POTVRDENIE

MENO: ............................................................................. PRIEZVISKO: ...............................................................................
DÁTUM NARODENIA: .................................................................................................... Č.OP: ........................................
BYDLISKO: ..............................................................................................................................................................................
NÁZOV ŠKOLY: ......................................................................................................................................................................
ADRESA ŠKOLY: .....................................................................................................................................................................
Potvrdzuje,
že vyššie uvedený študent je v školskom roku 20......./20....... riadnym študentom základnej školy, strednej školy podľa
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo riadnym
študentom denného štúdia vysokej školy (do ukončenia vysokoškolského denného štúdia I. alebo II. stupňa) podľa zákona
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V ..................................................................,

.........................................................................
(podpis cestujúceho)

Dňa .................................. 20.........

V ..................................................................,

.........................................................................
pečiatka a podpis povereného
zamestnanca školy

Dňa .................................. 20.........
Poučenie:
1.

Tento doklad sa predkladá pri predlžovaní zľavy na bezkontaktnej čipovej karte (ďalej “BČK”) alebo pri vybavovaní
preukážky na študentskú zľavu.

2.

Cestujúci predloží toto potvrdenie riadne vyplnené a potvrdené príslušnou školou, nie staršie ako 30 dní.
a)

Žiakom základných a stredných škôl končí platnosť nároku na zľavu posledným dňom školského roka, pre ktorý bola
platná, tzn. 31. augusta. Žiakom maturitných (záverečných) ročníkov sa zľava poskytuje do termínu záverečnej
skúšky max. však do 30. júna príslušného školského roka.

b)

Študentom vysokých škôl vzniká platnosť nároku na zľavu v deň zápisu, najskôr však 1. septembra a končí
30. septembra nasledujúceho školského roka, s výnimkou študentov posledných ročníkov I. alebo II. stupňa
vysokoškolského štúdia, ktorým škola po vykona ní štátnej skúšky zablokuje preukaz študenta.

c)

Študentskú zľavu je možné si uplatniť max. do dovŕšenia 26 rokov veku.

3.

Cestujúci, ktorí nie sú držiteľmi BČK s platnou študentskou zľavou, sa musia pri kontrole tarifného vybavenia preukázať
preukážkou na študentskú zľavu spolu s potvrdenkou v hodnote 0,00 EUR, ktorá je jeho súčasťou.

4.

Ak cestujúci poruší ustanovenia prepravného poriadku alebo tarify o získaní zľavy a o používaní preukážky na zľavu
cestovného, dopravca môže odmietnuť vydanie ďalšej preukážky na zľavu cestovného.
Dopravný podnik Bratislava, a. s.

