SLOVENSKÉ ŽELEZNICE SA STALI PARTNEROM KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
Súčasné vedenie Klubu slovenských turistov (KST) neúnavne hľadá možnosti získania
výhod pre turistov, v prvom rade pre držiteľov klubového preukazu KST, ale aj pre
neorganizovaných členov turistickej obce. Dňa 31.01.2012 predstavenstvo Železničnej
spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK) prerokovalo a schválilo návrh partnerskej zmluvy ZSSK
a. s. – KST, podľa ktorej môže získať každý účastník vybraných hlavných podujatí Klubu
slovenských turistov zľavu na spiatočnom cestovnom vo výške 25 %. Vďaka ústretovosti
ZSSK a.s. budú môcť uvedenú výhodu po prvýkrát využiť už všetci účastníci, ktorí pocestujú
vlakom na 7. Medzinárodný zimný zraz turistov v Levoči 2.-5.2.2012. Zľava sa vzťahuje na
spiatočný cestovný lístok zakúpený slovenským účastníkom podujatia v ktorejkoľvek
železničnej stanici na Slovensku, do cieľovej stanice, ktorou je v tomto prípade Spišská Nová
Ves. Na cestu späť platí zľavnený cestovný lístok len so zrazovou pečiatkou, ktorú účastník
získa od usporiadateľa podujatia. Zľava platí vo vnútroštatnej preprave, v 2. vozňovej triede
vo všetkých vlakoch osobnej dopravy, okrem vlakov kategórie InterCity. V priebehu roka
2012 sa bude takáto 25%-ná zľava vzťahovať na 11 hlavných podujatí KST.
Peter Perhala, predseda KST: „Príroda je dostupná každému a turistiku môžete pestovať aj
individuálne, no členstvo v celoslovenskej turistickej organizácii má svoje nesporné výhody.
Napriek tomu sa neraz stretáme s otázkou „čo mi dá členstvo v KST ?“ Nuž, argumentom pre
tých, čo majú radi reč čísel, je napríklad aj práve dohodnutá možnosť zľavy pri ceste vlakom.
Zmyslom partnerskej zmluvy so Železničnou spoločnosťou je získanie výhod, ktoré by mohli
pomôcť pritiahnuť čo najviac účastníkov, členov i nečlenov KST na naše hlavné podujatia.
Tam nečlenovia zistia, že členský preukaz by ich oprávňoval trebárs k nižšiemu zrazovému
poplatku, a k tomu sa pridávajú ďalšie celoročné výhody - zľavy z ceny ubytovania (na našich
piatich tatranských chatách majú členovia 50%-nú ! zľavu, v mnohých ďalších objektoch po
celom Slovensku, napr. v sieti hotelov SOREA minimálne 10%-nú zľavu ), sezónne zľavy pri
nákupe outdoorového oblečenia a výstroje v sieti predajní Alpine Pro, hromadné úrazové
poistenie počas všetkých podujatí, ktoré sú v kalendári KST. Každá z uvedených položiek má
vyššiu hodnotu než cena členskej známky KST.
....................................................
Klub slovenských turistov. Občianske združenie zastrešuje viac než 400 odborov turistiky
a klubov po celom Slovensku. Klub slovenských turistov udržiava celoslovenskú sieť
značkovaných chodníkov, prevádzkuje 5 tatranských chát, vychováva inštruktorov
a cvičiteľov pre turistiku s využitím rôznych nemotorových presunových prostriedkov (pešia,
lyžiarska, vodná, vysokohorská, cykloturistika a jazdecká turistika), celoročne realizuje
množstvo podujatí - výstupov na vrcholy, prechodov pohorí, lyžiarskych prejazdov,
vodáckych splavov, cyklotrás. K hlavným podujatiam patria každoročné turistické zrazy.
Aktívna turistika je súčasťou zdravého životného štýlu, vhodnou voľno časovou náplňou pre
každého, bez rozdielu veku.
v Bratislave 1. 2. 2012
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