ŢELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO,a.s.
Sekcia sluţieb zákazníkom
Roţňavská 1
832 72 Bratislava

Váţený pán
František Šary
Starosta obce
Veľký Slavkov
obecvelkyslavkov@gmail.com
Bratislava 08. november 2011
2019/2011– SeSZ

K Vášmu podaniu, doručenému našej spoločnosti dňa 02.11.2011, Vám uvádzam:
S účinnosťou od 01.11.2011 došlo k avizovanej zmene v tarifnej politike Železničnej
spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK). Pri návrhu novej cenovej politiky, ktorá vstúpila
do platnosti po odsúhlasení a schválení Úradom pre reguláciu železničnej dopravy dňom
01.11.2011, boli zohľadňované rôzne aspekty, ktoré vplývajú na výšku a poskytovanie
cestovného v železničnej osobnej doprave. I keď si uvedomujeme zložitosť situácie, ZSSK
sa snažila zohľadniť ekonomické aspekty cestujúcej verejnosti a pre svojich zákazníkov
pripravila širokú paletu zákazníckych ponúk, ktoré môže využiť skutočne každý verný
zákazník.
Súčasne došlo k zlúčeniu dvoch samostatných uzavretých tarifných systémov (UTS)
a to Tatranskej elektrickej železnice (TEŽ) a Ozubnicovej železnice (OŽ). V regióne Vysoké
Tatry majú cestujúci k dispozícii viacero možností cestovania.
Cenník jednorazového cestovného na UTS TEŽ a OŽ sa odvíja od kilometrickej
vzdialenosti a cena cestovného je určená kilometrickým pásmom. Nie je potrebné si
zakupovať samostatne cestovné lístky platné na TEŽ a samostatne na OŽ. Cestujúci
docestuje až do svojej cieľovej stanice s možnosťou prestupu z TEŽ na OŽ a naopak.
Na tratiach TEŽ a OŽ sa uznávajú cestovné lístky podľa:
cenníka č. 11:
a) obyčajné jednorazové cestovné lístky,
b) zľavnené jednorazové cestovné lístky vydané pre:
- deti od 6. roku veku do dovŕšeného 15. roku veku,
- občanov nad 70 rokov veku,
- držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, držiteľov preukazu občana
ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu, vydanými obvodnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny
v Slovenskej republike,
- pre rodičov (zákonných zástupcov) na návštevy detí podľa čl. B.8,
- držiteľov žiackeho preukazu,
- držiteľov preukazu JUNIOR RAILPLUS EURO<26, KLASIK RAILPLUS, SENIOR
RAILPLUS,
- psov,

c) časové sieťové cestovné lístky na trate TEŽ a OŽ (jednodňové, trojdňové, sedemdňové
a mesačné),
d) časové sieťové zľavnené cestovné lístky na trate TEŽ a OŽ (jednodňové, trojdňové,
sedemdňové a mesačné) pre:
- deti od 6. roku veku do dovŕšeného 15. roku veku,
- psa.
cenníka č. 3:
- časové cestovné lístky pre držiteľov žiackeho preukazu,
cenníka č. 8:
- MAXI KLASIK neprenosný,
- MAXIKLASIK prenosný.
Pri zakúpení blokových cestovných lístkov je potrebné prestupovú cestu uskutočniť
najbližším vlakom. Na cestovné lístky vydané z elektronických zariadení je možné cestu
prerušiť a pokračovať v nej neskôr (v čase platnosti cestovného lístka).
Časové sieťové cestovné lístky TEŽ a OŽ platia na neobmedzený počet ciest. Platia aj
na trati cez Studený Potok. Časové sieťové cestovné lístky na UTS TEŢ a OŢ (1-dňový,
3-dňový, 7-dňový, mesačný) sú určené v čase svojej platnosti na neobmedzený počet
ciest v rámci UTS TEŢ a OŢ. To znamená, že držiteľ časového sieťového lístka môže
uskutočniť ľubovoľný počet ciest.
Jednodňový časový sieťový cestovný lístok je prenosný, to znamená že počas jeho
platnosti môže na tento lístok cestovať ktokoľvek. Trojdňové, sedemdňové a mesačné
časové sieťové cestovné lístky sú neprenosné cestovné lístky a držiteľ je povinný
na cestovnom lístku uviesť číslo preukazu totožnosti.
Pre deti od 6 do 15 rokov a pre psov sú určené zľavnené časové sieťové cestovné
lístky.
Pre denne dochádzajúcich do zamestnania je z ponuky sieťových cestovných lístkov
najvýhodnejší mesačný (16 EUR). Počet uskutočnených ciest je neobmedzený a čím
viac ciest je uskutočnených, tým je cestovné pre drţiteľa lacnejšie.
Cestujúci majú možnosť podľa vlastného uváženia si zvoliť zakupovanie jednorazových
cestovných lístkov a časových sieťových cestovných lístkov. Prepravný poriadok Železničnej
spoločnosti Slovensko, a.s., vrátane cenníkov je zverejnený na internetovej stránke našej
spoločnosti www.slovakrail.sk.
Prvoradým cieľom našej spoločnosti je zvyšovanie efektívnosti poskytovaných služieb,
orientovaných smerom k zákazníkovi. Verím, že obyvatelia regiónu Vysokých Tatier si
vyberú z vyššie uvedených ponúk najvýhodnejšie cestovné.
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