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ZSSK upokojuje cestujúcich, predaj lístkov neruší 
 
 
BRATISLAVA  18. 3. 2020 
 
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) by rada ubezpečila cestujúcu verejnosť, že predaj 
cestovných dokladov v žiadnom prípade neruší.  
 
Tak ako doteraz, naši cestujúci si aj naďalej môžu lístky zaobstarať viacerými spôsobmi, vzhľadom na 
spoločenskú situáciu však momentálne odporúčame najmä predaj lístkov cez mobilnú aplikáciu 
Ideme vlakom či responzívny e-shop ZSSK. K dispozícii sú, samozrejme, aj naše osobné pokladnice 
na celom území Slovenskej republiky. Predajné miesta ZSSK vo vašom okolí aj s otváracími 
hodinami si môžete overiť tu  https://www.zssk.sk/otvaracie-hodiny/.  
 
Predaj lístkov od 16. 3. 2020 bol zrušený len vo vybraných tarifných bodoch, kde predaj vykonával 
zamestnanec Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). V týchto malých staniciach si preto lístky do 
odvolania nebude možné zadovážiť  https://www.zsr.sk/pre-media/vyjadrenie-
media/2020/marec/zsr-zastavuje-predaj-cestovnych-dokladov-zamestnancami-spolocnosti-66-
staniciach.html. 
 
ZSSK však od 16. 3. 2020 zatvorila všetky svoje zákaznícke centrá a rezervačné pracovisko pre 
osobné vybavovanie  https://www.zssk.sk/predaj-a-rezervacia-cestovnych-d/. 

Národný dopravca zároveň opakovane upozorňuje cestujúcich, že vzhľadom na vážnosť situácie je 
nevyhnutné, aby mali pri nákupe cestovných dokladov v osobných pokladniciach a vo vlaku všetci 
na tvári ochranné rúška, prípadne si ústa a nos prekryli šatkou či šálom. V prípade, že tak neurobia, 
môžeme ich vylúčiť z prepravy. Cestujúcich tiež prosíme, aby pri platbe uprednostnili platobné karty 
a obmedzili tak osobný kontakt. 

Bezkontaktné predajné kanály ZSSK:  

• internetový obchod  https://predaj.zssk.sk/search, 
• lístok do mobilu pre bezplatných cestujúcich  https://www.zssk.sk/bezplatna-preprava, 
• SMS lístok  https://www.zssk.sk/zlavy-cestovne/sms-listok-na-vlak/, 
• mobilná aplikácia Ideme vlakom  

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.zssk.mobapp.android 
https://apps.apple.com/sk/app/ideme-vlakom/id1465574367?l=sk. 

Všetky informácie ZSSK pravidelne zverejňuje a aktualizuje na  www.zssk.sk/koronavirus. 

 
Tomáš Kováč 
riaditeľ odboru komunikácie a hovorca 
 
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. 
odbor komunikácie 
Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3 | Slovenská republika 
tel.: +421220297015 | mobil: +421904875396 
e-mail: hovorca@slovakrail.sk | kovac.tomas@slovakrail.sk 

https://www.zssk.sk/otvaracie-hodiny/
https://www.zsr.sk/pre-media/vyjadrenie-media/2020/marec/zsr-zastavuje-predaj-cestovnych-dokladov-zamestnancami-spolocnosti-66-staniciach.html
https://www.zsr.sk/pre-media/vyjadrenie-media/2020/marec/zsr-zastavuje-predaj-cestovnych-dokladov-zamestnancami-spolocnosti-66-staniciach.html
https://www.zsr.sk/pre-media/vyjadrenie-media/2020/marec/zsr-zastavuje-predaj-cestovnych-dokladov-zamestnancami-spolocnosti-66-staniciach.html
https://www.zssk.sk/predaj-a-rezervacia-cestovnych-d/
https://predaj.zssk.sk/search
https://www.zssk.sk/bezplatna-preprava/
https://www.zssk.sk/zlavy-cestovne/sms-listok-na-vlak/
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.zssk.mobapp.android
https://apps.apple.com/sk/app/ideme-vlakom/id1465574367?l=sk
https://www.zssk.sk/koronavirus/
mailto:hovorca@slovakrail.sk
mailto:kovac.tomas@slovakrail.sk


 

 

IČO: 35 914 939 
Kontaktné centrum: 18 188 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN: SK25 0200 0000 0022 3530 4454 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |  Rožňavská 1  |  832 72 Bratislava 3 

e-mail: info@slovakrail.sk 
www.zssk.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZSSK zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika 
prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá si zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme 
v osobnej železničnej doprave. Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá (rušne, vozne, vlakové súpravy). 
Spoločnosť vznikla v roku 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov jednotných železníc (popri Železniciach SR 
a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia).   
 
ZSSK od 8. marca 2020 realizuje priemerne 1 542 vlakov denne, z toho 238 diaľkových vlakov a 1 304 regionálnych a 
prímestských spojov. Zastavuje v 719 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po 2 921 kilometroch tratí na Slovensku. 


