,
a. s.
Preukaz totožnosti
Občiansky preukaz, cestovný pas
Prolongácia železničného preukazu Predĺženie platnosti železničného preukazu na základe
uhradenia cestovného určeného Tarifou cestovného na
príslušný kalendárny rok
Tarifa cestovného
Určuje cestovné pre oprávnených držiteľov železničných
preukazov - vydaná MDPT SR
TEŽ
Tatranské elektrické železnice
TREŽ
Úzkokoľajná železnica Trenčianska Teplá - Trenčianske
Teplice
ÚPSVR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Vlak kategórie EC
Vlak EuroCity
Vlak kategórie IC
Vlak InterCity
Vlak kategórie SC
Vlak SuperCity
Výdajné miesto
Centrálna
evidencia
a technické
zabezpečenie
železničných preukazov (Odbor riadenia ľudských
zdrojov, regionálne pracovisko - Bratislava, Košice)
Zamestnanec
Zamestnanec ZSSK, ZSSK CARGO, ŽSR, MDPT SR a
ostatných organizácií určených Tarifou cestovného
ZP
Zákonník práce
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Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Spoločný názov pre ZSSK, ZSSK CARGO, ŽSR
a ostatné organizácie určené Tarifou cestovného
Cestovný doklad, ktorý oprávňuje držiteľa na cestovanie
vo vlakoch osobnej dopravy ZSSK na tratiach ŽSR
Železnice Slovenskej republiky
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ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Predpis ZSSK Ok 10 určuje používanie cestovných výhod poskytovaných ZSSK, vo
všetkých vlakoch osobnej dopravy ZSSK na tratiach ŽSR, TEŽ, OŽ, TREŽ pre
oprávnených držiteľov určených Tarifou cestovného na príslušný kalendárny rok,
vydanou v súlade s platnými normami.
2. ZSSK priznáva cestovné výhody len fyzickým a právnickým osobám podieľajúcim sa
na zabezpečení činnosti ZSSK, ktorí boli odsúhlasení MDPT SR v Tarife cestovného.
3. Ustanovenia predpisu ZSSK Ok 10 sú záväzné pre všetkých oprávnených držiteľov.
4. Cestovné výhody nie sú súčasťou mzdy a nie je na ne právny nárok.
5. Poskytovanie cestovných výhod na tratiach zahraničných železníc je stanovené
predpisom Ok 12.
6. Vydávanie,
centrálnu
evidenciu
železničných
preukazov
a ostatných
zamestnaneckých cestovných dokladov, vrátane metodickej a koordinačnej činnosti
v súlade s týmto predpisom, zabezpečuje ZSSK, ORLZ.
7. ORLZ
ZSSK má právo vykonávať
kontroly používania cestovných výhod
a správnosti kontroly a evidencie ich poskytovania vo všetkých organizačných
útvaroch alebo u právnických a fyzických osôb podieľajúcich sa na zabezpečení
činnosti ZSSK, ktorých zamestnanci sú držiteľmi cestovných výhod.
ORLZ ZSSK môže žiadať tieto subjekty o oznámenie príslušných údajov týkajúcich
sa cestovných výhod. Túto právomoc má aj MDPT SR, sekcia železničnej dopravy
a dráh voči všetkým dotknutým organizačným útvarom.
8. Cestovné doklady, pridelené v súlade s predpisom ZSSK Ok 10, je povinný
oprávnený držiteľ predložiť k nahliadnutiu zamestnancovi kontrolného orgánu ZSSK
vo vlakoch osobnej dopravy.
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PRVÁ ČASŤ
Cestovné výhody poskytované ZSSK
Kapitola 1
Cestovné doklady
ZSSK poskytuje v súlade s Tarifou cestovného tieto doklady:
1. Železničný preukaz vo forme bezkontaktnej čipovej karty (BČK) modrej farby na 1.
alebo 2.vozňovú triedu
Železničný preukaz pre zamestnanca ZSSK – pravý dolný roh vyznačený
modrou farbou
1.2.
Železničný preukaz pre zamestnanca inej železničnej spoločnosti – pravý
dolný roh vyznačený oranžovou farbou
1.3.
Železničný preukaz pre manželku zamestnanca, manžela zamestnankyne
(pre všetky železničné spoločnosti) – pravý dolný roh vyznačený žltou farbou
1.4.
Železničný preukaz pre dieťa zamestnanca (pre všetky železničné
spoločnosti) – pravý dolný roh vyznačený zelenou farbou,
1.5.
Železničný preukaz pre dôchodcu a jeho rodinných príslušníkov, pre
ekonomicky činnú vdovu po zamestnancovi alebo dôchodcovi, pre
ekonomicky činného vdovca po zamestnankyni alebo dôchodkyni, pre vdovu
po zamestnancovi alebo dôchodcovi, pre vdovca po zamestnankyni alebo
dôchodkyni, sirotu po zamestnancovi alebo dôchodcovi, pre bývalého
zamestnanca – držiteľa železničného preukazu s označením „T“ a jeho
rodinných príslušníkov – pravý dolný roh vyznačený šedou farbou.
2. Voľný cestovný lístok v 1.vozňovej triede
0735 2 491400
1.1.

Evidenčná zložka o všetkých poskytovaných cestovných výhodách vedie presnú
evidenciu.
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Kapitola 2
Povoľovanie výnimiek
1. Výnimky z tohto predpisu povoľuje riaditeľ ORLZ ZSSK.
2. K písomnej žiadosti žiadateľa o povolenie výnimky z tohto predpisu je povinný zaujať
stanovisko vedúci organizačného útvaru. Bez tohto stanoviska bude žiadosť vrátená
späť žiadateľovi.
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Kapitola 3
Železničný preukaz
Poskytovanie železničného preukazu
1. Železničný preukaz sa vydáva zamestnancovi a jeho rodinným príslušníkom po
uplynutí skúšobnej doby zamestnanca a nie je rozhodujúce, či bol uzatvorený
pracovný pomer so zamestnancom na dobu určitú alebo neurčitý čas.
V prípade, že zamestnanec po uplynutí skúšobnej doby nepožiada o vydanie
železničného preukazu, stráca nárok na pridelenie mesačného cestovného lístka na
dochádzku do zamestnania.
2. Uvedenú lehotu je možné predĺžiť až na 12 mesiacov, ak zamestnanec:
2.1.
nahlási stratu, resp. neodovzdá železničný preukaz pri skončení
predchádzajúceho pracovného pomeru v organizačnom útvare, v ktorom bol
držiteľom železničného preukazu,
2.2.
nahlási stratu, resp. neodovzdá železničný preukaz dieťaťa v súvislosti so
skončením štúdia, prerušením štúdia alebo dovŕšením 26.roku veku.
3. Zamestnanec žiada o vydanie železničného preukazu pre seba a rodinných
príslušníkov v príslušnej evidenčnej zložke žiadankou 0735 1 490200 (príloha č. 2a,
štvrtá časť). Žiadanku vypíše na každý druh železničného preukazu osobitne. Pre
viac detí je možné vypísať jednu žiadanku.
4. Žiadanka 0735 1 490200 je manipulačné tlačivo. Vypisuje sa písacím strojom alebo
čitateľne paličkovým písmom podľa predtlače. Na žiadanke musí byť nalepený doklad
o úhrade poplatku za vyhotovenie železničného preukazu podľa jednotnej úpravy
poplatkov (príloha č. 1, štvrtá časť).
Prílohou k žiadanke o prvé vydanie železničného preukazu je formulár na
vyhotovenie železničného preukazu, čitateľne vypísaný podľa predtlače, s aktuálnou
farebnou fotografiou s rozmermi 3x3,5 cm nalepenou na presne označenom mieste
(fotografia nemôže byť pripnutá alebo voľne priložená) a súhlas dotknutej osoby na
spracovanie osobných údajov (príloha č. 4a, 4b, 4c, 4d, štvrtá časť).
5. Po dovŕšení 18.roku veku dieťaťa podpísanie súhlasu na spracovanie osobných
údajov a jeho doručenie na ZSSK zabezpečí príslušná evidenčná zložka najneskôr
do 1 kalendárneho mesiaca po dovŕšení plnoletosti dieťaťa.
6. Príslušný organizačný útvar zašle žiadanku, spolu s dokladmi, do výdajného miesta
železničných preukazov. Lehota na vybavenie železničného preukazu je 30 dní.
7. Vydanie železničného preukazu oprávnenému držiteľovi zabezpečí organizačný útvar
až k dátumu splnenia podmienok na vydanie železničného preukazu. Pri prevzatí
železničného preukazu podpíše oprávnený držiteľ vyhlásenie o poučení, ktoré bude
uložené v osobnom spise zamestnanca, pri karte cestovných výhod dôchodcu
a držiteľa železničného preukazu s označením „T“ (príloha č.3, štvrtá časť). Kópiu
vyhlásenia o poučení obdrží zamestnanec.
8. Železničný preukaz je platný vtedy, ak je:
8.1.
neporušený,
8.2.
na ňom nalepený hologram s logom ZSSK,
8.3.
uhradená suma na príslušný kalendárny rok v zmysle Tarify cestovného.
9. Predĺženie platnosti železničného preukazu (prolongácia) sa vykonáva každoročne
do 31.marca. Ak oprávnený držiteľ v tomto období nepožiada o prolongáciu
železničného preukazu svojho alebo rodinných príslušníkov, je povinný železničný
preukaz odovzdať najneskôr do 30 dní vo svojej evidenčnej zložke. V opačnom
prípade bude železničný preukaz zrušený.

Upozornenie pre používateľov dokumentu:
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Oprávnený zamestnanec príslušnej evidenčnej zložky odoberie železničný preukaz
do úschovy spolu s prehlásením zamestnanca (príloha č.5, štvrtá časť).
10. Ak nepožiada o prolongáciu svojho železničného preukazu zamestnanec ZSSK, BČK
sa mu ponechá z dôvodu preukazovania sa zamestnaneckým preukazom.
Oprávnený zamestnanec evidenčnej zložky odoberie do úschovy neprolongované
železničné preukazy len rodinných príslušníkov spolu s prehlásením zamestnanca
(príloha č.5, štvrtá časť).
11. Po skončení prolongácie je oprávnený zamestnanec evidenčnej zložky povinný
zasielať mesačné hlásenie zmien (príloha č. 8, štvrtá časť) údajov u držiteľov
železničných preukazov do výdajného miesta vždy do 10.dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca - skončenie pracovného pomeru, odobratie železničného
preukazu do úschovy, zmena zamestnávateľa, resp. organizačného útvaru, zmena
druhu železničného preukazu.
Zmenu organizačného útvaru nahlási organizačná zložka, ku ktorej je zamestnanec
preložený, resp. ktorá s ním uzatvorila pracovný pomer.
12. Ak sa zamestnanec rozhodne požiadať v priebehu kalendárneho roka o dodatočnú
prolongáciu železničného preukazu (svojho alebo rodinných príslušníkov), je
oprávnený zamestnanec evidenčnej zložky povinný zabezpečiť odblokovanie
železničného preukazu vo výdajnom mieste na základe prehlásenia zamestnanca
(príloha č.5, štvrtá časť).
13. Zamestnanec je povinný vykonať dodatočnú prolongáciu najneskôr do 15 dní od
odoslania železničného preukazu z výdajného miesta. V opačnom prípade bude
železničný preukaz opätovne zablokovaný.
14. V prípade, že zamestnanec pri dodatočnej prolongácii spĺňa podmienky aj na vydanie
voľného cestovného lístka v 1.vozňovej triede 0735 2 491400, požiada o jeho vydanie
výdajné miesto prostredníctvom evidenčnej zložky žiadankou 0735 1 490200.
15. Platný železničný preukaz oprávňuje držiteľa na cestovanie vo všetkých vlakoch
osobnej dopravy ZSSK na tratiach ŽSR, TEŽ, OŽ, TREŽ vo vozňovej triede na ňom
uvedenej.
16. Použitie vlakov SC, EC, IC je možné podľa platnej Tarify cestovného.
17. Držiteľ železničného preukazu platí cenu za miestenku, ležadlo/lôžko v plnej výške
podľa PP ZSSK.
18. Zamestnanec, oprávnený držiteľ železničného preukazu, používa železničný preukaz
na súkromné cesty, cesty do zamestnania a pracovné cesty.

Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Strana 13 z 35

Predpis/Zamestnanecké cestovné výhody poskytované
Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK Ok 10)

2_23_ORLZ_v4

Kapitola 4
Úľavy z podmienok plného pracovného času
1. Železničný preukaz sa ponecháva zamestnancovi za podmienok:
1.1.
zo zdravotných dôvodov má povolené pracovať na kratší pracovný čas
týždenného pracovného času,
1.2.
z dôvodu starostlivosti o dieťa do 16.roku veku má podľa právnych noriem
povolený kratší pracovný čas a ak pracovný úväzok dosahuje najmenej
polovicu týždenného pracovného času,
1.3.
preukázateľne sa stará o svojho najbližšieho príbuzného (manžel, manželka,
dieťa, rodič, prarodič, vnuk, súrodenec) a z uvedeného dôvodu má povolený
kratší pracovný čas,
1.4.
je so zamestnancom uzatvorený pracovný pomer na kratší pracovný čas ako
je ustanovený pracovný čas, za podmienky, že je to jeho hlavný pracovný
pomer.
2. V prípadoch uvedených v bode 1. tejto kapitoly sa železničný preukaz ponecháva aj
rodinným príslušníkom.
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Kapitola 5
Poskytovanie železničného preukazu rodinným príslušníkom
zamestnanca, dôchodcu
1. Rodinnými príslušníkmi zamestnanca alebo dôchodcu sú na účely tohto predpisu
manžel, manželka a dieťa. Dieťaťom sa rozumie dieťa vlastné i nevlastné, osvojené,
dieťa zverené rozhodnutím súdu do opatrovateľskej starostlivosti, dieťa v pestúnskej
starostlivosti a obojstranná sirota.
2. Železničný preukaz sa poskytuje dieťaťu od 6.roku veku, ale môže sa poskytnúť i
dieťaťu mladšiemu (cesta do cudziny).
3. Železničný preukaz sa ponecháva dieťaťu slobodnému, telesne alebo mentálne
postihnutému, ktoré nie je schopné sa samostatne živiť, bez ohľadu na vek a výšku
dôchodku, ak sa stalo invalidným do 18.roku veku alebo v čase prípravy na svoje
budúce povolanie, t.z. do 26. roku veku, bez ohľadu na to, či žije s rodičom
v spoločnej domácnosti alebo je umiestnené v ústave. Železničný preukaz sa mu
odoberie po smrti rodičov.
4. V prípade zmeny priezviska alebo zmeny podoby zamestnanca alebo jeho rodinných
príslušníkov je oprávnený držiteľ povinný požiadať o vydanie nového železničného
preukazu.
5. U detí po dovŕšení 16. roku veku treba pripojiť k žiadanke aktuálne potvrdenie
o návšteve školy (príloha č.7, štvrtá časť – vzorová).
6. Železničný preukaz sa po skončení povinnej školskej dochádzky ponecháva dieťaťu
slobodnému, nie rozvedenému, ktoré sa naďalej sústavne pripravuje na svoje budúce
povolanie na škole s pravidelným denným vyučovaním (škola uznaná Ministerstvom
školstva SR), najdlhšie do 26.roku veku.
7. Príprava dieťaťa na budúce povolanie končí najneskôr zložením štátnej záverečnej
skúšky na prvej vysokej škole II.stupňa.
8. O štúdiu je treba predložiť aktuálne potvrdenie. Ak predloží oprávnený držiteľ
potvrdenie o štúdiu v cudzom jazyku, je povinný predložiť aj jeho úradný preklad,
okrem potvrdenia v českom jazyku. Úradný preklad je potrebné predložiť iba pri
začatí štúdia na zahraničnej škole, v nasledujúcich ročníkoch (semestroch) na tej istej
škole postačuje potvrdenie bez úradného prekladu.
9. Po skončení povinnej školskej dochádzky sa železničný preukaz ponecháva dieťaťu
počas školských prázdnin, bezprostredne nadväzujúcich na skončenie školy.
10. Po skončení štúdia na strednej škole sa železničný preukaz ponecháva dieťaťu
najdlhšie do 31.8. príslušného kalendárneho roka za podmienky, že nie je evidované
na ÚPSVR ako uchádzač o zamestnanie alebo neuzatvorilo pracovný pomer.
11. Po skončení štúdia na vysokej škole je oprávnený držiteľ povinný odovzdať
železničný preukaz dieťaťa najneskôr do 7 pracovných dní po vykonaní štátnej
záverečnej skúšky na prvej vysokej škole II.stupňa a doložiť potvrdenie o skončení
školy.
V prípade ukončenia štúdia na vysokej škole I.stupňa (získanie titulu „bakalár“)
a nepokračovania v štúdiu na II.stupni vysokej školy, je oprávnený držiteľ povinný
odovzdať železničný preukaz svojho dieťaťa najneskôr do 7 pracovných dní po
vykonaní štátnej záverečnej skúšky a doložiť potvrdenie o skončení štúdia.
12. Pri prerušení štúdia je oprávnený držiteľ povinný najneskôr do 7 pracovných dní
odovzdať železničný preukaz dieťaťa do úschovy do príslušného výdajného miesta,
cestou svojej evidenčnej zložky a doložiť potvrdenie školy o prerušení štúdia.
13. Pri ďalšom zvyšovaní kvalifikácie alebo špecializácie (na ďalšej vysokej škole,
doktorandské štúdium a pod.) sa železničný preukaz dieťaťu neposkytuje.
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14. Dieťaťu študujúcemu na vojenskej škole sa železničný preukaz poskytuje len za
predpokladu, že jeden z rodičov si uplatní nárok na prídavky na dieťa, ak študent
spĺňa podmienky nezaopatrenia dieťaťa v zmysle Zákona o prídavku na dieťa č.
600/2003 Z.z.
15. Ak sa dieťa po skončení povinnej školskej dochádzky ďalej pripravuje sústavným
štúdiom na svoje budúce povolanie podľa vyššie uvedených bodov, treba túto
skutočnosť doložiť potvrdením o štúdiu (príloha č. 7, štvrtá časť alebo potvrdenie,
ktoré bude obsahovať údaje potvrdzujúce denné štúdium) pred vyhotovením
železničného preukazu a potom každoročne na začiatku školského roka, najneskôr
do 15.októbra bežného roka. Pri štúdiu na vysokej škole je potrebné predkladať
potvrdenie o štúdiu na začiatku každého semestra.
Pri nesplnení tejto povinnosti a neodovzdaní železničného preukazu dieťaťa bude
uvedená skutočnosť posudzovaná ako zneužitie cestovných výhod podľa kapitoly 13,
prvá časť.
16. V prípade, ak pominú podmienky, za ktorých bol železničný preukaz dieťaťu vydaný,
je oprávnený držiteľ povinný cestou svojej evidenčnej zložky vrátiť železničný
preukaz dieťaťa do výdajného miesta najneskôr do 7 dní. Ak sa dieťa neskôr
rozhodne študovať na škole s pravidelným denným vyučovaním, železničný preukaz
sa mu poskytne v prípade splnenia podmienok uvedených v predchádzajúcich
bodoch tejto kapitoly.
17. O vydanie železničného preukazu pre rodinných príslušníkov podľa kapitoly 3, prvá
časť, môže požiadať zamestnanec len vtedy, ak je sám držiteľom platného
železničného preukazu podľa bodu 8 kap. 3, prvá časť. Rovnako sa postupuje aj pri
predĺžení platnosti železničného preukazu.
18. Každú zmenu podmienok na ponechanie železničného preukazu je zamestnanec
povinný bezodkladne hlásiť vo svojom organizačnom útvare.
19. V prípade písomného nesúhlasu zamestnanca s ponechaním železničného preukazu
rodinným príslušníkom sa postupuje podľa bodu 9, kap. 3, prvá časť.
20. Železničný preukaz manžela/ky zamestnanca je určený len na súkromné cesty. Za
zneužitie cestovných výhod sa považuje, ak manžel/ka zamestnanca použije
železničný preukaz na cestu do zamestnania. V tom prípade sa cestovné výhody
odoberú zamestnancovi a rodinným príslušníkom na čas 12 mesiacov.
21. Dieťa zamestnanca/kyne, dôchodcu/kyne, ekonomicky činného vdovca, ekonomicky
činnej vdovy, vdovca a vdovy, sirota môže použiť železničný preukaz aj na
dochádzku do školy.
22. Druhovi, družke zamestnanca sa železničný preukaz neposkytuje.
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Kapitola 6
Ponechanie železničného preukazu pri poskytnutí pracovného voľna
bez náhrady mzdy alebo inom dlhodobom prerušení práce
1. Zamestnancovi (a rodinným príslušníkom) sa ponecháva železničný preukaz, ak mu
bolo poskytnuté pracovné voľno bez náhrady mzdy alebo inom dlhodobom prerušení
práce, pokiaľ jeho pracovný pomer k zamestnávateľovi trvá:
1.1.
z dôvodov zdravotných (musí byť doložené lekárskym potvrdením), najdlhšie
na čas 6 mesiacov, odo dňa nástupu povoleného pracovného voľna bez
náhrady mzdy,
1.2.
pri ošetrení chorého dieťaťa alebo člena rodiny, ktorého nebolo možné
umiestniť v nemocnici alebo v sociálnom zariadení, najdlhšie však na čas 6
mesiacov odo dňa nástupu povoleného pracovného voľna bez náhrady mzdy,
1.3.
počas trvalej starostlivosti o dieťa do 3.roku veku (rodičovská dovolenka),
1.4.
počas trvalej starostlivosti, ak ide o dlhodobo nepriaznivý stav dieťaťa,
vyžadujúci osobitnú starostlivosť do 6.roku veku,
1.5.
pri vyslaní zamestnanca rezortom dopravy do zahraničia počas jeho pobytu
v zahraničí,
1.6.
počas výkonu práce po zvolení do odborových orgánov pôsobiacich na
železnici,
1.7.
pri čerpaní voľna bez náhrady mzdy z dôvodu štúdia na vysokej škole.
2. Vo všetkých ostatných prípadoch, ak bolo zamestnancovi poskytnuté pracovné voľno
bez náhrady mzdy v rozsahu väčšom ako sedem po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní, je zamestnanec povinný odovzdať železničný preukaz (aj
rodinných príslušníkov) do úschovy v príslušnej evidenčnej zložke.
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Kapitola 7
Ponechanie železničného preukazu zamestnancovi pri skončení pracovného
pomeru
1. Pri skončení pracovného pomeru sa cestovné výhody ponechávajú
zamestnancovi (a jeho rodinným príslušníkom), ktorý skončí pracovný pomer
z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku,
invalidného dôchodku s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako
70% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou v tom prípade, ak bol
bezprostredne pred skončením pracovného pomeru držiteľom platného
železničného preukazu a od posledného nástupu k železnici odpracoval
minimálne 20 rokov nepretržite na plný pracovný úväzok, resp. bol držiteľom
platného železničného preukazu podľa bodu 1, kapitola 6, prvá časť tohto
predpisu.
Dátum priznania dôchodku musí nadväzovať na dátum skončenia pracovného
pomeru (železničný preukaz s označením „D“).
2. Čas 20 rokov sa považuje za zachovaný i v prípade, že jeho časť bola
odpracovaná nepretržite aj po priznaní dôchodku (zamestnanec je poberateľom
dôchodku počas trvania pracovného pomeru, resp. v čase jeho skončenia).
3. Pri skončení pracovného pomeru z dôvodov podľa § 63, ods.1, písm. a) až c)
Zákonníka práce alebo v súlade s § 40 ods.2, písm. a) Zákona č. 312/2001 Z.z.
v znení neskorších predpisov sa cestovné výhody ponechávajú zamestnancovi (a
jeho rodinným príslušníkom) v tom prípade, ak bol ku dňu skončenia pracovného
pomeru držiteľom platného železničného preukazu a od posledného nástupu
k železnici odpracoval minimálne 30 rokov nepretržite na plný pracovný úväzok
(železničný preukaz s označením „T“).
4. V prípade, ak zamestnanec skončí pracovný pomer podľa bodu 3 tejto kapitoly
a dňom nasledujúcim po dni skončenia pracovného pomeru je poberateľom
dôchodku, priznávajú sa mu cestovné výhody ako dôchodcovi železníc podľa
bodu 1 tejto kapitoly (železničný preukaz s označením „D“).
5. Zamestnancovi, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu bol v dôsledku choroby
z povolania priznaný invalidný dôchodok, sa upúšťa od podmienky uvedenej
v bode 1. a 4. tejto kapitoly.
6. Zamestnancovi, ktorému počas zamestnania na železnici vznikne miera poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% a menej alebo sa rovná
70% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, sa železničný preukaz ponecháva
len vtedy, ak pokračuje v zamestnaní, hoci na skrátený pracovný čas. Nárok na
cestovné výhody sa posudzuje ako keby bol zamestnaný na plný pracovný
úväzok. Ak uzatvorí pracovný pomer mimo železnice alebo zároveň pracovný
pomer s inou, ako železničnou organizáciou, stráca nárok na železničný preukaz.
7. Ak nastúpi poberateľ invalidného dôchodku (bývalý zamestnanec) znovu do
pracovného pomeru na plný alebo kratší pracovný úväzok, čas, ktorý odpracoval
pred odchodom do invalidného dôchodku sa mu počíta do času nepretržitého
pracovného pomeru pre ponechanie cestovných výhod pri odchode do
starobného alebo predčasného starobného dôchodku.
8. Do doby nepretržitého pracovného pomeru zamestnanca sa započítavajú všetky
obdobia výkonu práce v organizačných útvaroch alebo orgánoch, v ktorých bol
držiteľom železničného preukazu za podmienky, že neprišlo k prerušeniu
pracovného pomeru a k odchodu do organizácie, v ktorej nebol držiteľom
železničného preukazu.
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9. Zamestnanec, ktorý po skončení pracovného pomeru odchádza do dôchodku
podľa bodu 1.alebo bodu 3. tejto kapitoly, je povinný sa zaevidovať v železničnej
stanici, ktorú si určí pre evidenciu cestovných výhod. Evidenčná zložka jeho
posledného zamestnávateľa odošle kartu cestovných výhod, spolu s potvrdením
o dĺžke trvania pracovného pomeru, do železničnej stanice, ktorú si poberateľ
dôchodku určí.
V železničnej stanici požiada o vydanie nového železničného preukazu pre seba
a rodinných príslušníkov po predložení rozhodnutia o priznaní dôchodku,
najneskôr do konca nasledujúceho prolongačného obdobia.
10. Zamestnanec, ktorý skončí pracovný pomer podľa bodu 1. alebo 4. tejto kapitoly,
je povinný požiadať o výmenu železničného preukazu najneskôr v prolongačnom
období nasledujúcom po skončení pracovného pomeru. V opačnom prípade
stráca nárok na cestovné výhody natrvalo.
11. Zamestnanec, ktorý skončí pracovný pomer podľa bodu 3. tejto kapitoly, je
povinný požiadať o výmenu železničného preukazu najneskôr do 1 kalendárneho
mesiaca po skončení pracovného pomeru. V opačnom prípade stráca nárok na
cestovné výhody natrvalo.
12. Zamestnancovi, s ktorým je skončený pracovný pomer z dôvodu porušenia
pracovnej disciplíny, sa cestovné výhody neponechávajú.
13. Oprávnený držiteľ vo všetkých prípadoch tejto kapitoly je povinný priložiť
železničný preukaz k žiadanke o vydanie nového železničného preukazu .
14. Zamestnanec, ktorý pri skončení pracovného pomeru nespĺňa podmienky na
ponechanie cestovných výhod, je povinný odovzdať svoj železničný preukaz
a železničný preukaz rodinných príslušníkov. Organizačný útvar je zodpovedný za
okamžité odobratie železničného preukazu.
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Kapitola 8
Ponechanie železničného preukazu vdove, vdovcovi a sirote
po zamestnancovi a dôchodcovi
1. Vdove, vdovcovi, sirote po zamestnancovi a dôchodcovi sa ponecháva železničný
preukaz za podmienok, ak:
1.1.
zamestnanec bol najmenej 20 rokov pred svojim úmrtím (odchodom do
dôchodku) nepretržite v plnom pracovnom pomere a bol držiteľom
platného železničného preukazu,
1.2.
vdovec/vdova a sirota žili so zamestnancom v čase úmrtia v spoločnej
domácnosti a boli držiteľmi platných železničných preukazov. Vdovcom,
ktorí ovdoveli pred 01.01.1990 sa so spiatočnou platnosťou železničný
preukaz nepriznáva.
1.3.
zamestnanec zomrel na následky pracovného úrazu, ktorý utrpel pri plnení
pracovných povinností alebo v priamej súvislosti s nimi alebo ak zomrel na
následky choroby z povolania (doložené lekárskym potvrdením) a bol
držiteľom platného železničného preukazu. V tomto prípade sa upúšťa od
splnenia podmienky 20 rokov zamestnania.
2. Ak zamestnanec utrpel pracovný úraz v príčinnej súvislosti s požitím
alkoholických nápojov alebo iných omamných látok, stráca vdova/vdovec, sirota
nárok na železničný preukaz.
3. Vdova/vdovec po zamestnancovi uzatvorením manželstva stráca nárok na
železničný preukaz.
4. Sirota po zamestnancovi, uzavretím nového manželstva vdovy/vdovca nestráca
nárok na železničný preukaz.
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Kapitola 9
Prvá vozňová trieda
1. Zamestnanci, ktorým sa priznáva prvá vozňová trieda:
1.1.
zamestnanec MDPT SR (v rozsahu určenom MDPT SR)
1.2.
člen Dozornej rady ZSSK (počas výkonu funkcie, bez rodinných
príslušníkov)
1.3.
zamestnanec ZSSK:
 generálny riaditeľ ZSSK
 poradca generálneho riaditeľa
 riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa
 tajomník Dozornej rady
 tajomník Kancelárie predstavenstva
 riaditeľ interného auditu
 riaditeľ odboru
 vedúci oddelenia odboru
 vedúci tímu na odbore
 riaditeľ úseku
 riaditeľ sekcie
 vedúci oddelenia úseku, sekcie
 prednosta správy
 realizátor medzinárodných vzťahov – UIC
1.4.
člen Dozornej rady ZSSK CARGO (počas výkonu funkcie, bez rodinných
príslušníkov)
1.5.
zamestnanec ZSSK CARGO:
 generálny riaditeľ ZSSK CARGO
 riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa
 hovorca ZSSK CARGO
 tajomník Dozornej rady
 tajomník Kancelárie predstavenstva
 riaditeľ interného auditu
 riaditeľ odboru
 vedúci oddelenia odboru
 riaditeľ úseku
 riaditeľ sekcie
 vedúci oddelenia sekcie
 generálny zástupca ZSSK CARGO v zahraničí
1.6.
1.7.











člen Správnej rady ŽSR (počas výkonu funkcie, bez rodinných
príslušníkov)
zamestnanec ŽSR:
generálny riaditeľ ŽSR
námestník generálneho riaditeľa
generálny inšpektor
člen Komitétu OSŽD
generálny zástupca v zahraničí
vedúci referent – odborný asistent generálneho riaditeľa
riaditeľ odboru
zástupca riaditeľa odboru
vedúci oddelenia GR
riaditeľ VOJ
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 námestník, resp. zástupca riaditeľa VOJ
 prednosta sekcie OR a ÚŽI
1.8.
zamestnanec, ktorý pri výkone služby utrpel pracovný úraz, následkom
ktorého má obmedzenú schopnosť pohybu a je odkázaný na cudziu
pomoc. 1.vozňová trieda sa mu ponecháva (aj rodinným príslušníkom) i po
odchode do dôchodku, smrťou zamestnanca nárok na 1.vozňovú triedu
pozostalým zaniká,
1.9.
držiteľ Zlatej, Diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického medaily za
darovanie krvi, za záchranu života, bez rodinných príslušníkov,
1.10. prezidentovi, predsedovi, podpredsedovi, viceprezidentovi vrcholového
odborového orgánu železníc, držiteľovi železničného preukazu, počas
výkonu funkcie.
Pri odchode do dôchodku (kapitola 7, prvá časť) sa 1.vozňová trieda
zamestnancovi a rodinným príslušníkom ponecháva v tom prípade, ak v čase
skončenia pracovného pomeru mal železničný preukaz prolongovaný na
1.vozňovú triedu, okrem bodu 6.
V prípade, že obidvaja manželia sú zamestnancami železníc a jeden z manželov
nadobudne nárok na priznanie 1.vozňovej triedy podľa tohto článku, vzniká nárok
na 1.vozňovú triedu aj druhému z manželov ako zamestnancovi, s výnimkou bodu
1.9.
V prípade, ak zamestnanec spĺňa podmienky na priznanie 1.vozňovej triedy, sú
splnené podmienky na priznanie 1.vozňovej triedy aj jeho rodinným príslušníkom,
s výnimkou bodu 1.9.
Ak zamestnanec 1.vozňovú triedu nežiada, nemôže byť ponechaná ani jeho
rodinným príslušníkom, resp. zamestnanec a jeho rodinní príslušníci musia mať
železničné preukazy na rovnakú vozňovú triedu.
V prípade zániku nároku na 1.vozňovú triedu je zamestnanec povinný požiadať
cestou svojej evidenčnej zložky o zmenu železničného preukazu pre seba
a rodinných príslušníkov. Nesplnenie danej povinnosti je považované za zneužitie
cestovných výhod so všetkými dôsledkami.
V prípade, ak príde k úmrtiu zamestnanca s nárokom na 1.vozňovú triedu,
ponechá sa jeho manželovi/manželke, ktorý/á je tiež zamestnancom, 1.vozňová
trieda len počas trvania pracovného pomeru so železnicami.
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Kapitola 10
Voľný cestovný lístok v 1.vozňovej triede 0735 2 491400
1. Voľný cestovný lístok v 1.vozňovej triede 0735 2 491400 (ďalej v tejto kapitole len
voľný cestovný lístok) sa vydáva ako jednotlivé tlačivo bez obalu. Je vytlačený na
tlačive s vyznačeným logom ZSSK, ktorý je poskladaný do formátu preukazu a je
nedeliteľný – musí ostať celistvý.
2. Nárok na vydanie voľného cestovného lístka vzniká zamestnancovi dňom
odpracovania 20 rokov v rezorte železničnej dopravy od posledného nástupu
k železnici, bez prerušenia na plný pracovný úväzok. Voľný cestovný lístok na 12
jednosmerných ciest je vydaný zamestnancovi až po tomto dni.
Voľný cestovný lístok sa poskytuje aj zamestnancovi – držiteľovi Zlatej,
Diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického medaily – pre jeho rodinných
príslušníkov, pričom sa upúšťa od podmienky uvedenej v bode 2. tejto kapitoly.
Na lístok je vpísané aj meno a priezvisko zamestnanca – žiadateľa o vydanie
cestovného lístka.
3. Nárok na vydanie voľného cestovného lístka vzniká dôchodcovi a pozostalému po
zamestnancovi a dôchodcovi po odpracovaní 20 rokov od posledného nástupu
k železnici na plný pracovný úväzok, bezprostredne pred priznaním starobného,
predčasného starobného alebo invalidného dôchodku (pokles schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%).
Voľný cestovný lístok vydaný pre dôchodcu alebo pozostalého má šesť ciest
označených pečiatkou „neplatné“ (prečiarknutých, s označením „neplatné“).
4. Držiteľ železničného preukazu s označením „T-D“ nespĺňa podmienky na vydanie
voľného cestovného lístka.
5. Ak sú obidvaja manželia zamestnancami železnice a obidvom vznikol nárok na
vydanie voľného cestovného lístka, môžu používať lístky navzájom.
6. Voľný cestovný lístok platí len s platným železničným preukazom a oprávňuje
osoby na ňom uvedené na 12 (6) ciest vo všetkých vlakoch osobnej dopravy
ZSSK na tratiach ŽSR.
Použitie vlakov SC, EC, IC je možné podľa platnej Tarify cestovného.
7. Držiteľ voľného cestovného lístka platí za miestenku, ležadlo/lôžko v plnej výške
podľa PP ZSSK.
8. Voľný cestovný lístok platí v kalendárnom roku, ktorý je na ňom vyznačený.
Platnosť cestovného lístka končí dňom 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka.
Evidenčná zložka, ktorá vydáva voľný cestovný lístok, uvedie na titulnej strane
lístka meno oprávneného držiteľa a jeho rodinných príslušníkov, dátum vydania
a lístok označí pečiatkou.
9. Pri nástupe cesty oprávnený držiteľ uvedený na voľnom cestovnom lístku (lístok
sa vypisuje od čísla 1), vyplní trať a na mieste označenom tromi políčkami
vyznačí dátum cesty (napr. 04.03.10). Ak voľný cestovný lístok nebude takto
vypísaný, je na túto cestu neplatný a cestujúci je povinný zaplatiť rozdiel
cestovného medzi 1. a 2. vozňovou triedou v zmysle PP ZSSK.
10. Strata alebo odcudzenie voľného cestovného lístka sa musí hlásiť evidenčnej
zložke, ktorá lístok vydala. Pri strate voľného cestovného lístka sa náhradný lístok
neposkytuje.
11. Zneužitie sa posudzuje podľa kapitoly 13, prvá časť.
12. O vydanie voľných cestovných lístkov podľa počtu oprávnených žiadateľov
požiada organizačný útvar železnice písomnou objednávkou, podľa pokynov
odboru riadenia ľudských zdrojov ZSSK.
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13. Voľný cestovný lístok vydá evidenčná zložka oprávnenému držiteľovi každoročne
počas prolongačného obdobia. Oprávnený držiteľ požiada o jeho vydanie za
príslušný poplatok (príloha 1, štvrtá časť) žiadankou 0735 1 490200.
14. Evidenčná zložka uschová žiadanku na čas 2 rokov odo dňa vydania voľného
cestovného lístka.
15. Evidenčná zložka po skončení prolongačného obdobia nevydané voľné cestovné
lístky zašle do výdajného miesta.
16. Zamestnanec, ktorému vznikne nárok na vydanie voľného cestovného lístka
počas roka, požiada o jeho vydanie žiadankou 0735 1 490200 prostredníctvom
evidenčnej zložky.
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Kapitola 11
Strata, odcudzenie, poškodenie, výmena železničného preukazu
1. Oprávnený držiteľ je povinný vo svojej evidenčnej zložke bezodkladne ohlásiť
stratu, odcudzenie alebo poškodenie železničného preukazu (aj rodinných
príslušníkov). Evidenčná zložka ihneď predloží písomné hlásenie o strate,
odcudzení, prípadne poškodení železničného preukazu do výdajného miesta.
Strata alebo odcudzenie každého železničného preukazu sa eviduje od jeho
prvého vydania po nástupe do zamestnania, resp. prvého nároku rodinných
príslušníkov.
2. V prípade odcudzenia železničného preukazu je oprávnený držiteľ povinný
predložiť originál alebo notárom overenú kópiu potvrdenia z polície. Ak predloží
oprávnený držiteľ potvrdenie z polície v cudzom jazyku, je povinný predložiť aj
jeho úradný preklad, okrem potvrdenia v českom jazyku.
3. Nový železničný preukaz sa po nahlásení straty, odcudzenia alebo poškodenia
vydá v lehote do 30 kalendárnych dní, na základe žiadanky 0735 1 490200 za
poplatky podľa prílohy č. 1.
4. Pri ďalšom vyhotovení nového železničného preukazu sa v evidencii cestovných
výhod uvedie poradové číslo vydaného duplikátu.
5. Straty sa spočítajú za celé obdobie, počas ktorého bol oprávnený držiteľ (aj
rodinní príslušníci) držiteľom železničného preukazu.
6. Po tretej strate sa železničný preukaz nevydáva a oprávnený držiteľ nespĺňa
podmienky na ponechanie cestovných výhod.
7. Oprávnený držiteľ je povinný požiadať organizačný útvar o výmenu poškodeného
železničného preukazu, za príslušný poplatok (príloha č.1, štvrtá časť).
Poškodením železničného preukazu rozumieme:
- zlomenie BČK
- odlepenie hologramu
- poškodenie fotografie
- nečitateľné údaje na železničnom preukaze alebo v čipe BČK (preukaz nie
je možné manuálne opraviť a je potrebné vydanie nového preukazu).
8. V prípade straty železničného preukazu na ceste medzi výdajným miestom
a organizačným útvarom, výdajné miesto vydá nový železničný preukaz bez
poplatkov za vyhotovenie a vydanie, ak bude preukázané odoslanie žiadanky
alebo železničného preukazu.
9. Do času vyhotovenia nového železničného preukazu z dôvodu straty, poškodenia
alebo odcudzenia organizačný útvar poskytne zamestnancovi na dochádzku do
zamestnania mesačný cestovný lístok 0735 2 491800, za príslušný poplatok
(príloha č.1, štvrtá časť).
10. Rodinnému príslušníkovi sa pri strate, odcudzení alebo poškodení železničného
preukazu do času vyhotovenia nového železničného preukazu náhradný cestovný
doklad nevydáva.
11. Oprávnený držiteľ, ktorý nevráti železničný preukaz (aj rodinných príslušníkov), ak
pominuli predpoklady, na základe ktorých bol vydaný (skončený pracovný pomer,
skončenie školy, prerušenie štúdia, dovŕšenie 26.roku veku dieťaťa a pod.),
vystavuje sa nebezpečiu sankčného postihu za zneužitie cestovných výhod. ZSSK
je oprávnená vymáhať náhradu škody, ktorá týmto vznikla ZSSK občianskoprávnou cestou.
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Kapitola 12
Evidencia cestovných výhod
1. Organizačný útvar vedie evidenciu cestovných výhod na tlačive „Evidenčná karta
cestovných výhod pre zamestnanca“ 0735 1 490900 a „Evidenčná karta cestovných
výhod pre dôchodcu“ 0735 1 4901000. Karta musí byť vyplnená podľa predtlače.
2. V evidenčnej karte sa evidujú všetky cestovné doklady, ktoré boli oprávnenému
držiteľovi priznané, tiež všetky výnimky, straty, odcudzenia, zneužitia a pod.
3. Žiadanky o vydanie železničného preukazu 0735 1 490200 uschováva výdajné
miesto 2 roky od dátumu vydania železničného preukazu.
4. Organizačný útvar je povinný vrátiť železničný preukaz určený na zrušenie, aj
s požadovanými dokladmi, do výdajného miesta ihneď po jeho odobratí
zamestnancovi.
5. Neprolongovaný železničný preukaz organizačný útvar eviduje v úschove 2 roky. Po
tomto období neprolongovaný železničný preukaz zašle na zrušenie do výdajného
miesta. V prípade zamestnanca ZSSK sa postupuje podľa bodu 10. kap. 3, prvá časť.
6. Za odovzdanie železničného preukazu pri skončení pracovného pomeru zodpovedá
príslušný organizačný útvar. V prípade, že zamestnanec pri skončení pracovného
pomeru, pri ukončení alebo prerušení štúdia dieťaťa, pri dovŕšení 26.roku veku
dieťaťa železničný preukaz nevráti, resp. nepostupuje podľa bodu 18, kap. 5, prvá
časť, organizačný útvar je povinný písomne zahlásiť výdajnému miestu:
6.1.
meno a priezvisko držiteľa,
6.2.
číslo železničného preukazu,
6.3.
okolnosti, za ktorých k neodovzdaniu, strate alebo odcudzeniu došlo.
Táto strata železničného preukazu bude považovaná za 3.stratu.
7. V prípade, ak oprávnený zamestnanec neoznámi neodovzdanie železničného
preukazu, resp. nepostupuje podľa bodu 6. tejto kapitoly, môže byť jeho konanie
posudzované v zmysle bodu 3.9., kapitoly 13.
8. Organizačný útvar zodpovedá za poučenie zamestnanca o podmienkach používania
železničného preukazu a cestovných dokladov (vyhlásenie o poučení, príloha č. 3).
9. Vedúcemu zamestnancovi organizačného útvaru žiadanku o poskytnutie cestovných
výhod 0735 1 490200 potvrdí jeho priamy nadriadený zamestnanec.
10. Zamestnanec, zvolený do odborového orgánu železníc, je v evidencii cestovných
výhod v organizačnom útvare, v ktorom požiadal o uvoľnenie.
Vrcholový odborový orgán železníc zašle každoročne do 31.3. a tiež v prípade zmeny
zoznam svojich zvolených funkcionárov, ktorí majú v zmysle tohto predpisu
oprávnenie byť držiteľmi železničných preukazov na 1.vozňovú triedu na ORLZ
ZSSK. ORLZ túto skutočnosť oznámi na príslušné pracoviská uvoľnených
funkcionárov.
11. Každý oprávnený zamestnanec, ktorý vykonáva agendu cestovných výhod, musí mať
so zamestnávateľom podpísanú „Dohodu o hmotnej zodpovednosti“.
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Kapitola 13
Zodpovednosť zamestnanca a zneužitie cestovných výhod
1. Oprávnený držiteľ železničného preukazu zodpovedá za správne používanie
cestovných výhod. Rodinných príslušníkov oboznámi s podmienkami používania
železničného preukazu a s tým, čo sa považuje za zneužitie cestovných výhod. Pri
preukázanom zneužití cestovných výhod rodinnými príslušníkmi je zamestnanec
(dôchodca) sankcionovaný rovnako, ako keby sám zneužil cestovné výhody aj v tom
prípade, ak s ním dieťa nežije v spoločnej domácnosti.
2. O cestovné výhody žiada vždy len oprávnená osoba pre seba i pre rodinných
príslušníkov.
Bez súhlasu zamestnanca (dôchodcu) rodinný príslušník nemôže požiadať
o priznanie cestovných výhod.
Po úmrtí zamestnanca (dôchodcu) požiada osoba na to oprávnená (vdova, vdovec,
sirota). Pre sirotu mladšiu ako 18 rokov požiada o cestovné výhody oprávnený
zástupca (podľa zákona).
3. Za zneužitie cestovných výhod sa považuje aj:
3.1.
vedome získané cestovné a prepravné výhody nesprávnymi a nepravdivými
údajmi,
3.2.
požičanie železničného preukazu, mesačného cestovného lístka (0735 2
491800), cestovného lístka na jednu cestu (0735 2 492100) a voľného
cestovného lístka v 1.vozňovej triede (0735 2 491400) držiteľom
neoprávnenej osobe,
3.3.
použitie železničného preukazu manželom/kou zamestnanca (dôchodcu) na
dochádzku do zamestnania, na pracovné cesty, školenia a podobné činnosti,
ktoré poriadajú iné organizácie alebo orgány, u ktorých sú v pracovnom
pomere,
3.4.
použitie železničného preukazu zamestnancom za zárobkovým účelom (napr.
pri zabezpečovaní obchodnej alebo podnikateľskej činnosti),
3.5.
nevrátenie cestovných dokladov, ak pominuli predpoklady, za ktorých boli
vydané,
3.6.
použitie železničného preukazu zamestnancom, počas udeleného
pracovného voľna bez náhrady mzdy,
3.7.
použitie železničného preukazu na podanie zásielky na prepravu za účelom
obchodnej a podnikateľskej činnosti,
3.8.
neoprávnené vydanie cestovného dokladu a neoprávnené potvrdenie
cestovných výhod oprávneným zamestnancom organizačného útvaru,
3.9.
nesplnenie si povinnosti uvedenej v bode 6. kapitoly 12 oprávneným
zamestnancom organizačného útvaru.
V uvedených prípadoch, okrem ods. 3.5., 3.7., 3.8. a 3.9. tejto kapitoly, sa železničný
preukaz odoberie a cestujúci je povinný zaplatiť cestovné a úhradu v zmysle PP
ZSSK. Pri použití železničného preukazu podľa ods. 3.4. tejto kapitoly, je držiteľ
železničného preukazu povinný uhradiť okrem cestovného a úhrady aj dovozné
v zmysle PP ZSSK.
4. V prípade zneužitia cestovných výhod vydá ORLZ ZSSK rozhodnutie o odobratí
cestovných výhod zamestnancovi (dôchodcovi) a jeho rodinným príslušníkom na čas
12 mesiacov, prípadne pri opätovnom zneužití aj natrvalo.
Výnimky z tejto lehoty sa neudeľujú.
5. Prerokovanie zneužitia cestovných výhod, resp. spísanie zápisu so zamestnancom
(vzorová príloha č. 12), odobratie železničného preukazu a jeho doručenie do
úschovy na ORLZ ZSSK zabezpečí vedúci zamestnanec organizačného útvaru.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
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6. Ak sú cestovné výhody odobraté zamestnancovi ZSSK, ORLZ-RP zabezpečí
označenie preukazu zamestnanca za neplatný (odstránenie hologramu z preukazu,
zmena údajov v centrálnej databáze a v čipe preukazu) a odobratie železničných
preukazov jeho rodinných príslušníkov do úschovy.
Do výdajného miesta oprávnený zamestnanec organizačného útvaru nahlási čas, na
ktorý sú cestovné výhody zamestnancovi odobraté. Výdajné miesto cestovných
výhod železničný preukaz zamestnanca a rodinných príslušníkov označí v centrálnej
evidencii na uvedený čas ako neplatný. V prípade, že zamestnanec, ktorému boli
cestovné výhody odobraté, takýto železničný preukaz zneužije, cestovné výhody mu
budú odobraté natrvalo.
7. Zamestnanec (dôchodca), ktorý zneužil cestovné výhody, je povinný odovzdať
železničný preukaz svoj a svojich rodinných príslušníkov najneskôr do 30 dní od
doručenia rozhodnutia o odobratí cestovných výhod.
8. Iné dôvody na odobratie cestovných výhod:
8.1.
zamestnanec právoplatne potrestaný odňatím slobody a jeho výkon trestu
nebol podmienečne odložený a to i v tom prípade, ak s ním nebol skončený
pracovný pomer – oprávnený zamestnanec organizačnej zložky odoberie
cestovné výhody do úschovy jemu aj rodinným príslušníkom,
8.2.
oprávnený držiteľ zneužil cestovné výhody poskytované na tratiach cudzích
železničných správ (predpis Ok 12).
9. Ak sú obidvaja manželia zamestnancami železníc a jednému z nich boli cestovné
výhody odobraté z dôvodu zneužitia, nemôžu byť po dobu odobratia poskytnuté nové
cestovné výhody na základe zamestnania druhého z manželov.
10. Železničný preukaz je považovaný za neplatný a odoberie sa v prípade:
10.1. poškodenia, ak nie je možné z neho zistiť potrebné údaje,
10.2. údaje na ňom sú akokoľvek menené,
10.3. použitia inou osobou, ako oprávneným držiteľom,
10.4. použitia po skončení nároku,
10.5. nie je predĺžená platnosť železničného preukazu,
10.6. fotografia nezodpovedá súčasnej podobe držiteľa.
V uvedených prípadoch sa železničný preukaz odoberie, cestujúci bude považovaný
za cestujúceho bez platného cestovného lístka a je povinný uhradiť cestovné
z nástupnej do cieľovej stanice a úhradu podľa PP ZSSK.
11. Odobratý železničný preukaz je oprávnený zamestnanec povinný odoslať (spolu
s oznámením o chybách a nedostatkoch) prostredníctvom svojho nadriadeného
orgánu do výdajného miesta.
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DRUHÁ ČASŤ
Používanie vlakov osobnej dopravy
Kapitola 1
Úvodné ustanovenia
1. Touto časťou predpisu ZSSK Ok 10 sú stanovené podmienky na používanie vlakov
osobnej dopravy ZSSK na všetkých tratiach ŽSR na území SR.
2. Cestovné doklady poskytované ZSSK v rámci tohto predpisu, druhá časť, nie je
možné použiť v prípade poskytovania akýchkoľvek iných zliav v pôsobnosti dopravy.
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Kapitola 2
Cestovné doklady poskytované ZSSK
1. ZSSK podľa Tarify cestovného poskytuje na služobné účely tieto cestovné doklady:
1.1. cestovný lístok na jednu cestu
0735 2 492100
1.2. mesačný cestovný lístok
0735 2 491800
2. Cestovné doklady podľa bodu 1. (príloha č.9, 10, štvrtá časť) sú vydávané ZSSK na
základe objednávok organizačných útvarov.
3. Prideľovanie a evidencia uvedených dokladov podlieha prísnej kontrole podľa
úvodných ustanovení tohto predpisu.
Na vydanie cestovných lístkov nie je právny nárok.
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Kapitola 3
Cestovný lístok na jednu cestu 0735 2 492100
1. Voľný cestovný lístok na jednu cestu sa vydáva na služobné účely. Oprávnený
zamestnanec vypíše lístok a ústrižok cestovného lístka podľa predtlače. Vozňovú
triedu je potrebné vypísať slovom, nie číslicou. Ústrižok vedie v evidencii.
2. Držiteľa oprávňuje na cestovanie vo všetkých vlakoch osobnej dopravy ZSSK, na
vypísanej trati ŽSR, TEŽ, OŽ, TREŽ vo vozňovej triede na ňom uvedenej.
Použitie vlakov SC, EC, IC je možné podľa platnej Tarify cestovného.
3. Držiteľ platí cenu za miestenku, ležadlo/lôžko v plnej výške podľa PP ZSSK.
4. Cestovný lístok na jednu cestu oprávnený zamestnanec organizačného útvaru
vystaví z miesta nástupu pracovnej cesty (pracovisko bydlisko) do miesta výkonu
pracovnej cesty, popr. po štátnu hranicu, najkratšou možnou traťou alebo
najvýhodnejším spôsobom, trať môže tvoriť uzatvorený okruh, z ktorého nie je možné
odbočovať.
5. Cestovný lístok sa vypisuje na 1.vozňovú triedu len v prípade pracovnej cesty na
vzdialenosť nad 200 km v jednom smere.
6. Cestovný lístok na jednu cestu platí so zamestnaneckým preukazom alebo
preukazom totožnosti cestujúceho.
7. Vydáva sa pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb s maximálnym počtom 5 osôb.
V prípade vydania lístka pre skupinu osôb, prílohu lístka tvorí menný zoznam
cestujúcich osôb, ktorý oprávnený zamestnanec označí pečiatkou organizačného
útvaru a vyznačí naň číslo lístka.
Odpis menného zoznamu je potrebné priložiť k vrátenému cestovnému lístku do
bloku cestovných lístkov.
8. Pri nástupe pracovnej cesty musí byť cestovný lístok označený dátumovou pečiatkou
pokladnice.
9. Cestovný lístok na jednu cestu môže byť použitý v čase 1 mesiaca odo dňa
vypísania. Po označení platí ako obyčajný cestovný lístok.
10. Pri vyslaní zamestnanca na dlhodobú vzdelávaciu akciu (kvalifikačný, rekvalifikačný
kurz, stáž a pod.) vydá organizačný útvar zamestnancovi na cestu tam i späť toľko
cestovných lístkov, koľko je projektom stanovených týždenných cyklov.
11. Výnimočne je možné cestovný lístok na jednu cestu poskytnúť aj iným fyzickým alebo
právnickým osobám, ktoré sa podieľajú na zabezpečení činnosti ZSSK. Výnimku
udeľuje riaditeľ odboru riadenia ľudských zdrojov ZSSK.
Zoznam udelených výnimiek ZSSK predloží raz za štvrť rok na MDPT SR.
12. Držiteľ je povinný lístok ihneď po skončení cesty vrátiť organizačnému útvaru, ktorý
mu lístok vydal a vedie ho v evidencii.
13. V prípade straty alebo odcudzenia je držiteľ cestovného lístka povinný predložiť
prehlásenie, že lístok nebol zneužitý. Toto prehlásenie priloží oprávnený
zamestnanec do bloku k ústrižku príslušného čísla.
Zamestnanec (držiteľ), ktorý cestovný lístok stratil, je povinný zaplatiť poplatok podľa
prílohy 1, štvrtá časť. Doklad o úhrade spisného nalepí na prehlásenie.
14. Vydávanie a distribúciu cestovných lístkov na jednu cestu zabezpečuje výdajné
miesto na základe objednávky. ŽSR a ZSSK CARGO obdržia bloky cestovných
lístkov až po úhrade poplatku podľa platnej Tarify cestovného.
15. Organizačný útvar je povinný odovzdať vypísané bloky cestovných lístkov do
výdajného miesta najneskôr do 2 mesiacov po vypísaní posledného lístka.
16. Pri neoprávnenom použití, vydaní cestovného lístka môžu byť odobraté cestovné
výhody podľa kapitoly 13, prvá časť:
16.1. zamestnancovi, ktorý lístok použil,
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zamestnancovi, ktorý lístok vydal,
zodpovednému nadriadenému zamestnancovi,
neoprávnené poskytnutie lístka.

ktorý

vydal

pokyn
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Kapitola 4
Mesačný cestovný lístok 0735 2 491800
1. Mesačný cestovný lístok sa vydáva pre novoprijatých zamestnancov na dochádzku
do zamestnania a v čase vybavovania železničného preukazu (strata, odcudzenie,
poškodenie) za poplatok uvedený v prílohe č.1, štvrtá časť.
2. Mesačný cestovný lístok nie je možné zamestnancovi vydať na dochádzku do
zamestnania:
2.1.
po odpracovaní skúšobnej doby,
2.2.
ak mu boli odobraté cestovné výhody.
3. Držiteľa oprávňuje na cestovanie vo všetkých vlakoch osobnej dopravy ZSSK
v druhej vozňovej triede, na tratiach ŽSR, TEŽ, OŽ, TREŽ počas 30 dní od dátumu
vydania, ktorý je na ňom vypísaný.
Použitie vlakov SC, EC, IC je možné podľa platnej Tarify cestovného.
4. Držiteľ platí cenu za miestenku, ležadlo/lôžko v plnej výške podľa PP ZSSK.
5. Zamestnanec, držiteľ železničného preukazu, môže pri dochádzke do/zo
zamestnania podať na prepravu bicykel. V organizačnom útvare požiada žiadankou
o vydanie mesačného cestovného lístka (0735 2 491800). Oprávnený zamestnanec
organizačného útvaru v mesačnom lístku uvedie, že ide o prepravu bicykla, vedľa
mena zamestnanca napíše číslo železničného preukazu a úsek trate, na ktorom bude
uskutočnená preprava bicykla.
6. Mesačný lístok sa vydáva aj na
služobné účely v súvislosti s opakovanými
pracovnými cestami v priebehu kalendárneho mesiaca a platí s preukazom totožnosti
držiteľa alebo zamestnaneckým preukazom.
7. Oprávnený zamestnanec organizačného útvaru vypíše lístok a ústrižok cestovného
lístka podľa predtlače. Ústrižok vedie v evidencii.
8. Mesačný cestovný lístok vydaný na pracovnú cestu, oprávňuje držiteľa na bezplatnú
prepravu potrebných nástrojov a vecí v služobnom vozni.
9. Držiteľ je povinný vrátiť mesačný lístok organizačnému útvaru, ktorý mu lístok vydal
a vedie ho v evidencii okamžite po skončení platnosti lístka.
10. V prípade straty alebo odcudzenia je držiteľ cestovného lístka povinný predložiť
prehlásenie, že lístok nebol zneužitý. Toto prehlásenie priloží oprávnený
zamestnanec do bloku k ústrižku príslušného čísla.
Zamestnanec (držiteľ), ktorý cestovný lístok stratil, je povinný zaplatiť poplatok podľa
prílohy 1, štvrtá časť. Doklad o úhrade spisného nalepí na prehlásenie.
11. Vydávanie a distribúciu mesačných cestovných lístkov zabezpečuje výdajné miesto.
12. Organizačný útvar je povinný odovzdať použité bloky cestovných lístkov do
výdajného miesta najneskôr do 1 mesiaca po skončení platnosti posledného
vypísaného lístka.
13. Pri neoprávnenom použití, vydaní cestovného lístka môžu byť odobraté cestovné
výhody podľa kapitoly 13, prvá časť:
13.1. zamestnancovi, ktorý lístok použil,
13.2. zamestnancovi, ktorý lístok vydal,
13.3. zodpovednému nadriadenému zamestnancovi, ktorý vydal pokyn na
neoprávnené poskytnutie lístka.

Upozornenie pre používateľov dokumentu:
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Kapitola 5
Neplatnosť cestovných dokladov
1. Cestovné doklady uvedené v kapitole 2, druhá časť, sú považované za neplatné
a odoberú sa v prípade:
1.1.
poškodenia, ak nie je možné z nich zistiť potrebné údaje,
1.2.
ak údaje na nich sú akokoľvek menené,
1.3.
použitia inou osobou ako oprávneným držiteľom,
1.4.
použitia na súkromnú cestu,
1.5.
použitia po skončení ich platnosti.
V uvedených prípadoch sa cestovný doklad odoberie a cestujúci bude považovaný za
cestujúceho bez platného cestovného lístka a je povinný zaplatiť cestovné
z nástupnej do cieľovej stanice a úhradu podľa PP ZSSK.
2. Odobratý cestovný doklad je povinný zamestnanec kontrolného orgánu ZSSK zaslať
spolu s oznámením o chybách a nedostatkoch, prostredníctvom svojho nadriadeného
orgánu do výdajného miesta.
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Kapitola 6
Zneužitie cestovných dokladov
1. Za zneužitie cestovných dokladov uvedených v kapitole 2, druhá časť sa považuje:
1.1.
zapožičanie cestovného dokladu neoprávnenej osobe,
1.2.
nezodpovedajúce použitie podľa predpisu (napr. použitie cestovného dokladu
na zárobkovú činnosť, zabezpečovanie obchodnej alebo podnikateľskej
činnosti, na súkromné cesty a pod.).
V uvedených prípadoch sa cestovný doklad odoberie a cestujúci bude považovaný za
cestujúceho bez platného cestovného lístka a je povinný zaplatiť cestovné
z nástupnej do cieľovej stanice a úhradu v zmysle PP ZSSK.
2. Zneužitie alebo falšovanie cestovného dokladu sa považuje za porušenie tohto
predpisu. Vedúci zamestnanec organizačného útvaru, ktorý má doklad v evidencii,
zabezpečí zápisničné vypočutie dotknutého zamestnanca, príp. ďalších
zamestnancov. Zápis zašle na rozhodnutie na odbor riadenia ľudských zdrojov ZSSK.
Rozhodnutie o odobratí cestovných výhod vydá riaditeľ odboru riadenia ľudských
zdrojov ZSSK.
3. Cestovné výhody sa odoberú na čas 12 mesiacov, pri opätovnom porušení predpisu
natrvalo. Výnimky z uvedenej lehoty sa neudeľujú.
4. V prípade zneužitia cestovných dokladov sa ďalší cestovný doklad nevydá na čas 12
mesiacov. Výnimky z uvedenej lehoty sa neudeľujú.
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TRETIA ČASŤ
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto predpisu sa ruší predpis Zamestnanecké cestovné výhody
poskytované Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. (ZSSK Ok 10)
č. 2_23_ORLZ_v3 zo dňa 1.4.2009, s účinnosťou od 1.apríla 2009.
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