PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA V PRIESTOROCH ŽELEZNIČNEJ
STANICE A NA PRIĽAHLÝCH VEREJNOSTI PRÍSTUPNÝCH
MIESTACH SÚVISIACICH S POSKYTOVANÍM SLUŽIEB ŽELEZNÍC
V ŽELEZNIČNEJ STANICI
Nové Mesto nad Váhom
Srdečne Vás vítame na našej aj vašej železničnej stanici.
Vždy sa snažíme o to, aby ste sa pri cestovaní dobre cítili. Aby sa nám to podarilo, potrebujeme
aj Vašu pomoc. Bez poriadku nie je pohoda a bez pravidiel nie je poriadok.
Prajeme Vám príjemný pobyt na stanici a šťastnú cestu.
Osobám, ktoré sa nachádzajú vo vestibule, v čakárni, v podchodoch k nástupištiam a na nástupištiach je
zakázané:
 Poškodzovať a znečisťovať zariadenia stanice
 Vzbudzovať verejné pohoršenie a odpor napr.
špinavým alebo zapáchajúcim oblečením, nevhodnou
konzumáciou jedál a nápojov, ležaním na lavičkách
a pod.
 Fajčiť a požívať drogy a alkoholické nápoje. Zákaz
fajčenia sa vzťahuje aj na cigarety s netabakovou
náplňou.
 Jazdiť
na
bicykli,
kolobežke,
skateboarde,
kolieskových korčuliach, a pod.
 Verbálne a fyzicky obťažovať cestujúcich.
 Obťažovať iné osoby hlučným správaním, žobraním
a prehrabávaním odpadkových košov.

 Odkladať tašky na miesta určené na sedenie.
 Sedieť na schodoch, na podlahe a prístupových
cestách a na operadlách lavičiek.
 Odkladať bicykle mimo miest na odkladanie bicyklov
a odstavovať dopravné prostriedky mimo
 určených parkovísk.
 Zatarasovať núdzové a únikové cesty.
 Ponechávať batožiny bez dozoru.
 Vstupovať a zdržiavať sa v koľajisku. Pohyb
a zdržiavanie sa v koľajisku je dovolené len počas
nevyhnutnej doby potrebnej pre nástup do vlaku
a výstup z vlaku, a to len v priestore určenom na
tento účel.
 Vstupovať do vyhradených priestorov ŽSR.

Žiadame Vás aby ste na stanici nikoho neohrozovali, neobmedzovali a nerušili.
 V priestoroch stanice zachovávajte čistotu, poriadok
a pokoj.
 Rešpektujte a dodržujte pokyny zamestnancov ŽSR,
pokyny dávané prostredníctvom hlásení staničným
rozhlasom, pokyny uvedené na informačných tabuliach
a
pokyny
vyjadrené
symbolmi,
značkami
a piktogramami.

 Zvieratá v priestoroch stanice musia byť umiestnené
vo vhodnej transportnej schránke. Zvieratá, ktoré
z rôznych príčin nemôžu byť umiestnené v
transportnej schránke, musia mať košík (náhubok) a
musia byť držané na vôdzke s maximálnou dĺžkou 1,5
m. Voľný pohyb zvierat je zakázaný.
 Dodržiavajte prepravný poriadok železničného
dopravcu.

Nasledujúce činnosti je dovolené vykonávať len s predchádzajúcim súhlasom ŽSR:
 predaj a ponuka tovarov a služieb
 fotografovanie a filmovanie pre
v priestoroch ŽSR
 umiestňovanie plagátov
 rozdávanie letákov a prospektov

komerčné

účely

 vykonávanie podpisových akcií a prieskumov
 vykonávanie zárobkovej činnosti (predaj tovarov,
poskytovanie služieb, umelecké vystúpenia a pod.)

Tieto Pravidlá správania sa v priestoroch železničnej stanice a na priľahlých verejnosti prístupných miestach súvisiacich s poskytovaním služieb
železníc boli vypracované na základe § 4, odsek 6 zákona č. 513/2009 Z. z. Porušovanie vyššie uvedených prevádzkových pravidiel je zakázané a
bude považované za priestupok podľa § 108 zákona č. 513/2009 Z. z., čo môže mať za následok vykázanie zo železničnej stanice, požadovanie
náhrady škody alebo trestné stíhanie v súlade s platnou legislatívou SR. Podľa zákona č. 513/2009 Z. z. sa osoby nachádzajúce sa v priestoroch
ŽSR musia riadiť pokynmi zamestnancov ŽSR, dopravcov, SBS a príslušníkov polície.
Schválené námestníkom riaditeľa Oblastného riaditeľstva Trnava pre riadenie dopravy dňa 15.01.2013 pod. č. j. 0563289745-Zr/ORTT/2014
Pravidlá správania sa v priestoroch železničnej stanice a na priľahlých verejnosti prístupných miestach súvisiacich s poskytovaním služieb železníc
sú účinné od 01.02.2014

