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Prehľad zliav pre držiteľov železničných preukazov 

 
Držitelia železničných preukazov majú nárok na nasledovné zľavy u zmluvných partnerov 

Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK): 

 

1. Aquacity v Poprade 

Cena vstupného pre dospelého podľa cenníka pre dieťa (podľa zvoleného balíka 

služieb). 

 
2. Múzeum Vojtecha Lőfflera v Košiciach 

Zľava 20% z ceny nezľavneného vstupného pre dospelú osobu. 

 

3. Banícke múzeum v Gelnici 

Zľava 20% z ceny nezľavneného vstupného pre dospelú osobu. 

 

4. Letné a kryté kúpalisko v Humennom (patriace pod správu rekreačných 

a športových zariadení v Humennom) 

Zľava 20% z ceny nezľavneného vstupného pre dospelú osobu. 

 

5. Cestovná kancelária BB Turist  

Zľava 5% z vlastných produktov cestovnej kancelárie BB Turist, ktoré sú uverejnené 

na www.bbturist.sk. 

 

6. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne  

Zľavnené vstupné v cene 4 € vzťahujúce sa na prehliadku Oravského hradu 

(nevzťahuje sa na prehliadku Kaplnky sv. Michala). 

  

7. SPA&AQUAPARK v Turčianskych Tepliciach 

Zľava 10% zo vstupného (platí aj pre držiteľov železničných preukazov ČD). 

 

8. Mestské kultúrne stredisko Humenné 

 Zľava 20% na vybrané podujatia uverejnené na www.mskshe.sk. 

 

9. GOLDEN ROYAL Boutique hotel & SPA**** 

50 % víkendová zľava z ceny ubytovania v DELUXE izbách s raňajkami - platná od 

piatku do nedele  

20 % týždenná zľava z ceny ubytovania v DELUXE izbách s raňajkami - platná od 

pondelka do štvrtku  

20 % zľava na masáže a balíky v ájurvédskych kúpeľoch RASAJÁNA SPA zariadenia 

GOLDEN ROYAL Botique Hotel & Spa****. 

 

Zľava sa  nevzťahuje na akciové ponuky. 

 

10. Hotel a Penzión Pod hradom Trenčín 

Zľava 10 % z aktuálnej ceny ubytovania.  

 

11. Reštaurácia Pod hradom Trenčín 

Zľava 10 % pri konzumácii z aktuálneho jedálneho lístka nad 20,00 eur.  

 

12. Slovenská národná galéria 

 zľava 20 % z aktuálnej ceny vstupného 

 

13. Hotel Mercure Bratislava 

 30% víkendová zľava z aktuálnej ceny ubytovania označenej v cenníku: RA1 

 20% týždenná zľava z aktuálnej ceny ubytovania označenej v cenníku: RA1 

V cene ubytovania sú zahrnuté aj raňajky.  
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14. HOTEL BANKOV**** v Košiciach 

10 % zľava z ceny ubytovania s raňajkami – zľava platná od pondelka do nedele v 

zariadení HOTELA BANKOV****, 

20 % zľava na konzumáciu jedál a nápojov v reštaurácii zariadenia HOTELA 

BANKOV****, 

20 % zľava na dvojhodinový vstup do wellness centra HOTELA BANKOV**** v 

pracovných dňoch pondelok až  štvrtok v čase od 16:00 hod  - 22:00 hod, v piatok, 

sobotu a nedeľu v čase od 10:00 – 22:00. 

 

15. Penzión PARS* v Žiline 

Zľava 15 % z aktuálnej ceny ubytovania pre dospelú osobu. 

 

16. Hotel Severka*** v Zákopčí pri Čadci 

Zľava 3,00 EUR pre dospelú osobu a 2,00 EUR pre dieťa od 6 do 15 rokov z 

aktuálnej ceny ubytovania, 

zľava 20 % z aktuálneho jedálneho a nápojového lístka, 

zdarma bazén v areáli hotela a lyžiarsky vlek pri hoteli. 

 

17. Hotel Lux*** v Banskej Bystrici 

 Zľava 10 % z aktuálnej pultovej ceny ubytovania pri izbách kategórie STANDARD, 

 zľava 15 % z aktuálnej pultovej ceny ubytovania pri izbách kategórie BUSINESS. 

 

18. Detské rekreačné zariadenie Vihorlat na Sninských rybníkoch 

 Zľava 20 % - víkendová zľava platná od piatka do nedele, 

 Zľava 30 % - týždenná zľava platná od pondelka do nedele. 

 

19. Penzión Moyzes v Banskej Bystrici 

       Zľava 15 % z aktuálnej ceny ubytovania. 

 

20. KISKA TRAVEL 

Zľava 7 % z celkovej ceny ubytovania v chatách a privátoch na Slovensku 

uvedených v ponuke na www.kiskatravel.sk 

Zľava 3 % z celkovej ceny ubytovania v penziónoch, hoteloch a kúpeľoch na 

Slovensku uvedených v ponuke na www.kiskatravel.sk 

Pri rezervácii ubytovania na stránke www.kiskatravel.sk je nutné zadať do kolónky 

zľavový kód: zeleznice2013. Pri ubytovaní je následne nutné preukázať sa platným 

železničným preukazom. 

 

21. TATRA HOTEL v Poprade 

Zľava 25 % z aktuálnej pultovej ceny ubytovania.                             

Zľava 10 % zo vstupného do Relax centra a reštaurácie len z ala card. 

Poznámka: Dohodnuté zľavy neplatia v období od 20.12. do 31.01. v bežnom 

roku. 

 

22. Hotel Villa Siesta*** Nový Smokovec 
Zľava 12 % pre vekovú skupinu od 15 rokov z aktuálnej  pultovej ceny ubytovania. 

Cena 15 EUR s DPH/noc s raňajkami pre vekovú skupinu do 15 rokov. 

Poznámka: Dohodnuté zľavy neplatia v období od 20.12. do 31.01 v bežnom 

roku. 

 

23. Embassy Humenné 

Zľava 10 % na konzumáciu jedál a nápojov v reštaurácii. 

 

24. Eco friendly Hotel Dália**** Košice 
Zľava 20 % z aktuálnej ceny ubytovania v mesiacoch marec – jún a september – 

november.  

Zľava 25 % z aktuálnej ceny ubytovania v mesiacoch december – február a júl – 

august. 
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25. Hotel Fatra** Terchová-Vrátna 

Zľava 25 % z aktuálnej pultovej ceny ubytovania. 

Zľava 50 % na vstup do športového areálu FESTA CLUB (tenis, minigolf, nohejbal). 

 

26. Penzión Goral Terchová-Vrátna 

 Zľava 25 %  z aktuálnej pultovej ceny ubytovania. 

Zľava 50 %  na vstup do športového areálu FESTA CLUB ( tenis, minigolf,                              

nohejbal ). 

      Poznámka: Dohodnuté zľavy platia v období od 01.04 do 30.06 a od        

      01.09. do 15.12. v bežnom roku. 

 

27. Apartmánový dom RELAX Podhájska 

Zľava 20 % z aktuálnej ceny ubytovania. 

 

28. Penzión Erika Tatranská Lesná 

Zľava 10 %  z aktuálnej ceny ubytovania a zľava 5 % zo stravovacích služieb. 

Poznámka: Dohodnuté zľavy neplatia v období od 20.12. do 31.01. a od 

15.07. do 15.09. v bežnom roku. 

 

29. Villa Dr. Szontagh Nový Smokovec 

Zľava 20 % z pultovej ceny ubytovania. 

Zľava 10 % zo stravovacích služieb. 

Poznámka: Dohodnuté zľavy neplatia v období od 20.12. do 10.01. 

a v období Veľkej noci v bežnom roku. 

 

30. Hotel Morava** Tatranská Lomnica 

Zľava 20 % z pultovej ceny ubytovania. 

Zľava 10 % zo stravovacích služieb. 

Poznámka: Dohodnuté zľavy neplatia v období od 20.12. do 10.01. 

a v období Veľkej noci v bežnom roku. 

 

31. Koliba Panoráma Nezbudská Lúčka - Strečno  

Zľava 10 % z aktuálnej ceny jedálneho a nápojového lístka.  

 

32. Košická detská historická železnica 

Podľa cenníka pre študentov.  

 

33. Euro Optika Bratislava  

      Zľava 20% z ceny za služby. 

Zľava 15% pri zakúpení tovaru. 

 

34. Hotel SATEL Poprad  

Zľava 30% z aktuálnej pultovej ceny ubytovania na osobu a deň. 

Zľava 20% na konzumáciu v reštaurácii hotela na osobu (okrem ponuky denného 

menu). 

Poznámka: Dohodnutá zľava neplatí v období od 27.12. do 10.01. v bežnom 

roku. 

 

35. Lyžiarske stredisko SKI-TMG Remata 

Zľava 10% do 31.3.2015 z lyžiarskych lístkov – viacdenný, denný, poldenný, 4-

hodinový, 5-hodinový a na večerné lyžovanie. 

 

36. Lyžiarske stredisko Vrátna 

Zľava 10% do 30.4.2015 na celodenný lyžiarsky lístok z aktuálneho cenníka – 

dospelý, junior, dieťa. 

Uvedené ceny sú orientačné a platia len po predložení cestovných dokladov platných 

v čase uplatnenia zľavy. 

Aktualizácia: 09.01.2015 
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