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Vyjadrenie súhlasu rodiča, 

resp. zákonného zástupcu 
 

 

Ja .................................................. ako zástupca oboch rodičov / zákonných zástupcov, súhlasím s prepravou mojej dcéry/ syna (ďalej len 

cestujúci) z ................................. do.................................. dňa ....................................... (v prípade pravidelného cestovania z/do školského 

zariadenia vyplňte školský rok) spoločnosťou Slovak Lines Express, a.s., so sídlom Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 44667345 ako 

člena združenia Eurolines, resp. s dopravou autobusmi partnerov Slovak Lines Express, a.s.  Prehlasujem, že za neplnoletého 

cestujúceho po vystúpení z autobusu v ktoromkoľvek mieste počas prepravy v tomto prípade preberám v plnom rozsahu 

zodpovednosť ja, dolu podpísaný rodič, resp. zákonný zástupca cestujúceho. 

 

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE CESTUJÚCEHO: 

 

Meno a priezvisko     .........................................................................................................................  

Číslo dokladu totožnosti     ......................................................................................................... ................ 

Dátum narodenia     .........................................................................................................................  

Adresa trvalého bydliska    ......................................................................................................................... 

Telefónne číslo rodiča/zákonného zástupcu  .........................................................................................................................  

Telefónne číslo cestujúceho    ....................................................................................................... .................. 

 

Prepravné podmienky vzťahujúce sa na neplnoletých cestujúcich: 

 

• Cestujúci od 16 do dovŕšenia 18 rokov bez sprievodu dospelej osoby môže cestovať len s týmto formulárom vyjadrenia 

súhlasa od svojho rodiča resp. zákonného zástupcu. Pre každú cestu musí byť predložený formulár zvlášť (pre spiatočný 

cestovný lístok je teda potrebne mať formuláre dva).  

• Cestujúci do dovŕšenia 16 rokov môže cestovať bez sprievodu dospelej osoby len v prípade, že sa jedná o pravidelné 

cestovanie z/do školského zariadenia. Takýto cestujúci cestuje výhradne na predplatený karnet. Rodič/zákonný zástupca 

osobne odovzdá tento súhlas v pokladni na Autobusovej stanici Bratislava a potvrdenú kópiu ponechá cestujúcemu. Tento 

súhlas platí 1 (jeden) školský rok. 

• Cestujúci je povinný mať so sebou potrebné platné doklady na cestovanie (občiansky preukaz, pas). 

• Prepravné podmienky v plnom znení nájdete na webovej stránke www.slovaklines.sk. Cestujúci je povinný súhlas predložiť 

pri nástupe do autobusu.  

Prehlasujem, že maloletá/ý/ cestuje do zahraničia bez sprievodu dobrovoľne, že sa nejedná o únos, alebo že táto cesta nie je proti 

vôli jedného z rodičov. Som si vedomý právnych následkov v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ktoré sú obsahom tohto 

súhlasu – vyjadrenia. Svojim podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov. 

 

 

 

Vystavené dňa:      Podpis rodiča/ zákonného zástupcu: 
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