Cestovať do školy autobusom sa oplatí
Cestovanie autobusom do školy patrí medzi najlacnejší a najbezpečnejší spôsob
dochádzania do škôl na Slovensku. Za predchádzajúci školský rok dopravná
spoločnosť SAD LIORBUS na Orave a Liptove prepravila viac ako 6 miliónov
žiakov a študentov, ktorí si uplatnili žiacku alebo študentskú zľavu.
Žiacke a študentské zľavy sa môžu využívať až do veku 26 rokov, nielen na dennú cestu do
školy, ale aj na cestu za zábavou, na rôzne cesty vo svojom voľnom čase. Stačí na to dopravná
karta, alebo karta ISIC vydaná školou.
Vybaviť dopravnú kartu na žiacku a študentskú zľavu, alebo predĺžiť jej platnosť ak ju už
vlastníte, trvá krátky čas. Vybavíme Vás na autobusových staniciach v dopravnoinformačných kanceláriách.
Pracovná doba v dopravno-informačných kanceláriách na autobus. staniciach :






AS Liptovský Mikuláš pond.-utorok-štvrtok-piat. 7:30 – 15: 30, streda 7:30 – 16: 30
AS Ružomberok
pondelok-piatok
7:00 – 15: 00
AS Dolný Kubín
pondelok-piatok
6:00 – 16: 00
AS Námestovo
pondelok-piatok
6:00 – 16: 00
Trstená – v areáli SAD LIORBUS,
pondelok-piatok
6:00 – 15: 00

Informácie ohľadom vydania dopravnej karty pre žiakov a študentov:
Tlačivo na žiadosť na vydanie dopravnej karty alebo jej predĺženie nájdete na našej stránke
www.sadliorbus.sk v sekcii Dopravná karta, alebo v ktorejkoľvek dopravno-informačnej
kancelárii.
Žiaci a študenti v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26.roku veku – musia doniesť
vypísané tlačivo potvrdené školou, prípadne iné tlačivo akceptované ako potvrdenie
o návšteve školy.
Stredoškoláci a vysokoškoláci musia si na dopravnú kartu dať vyznačiť každoročne platnosť
K vybaveniu novej dopravnej karty je potrebná fotografia držiteľa o rozmeroch 3,5 x 2,5 cm.
Žiaci ZŠ potrebujú fotografiu len od piateho ročníka ZŠ.
Ste vlastník karty ISIC- nemusíte k nám chodiť, platnosť vám vyznačuje škola a karta sa
aktivuje pri prvom jej použití v autobuse.
Žiaci 1-4 ročníka majú dopravnú kartu platnú na celé obdobie
Žiaci 5-9 ročníka majú dopravnú kartu platnú na celé obdobie
Za SAD LIORBUS Ing. Jozef Kendera, riaditeľ dopravy

