
Všeobecné obchodné podmienky a pravidlá programu TATRY Card 

(platné od 7.7.2021) 
Všeobecné pravidlá programu TATRY Card upravujú právne vzťahy medzi Združením cestovného ruchu 

Vysoké Tatry (ďalej len „ZCR VT“) a držiteľom regionálnej karty TATRY Card (ďalej len „držiteľ karty“). 

1. Definícia produktu – regionálna zľavová karta „TATRY Card“ 
Regionálna karta TATRY Card je personifikovaná karta s QR kódom a unikátnym číslom (ďalej len 

„karta“), ktorá umožňuje jej držiteľovi (osobe nad 15 rokov) a zároveň jednej osobe do 15 rokov (dieťa 

držiteľa) čerpať zľavy a benefity na ponuku služieb partnerských miest. Kartu je možné využiť na 

vymedzenom území v regióne Vysoké Tatry. Karta má elektronickú podobu, takisto je možné používať 

jej papierovú podobu.  

 

Prevádzkovatelia služieb, výletných miest a atraktivít v ponuke TATRY Card sú zmluvnými partnermi 

TATRY Card (ďalej len „zmluvný partner“) a ponúkajú držiteľom karty zľavu na ich služby neobmedzene 

počas platnosti karty. TATRY Card sa vydáva, distribuuje a aktivuje výhradne cez zmluvné predajné 

miesta alebo online prostredníctvom e-shopu na tatry.sk. 

2. Držiteľ karty 
Držiteľ karty je osoba, ktorá získala platnú kartu TATRY Card  nákupom v predajnom mieste alebo na 

e-shope. Karta je neprenosná, vystavená na meno a priezvisko jej držiteľa, bez týchto údajov je karta 

neplatná. Benefity platia pre držiteľa a jedno dieťa do 15 rokov. 

3. Doba platnosti karty 
Karta platí od zakúpenia do konca sezóny do 31.10.2021. Sezóna je definovaná na informačnom 

plagáte TATRY Card ako aj na stránke tatry.sk/tatrycard. Držiteľ karty môže benefity karty využívať 

neobmedzene počas platnosti karty. 

4. Informačný plagát TATRY Card 
Informačný plagát k TATRY Card (ďalej len „plagát“) je tlačený materiál distribuovaný s TATRY Card do 

predajných miest. Vydáva ho Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry spolu s OOCR Región Vysoké 

Tatry vždy na začiatku zimnej a letnej turistickej sezóny.  

5. Digitálna verzia TATRY Card 
TATRY Card je možné okrem papierovej verzie využívať aj v jej digitálnej forme. Na stiahnutie karty do 

mobilu slúži  QR kód, ktorý držiteľ obdrží po zakúpení karty – buď na papieri alebo formou pdf na mail. 

1.1. iPhone 
Digitálna TatryCard funguje v natívnej aplikácii Wallet, ktorá je predinštalovaná v každom iPhone. 

Držiteľ karty spustením fotoaparátu naskenuje QR kód a po kliknutí na odkaz sa ukáže karta, ktorá sa 

stiahne do Walletu kliknutím na „Pridať“ . Následne si môže kartu otočiť a na druhej strane má bližšie 

informácie o karte, benefitoch a spôsobe čerpania zliav. Kartu je možné kedykoľvek zobraziť otvorením 

aplikácie Wallet. 

1.2. Android 
V smartfónoch s operačným systémom Android je nutné najprv stiahnuť a nainštalovať aplikáciu 

YourWallet (alebo akúkoľvek inú, ktorá podporuje technológiu PKPASS). Po otvorení aplikácie 

YourWallet je potrebné kliknúť na „Naskenovať“ a namieriť na QR kód. Po rozpoznaní kódu sa zobrazí 



karta, ktorá sa pridá do peňaženky kliknutím na „Pridať do peňaženky“. Kartu je možné kedykoľvek 

zobraziť otvorením aplikácie YourWallet. 

6. Uzavretie zmluvy a doba trvania zmluvy 
 

1. Zmluvný vzťah („TATRY Card - zmluva“) medzi Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry a 

držiteľom karty vzniká vystavením karty po jej zakúpení na predajnom mieste alebo online 

prostredníctvom e-shopu na tatry.sk. Zmluvný vzťah končí s ukončením sezóny – 31.10.2021. 

2. Držiteľ karty a Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry sú oprávnení na základe závažných 

dôvodov predčasne a s okamžitou platnosťou vypovedať TATRY Card – zmluvu. Dôvodom pre 

ukončenie zmluvného vzťahu môže byť zneužitie karty jej držiteľom alebo postúpenie karty tretím 

osobám. Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry je v tomto prípade oprávnené kartu bez 

náhrady zablokovať.  

 

7. Práva a povinnosti držiteľa karty 
1.3. Držiteľ karty je oprávnený počas doby platnosti TATRY Card využívať zľavy na ponuku služieb 

partnerských miest pre seba a jedno dieťa do 15 rokov. 

1.4. Držiteľ karty je povinný akceptovať prevádzkový čas a prevádzkový poriadok zmluvných 

partnerov. Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry nie je prevádzkovateľom služieb výletných 

miest, atraktivít a gastronomických zariadení. . 

1.5. Zmluvný partner je oprávnený podrobiť kontrole držiteľa TATRY Card a overiť si jeho identitu. 

Ponúkané zľavy na služby má právo využiť držiteľ karty a jedno dieťa do  15 rokov po tom, ako sa 

preukáže kartou vystavenou na meno držiteľa. Meno dieťaťa do 15 rokov sa neeviduje. 

1.6. Držiteľ karty sa pri využití služieb zmluvného partnera TATRY Card automaticky stáva jeho 

klientom. Všetky nároky držiteľa karty, ktoré súvisia s poskytnutím služieb daného zmluvného 

partnera, predovšetkým uplatnenie nároku na náhradu škody spôsobenej zmluvným partnerom a 

nároky vyplývajúce z nedostatočného poskytnutia záruk, uplatňuje držiteľ karty voči danému 

zmluvnému partnerovi. Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry neručí za eventuálne škody 

spôsobené držiteľovi karty pri využívaní služieb daného zmluvného partnera. Združenie 

cestovného ruchu Vysoké Tatry nie je povinné prevádzať kontroly u zmluvných partnerov, ktoré 

súvisia s bezpečnosťou a kvalitou ponúkaných služieb. Preto neručí a nepreberá žiadnu 

zodpovednosť za ponúkané služby zmluvných partnerov TATRY Card a nezabezpečuje nad nimi 

dohľad. Právny vzťah medzi zmluvným partnerom TATRY Card a držiteľom karty upravujú 

obchodné podmienky daného zmluvného partnera. 

1.7. Držiteľ karty je povinný svoju kartu starostlivo uschovať a chrániť pred jej stratou. Za nedbalé 

používanie sa považuje okolnosť, keď sa jej bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môžu 

zmocniť tretie osoby. Za nedbalosť sa posudzuje aj to, keď držiteľ karty postúpi kartu alebo údaje 

v nej uložené tretím osobám. Držiteľ je povinný zabezpečiť, aby kartu používal len oprávnený 

držiteľ karty. Kartu je oprávnená používať výlučne osoba, na meno ktorej bola karta vydaná. Karta 

TATRY Card smie byť používaná len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie karty je 

zakázané. Zneužitie karty oprávňuje Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry k predčasnému 

vypovedaniu zmluvy podľa bodu 10.2. 

 



8. Zmeny rozsahu služieb a cien u partnerov  

1.8. K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia u zmluvných partnerov TATRY Card môže dôjsť 

vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným 

obdobím alebo technickým stavom či vykonávaním údržbárskych prác. V prípade, že sa objavia 

závažné dôvody, ktorých následkom je obmedzenie prevádzky ponúkaných služieb, má 

Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry so zmluvným partnerom TATRY Card právo predčasne 

ukončiť spoluprácu v priebehu doby platnosti TATRY Card. Držiteľ karty nemá v prípade 

obmedzenia alebo celkového výpadku služieb na základe vyššie uvedených dôvodov právo na 

žiadnu náhradu alebo zníženie ceny. Obmedzenie alebo celkový výpadok služieb oznámi 

Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry v čo najbližšom možnom termíne na internetovej 

stránke www.tatry.sk/tatrycard. 

1.9. Zmena cien služieb u zmluvných partnerov je vyhradená. Združenie cestovného ruchu Vysoké 

Tatry nezodpovedá za cenovú politiku zmluvných partnerov TATRY Card a neručí za ceny ich 

služieb. Výška aktuálne poskytnutých zliav u zmluvných partnerov TATRY Card je vždy dostupná 

z digitálnej karty, takisto je zverejnená na www.tatry.sk/tatrycard. 

9. Ochrana dát a osobných údajov 

9.1. Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry, ako prevádzkovateľ informačného systému na 

správu a evidenciu TATRY Card, registruje a spracováva výlučne meno a priezvisko držiteľa 

karty – dotknutej osoby. Dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracovaním týchto údajov (meno 

a priezvisko) počas nákupu karty  poskytnutím týchto údajov distribučnému miestu. Žiadne 

ďalšie údaje nie sú spracovávané.  

9.2. Osobné údaje sú spracovávané na účely vystavenia karty a poskytnutia zliav u zmluvných 

partnerov  výlučne počas platnosti karty a nie sú poskytované žiadnej ďalšej strane. 

Poskytnutie nadobudnutých osobných údajov tretím stranám je prípustné len s písomným 

súhlasom dotknutej osoby. 

10. Záverečné ustanovenia  

10.1. Všeobecné pravidlá programu TATRY Card vydáva Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry, 

so sídlom Starý Smokovec 36, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 31956963, zapísaná v zozname 

občianskych združení pod číslom VVS/1-900/90-9243. 

10.2. Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry je oprávnené kedykoľvek zmeniť a doplniť tieto 

Všeobecné pravidlá programu TATRY Card. Zmena podmienok je platná, účinná a tým záväzná 

pre obe zmluvné strany, pokiaľ nie je uvedený neskorší dátum, prvým pracovným dňom 

nasledujúcom po dni, kedy bola držiteľovi karty oznámená zmena podmienok prostredníctvom 

zverejnenia na webovej adrese www.tatry.sk. 

10.3. Tieto Všeobecné pravidlá programu TATRY Card nadobúdajú platnosť dňa 7.7.2021 

http://www.tatry.sk/tatrycard
http://www.tatry.sk/tatrycard
http://www.tatry.sk/

