
Prevádzkový poriadok 
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE VYHLIADKOVÝ TURISTICKÝ VLÁČIK NA TRASE: 
ZLATÁ IDKA – CHATA ERIKA A SPÄŤ 

Spoločnosť NOAD s.r.o., so sídlom Werferova 2582/1, 040 11 Košice je prevádzkovateľom 
vyhliadkového turistického vláčika, ktorý je v jej vlastníctve. 

Ako vlastník a prevádzkovateľ Turistický vláčik prevádzkuje na základe živnostenského oprávnenia: 
Prevádzkovanie technických zariadení ľudovej zábavy - turistický vláčik. 

1. PREVÁDZKOVATEĽ: 

NOAD s.r.o., so sídlom Werferova 2582/1, 040 11 Košice; 
IČO: 46 767 860, DIČ: 2023577666, IČ DPH SK2023577666 
Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka: 30278/V oddiel: Sro, vložka 
č:46823/B 

TELEFÓN: +421911900802 – prevádzka Chata Erika PO – PI od 09:00 – do 16:30 

2. DRUH VOZIDLA: Vyhliadkový turistický vláčik s maximálnou kapacitou 32 osôb pri osadení 
jedného vagóna a 64 osôb pri osadení dvoch vagónov na jazdu 

PREVÁDZKOVÁ DOBA: 

ZLATÁ IDKA – CHATA ERIKA  

27.06. – 15.9. v zmysle zverejneného poriadku vyhliadkových turistických jázd, ktorý je zverejnený 
v priestoroch vyhliadkového turistického vláčika, v priestoroch chaty Erika, na informačnej tabuli na 
parkovisku v mieste nástupného stanovišťa a na webovej stránke www.chataerika.sk 

Orientačná doba jednej jednosmernej jazdy zo stanice nástupu do stanice výstupu môže trvať 30 – 60 
minút 

3. POPIS ČINNOSTI: 
Vyhliadkové jazdy z nástupného stanovišťa parkovisko Zlatá Idka na Chatu Erika 
a) Bez sprievodcu pre účastníkov individuálnej prepravy 
b) Bez sprievodcu pre účastníkov objednanej skupinovej prepravy 

4. PRÁVA UŽÍVATEĽA: 
Požiadať o prevádzkový poriadok. 

5. POVINNOSTI UŽÍVATEĽA PRI JAZDE VYHLIADKOVÝM TURISTICKÝM 
VLÁČIKOM: 
a) Dodržiavať prevádzkový poriadok. 
b) Uhradiť vstupné v zmysle platného cenníka pred nástupom do vyhliadkového turistického 
vláčika. 
c) Pri jazde vyhliadkového turistického vláčika je účastník povinný sedieť.  
d) Účastník je povinný počas celej vyhliadkovej jazdy rešpektovať pokyny prevádzkovateľa. 



e) Svojím správaním nesmie rušiť okoloidúcich a spolucestujúcich. 
f) Je povinný uhradiť škodu, ktorú spôsobí svojím konaním iným osobám, alebo prevádzkovateľovi 
vyhliadkového turistického vláčika 
g) Počas jazdy vyhliadkového turistického vláčika je zakázané vystupovať a nastupovať mimo 
stanovíšť, na ktorých vyhliadkový turistický vláčik jazdu preruší a zastaví. 

6. PRÁVA PREVÁDZKOVATEĽA: 
a) Prevádzkovateľ má právo vyžadovať od užívateľov dodržiavanie prevádzkového poriadku. 
b) Odmietnuť užívateľa, ktorý nie je spôsobilý jazdy vo vyhliadkovom turistickom vláčiku. 
c) Používať pri výkone služby prostriedky určené na zabezpečenie ochrany prepravovaných 
pasažierov. 
d) Rozhodnúť o obsadení miest v vyhliadkového turistického vláčika, podľa stavu a okolností 
pasažierov. 
e) Nárokovať si náhradu škody vzniknutú poškodením vyhliadkového turistického vláčika, 
krádežou jeho časti, alebo príslušenstva.  
f) Prevádzkovateľ je oprávnený vylúčiť užívateľa v nasledujúcich prípadoch: 

1. užívateľ odmietne uhradiť požadované vstupné, alebo sa pri kontrole vstupeniek 
nepreukáže platnou vstupenkou,  

2. správanie užívateľa vzbudzuje obavu o bezpečnosť, život alebo zdravie vodiča alebo 
ostatných osôb, 

3. užívateľ znečisťuje alebo poškodzuje vyhliadkový turistický vláčik, 
4. užívateľ vo vyhliadkovom turistickom vláčiku fajčí, alebo konzumuje alkoholické nápoje, 

alebo existuje podozrenie, že cestujúci je pod vplyvom alkoholu, návykových alebo psychotropných 
látok, 

5. užívateľ svojim hlasovým prejavom, pískaním, reprodukovaním hudby alebo iných 
zvukov alebo inými prejavmi pôsobí rušivo na vodiča alebo ostatné osoby,  

6. užívateľ akýmkoľvek iným spôsobom ohrozuje plynulosť alebo bezpečnosť vyhliadkovej 
jazdy, najmä vstupovaním do priestoru vodiča, nastupovaním alebo vystupovaním z vyhliadkového 
turistického vláčika mimo určeného stanovišťa, alebo iným nevhodným konaním,  

7. užívateľ napriek upozorneniu vodiča alebo inej oprávnenej osoby nerešpektuje akékoľvek 
ustanovenie tohto prepraveného poriadku. 
g) V prípadoch podľa bodu 6, písm. F), ods. 1 až 7. je prevádzkovateľ oprávnený prerušiť 
vyhliadkovú jazdu až do okamihu opustenia vyhliadkového turistického vláčika cestujúcim, ktorého 
konanie oprávňuje prevádzkovateľa odmietnuť užívateľa. Užívateľ, ktorý bol v súlade s bodom 6 
vylúčený, nemá nárok na náhradu vstupného. 
h) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť časy odjazdov a príjazdov turistického vláčika 

7. POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA: 
a) Zabezpečovať prevádzku vyhliadkového turistického vláčika v zmysle tohto prevádzkového 
poriadku. 
c) Neumožniť obsadenie počtu miest ktoré by prevyšovali maximálnu technickú kapacitu. 
d) Oboznámiť užívateľa s prevádzkovým poriadkom. 
e) Nahradiť užívateľovi škodu spôsobenú prevádzkovateľom. 
f) Prevádzkovateľ nezodpovedá za odcudzenie veci, ktorá nebola uložená na zabezpečenom mieste 
vo vyhliadkovom turistickom vláčiku. 
g) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť poistenie škôd spôsobených účastníkom pri prevádzke 
vyhliadkového turistického vláčika. 
h) Prevádzkovateľ zabezpečuje dodržiavanie čistoty a poriadku na stanovištiach vyhliadkového 
turistického vláčika 



8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: 
a) Vzťah prevádzkovateľa a užívateľa podľa prevádzkového poriadku začína vstupom užívateľa do 
vyhliadkového turistického vláčika a úhradou ceny vstupného v zmysle platného cenníka a končí sa 
po výstupe z vyhliadkového turistického vláčika. 
b) Nároky na náhradu škody si uplatňuje užívateľ u prevádzkovateľa. 
c) Prevádzkovateľ upozorňuje všetkých užívateľov vyhliadkového turistického vláčika, že zakúpená 
vstupenka platí len na deň, ktorý je na nej vyznačený. 
d) Prevádzkovateľ poskytuje bezplatnú vyhliadkovú jazdu deťom do 3 rokov veku, za podmienky 
že sú v sprievode dospelej osoby. 
 

9. PLATNOSŤ PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU: 
Tento prevádzkový poriadok platí od 27.6.2019. 

JUDr. Andrej Šimko 
Konateľ NOAD s.r.o. 

V Košiciach, dňa 01.06.2019 

 

	


