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Návštevnícky poriádok
N ÁV Š T E V N Í C K Y P O R I A D O K Ľ U B O V N I A N S K E H O M Ú Z E A – H R A D U
V S TA R E J Ľ U B O V N I

CL. Í
VŠEOBECNE UŠTÁNOVENÍÁ
Návštevnícky poriádok Ľubovniánškeho muzeá – hrádu v Štárej Ľubovni (ďálej len „ĽM“)
plátí pre všetkych návštevníkov v expozíciách muzeá. Návštevník je povinny oboznámiť šá š tymto
návštevníckym poriádkom po vštupe do vyštávnych á expozicnych prieštorov muzeá á dodrziáváť
jeho uštánoveniá. Kupou vštupenky návštevník ákceptuje tento poriádok á jeho uštánoveniá šá pre
neho štáváju záváznymi.
Tento návštevnícky poriadok sa týka nasledujúcich expozícií:
1. Hrád Ľubovná.
2. Národopišná expozíciá v prírode – ľubovniánšky škánzen.
3. Bárokove podhrádie - otvorene depozitáre.
Návštevníkom je kázdá fyzická ošobá álebo škupiná ošob, ktorá vštupi do áreálov ĽM zá
poznávácím, kulturno-vychovnym álebo voľnocášovym ucelom.
Sprievodca (lektor) alebo iná poverená osoba je zámeštnáncom ĽM, ktoreho ulohou je
poškytováť návštevníkovi/škupinám návštevníkov informácie o expozíciách á informácie potrebne
pre orientáciu v muzeu. Je vzdy viditeľne oznáceny menovkou á návštevník je oprávneny vyuziť jeho
šprievodcovške šluzby á zucáštniť šá šprievodcovškeho vykládu. Návštevník je povinny rešpektováť
jeho prípádne pokyny.

Stránka 1

Návštevnícky poriadok

CL. ÍÍ
PREVÁDZKOVÁ DOBÁ
1. Otvárácie hodiny muzeá šu zverejnene pri vštupe do expozícií ĽM á ná domovškej
internetovej štránke www.hrádlubovná.šk.
2. Vyštávne prieštory á expozície Ľubovniánškeho hrádu šu špríštupnene pre návštevníkov
nášledovne:
-

od 1. májá do 30. šeptembrá denne od pondelká do nedele od 9.00 h do 19.00 h.
Pošledny vštup do hrádu je o 18.00 h. Rovnáko áj pocáš štátnych šviátkov á dní
prácovneho pokojá.

-

od 1. oktobrá do 31. oktobrá á od 1. áprílá do 30. áprílá denne okrem pondelká od
9.00 h do 16.00 h. Pošledny vštup do hrádu je o 15.00 h.

-

od 1. novembrá do 31. márcá denne okrem pondelká od 10.00 h do 15.00 h.
Pošledny vštup je o 14.00 h.

-

Pocáš štátnych šviátkov od 1. oktobrá do 31. márcá je zátvorene.

3. Vyštávne prieštory á expozície Ľubovniánškeho škánzenu šu špríštupnene pre návštevníkov
nášledovne:
-

od 1. májá do 30. šeptembrá denne od pondelká do nedele od 9.00 h do 19.00 h.
Pošledny vštup do áreálu škánzenu je o 18.00 h. Rovnáko áj pocáš štátnych
šviátkov á dní prácovneho pokojá.

-

od 1. oktobrá do 31. oktobrá á od 1. áprílá do 30. áprílá denne okrem pondelká od
9.00 h do 16.00 h. Pošledny vštup do áreálu škánzenu je o 15.00 h.

-

od 1. novembrá do 31. márcá šu expozície škánzenu otvorene len pre vopred
náhlášene škupiny nád 30 ošob.

-

Pocáš štátnych šviátkov od 1. oktobrá do 31. márcá je zátvorene.

4. Expozície bárokoveho podhrádiá ĽM šu špríštupnene pre návštevníkov nášledovne:
-

od 1. májá do 30. šeptembrá denne od pondelká do piátku od 8.00 h do 15.00 h.
Pošledny vštup do expozície je o 15.00 h.

-

návštevu je potrebne 1 den vopred ohlášiť.

5. Otvárácie hodiny expozícií ĽM mozu byť podľá prevádzkovych podmienok uprávene.
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6. V prípáde nepredvídáteľnych okolnoští (kálámitá, hávárijny štáv objektov, átď.) je
v právomoci riáditeľá ĽM upráviť prevádzkovu dobu expozícií ná prešne urceny cáš.
7. Vštup do expozícií ĽM mimo prevádzkovej doby je mozny len šo šuhlášom riáditeľá ĽM.
8. Orgánizovánie prográmov, áktivít, koncertov á inych podujátí mimo áktivít ĽM, je dovolene
len š píšomnym šuhlášom riáditeľá ĽM.

CL. ÍÍÍ
VŠTUPNE
1. Kázdy návštevník pri vštupe do expozícií je povinny zákupiť ši v pokládni ĽM vštupenku,
ktorou šá preukáze pri vštupe do expozicnych á vyštávnych prieštorov. Povinnošťou
návštevníká je kedykoľvek pocáš prehliádky preukázáť šá plátnou vštupenkou ná poziádánie
zámeštnáncov ĽM.
2. Návštevník má povoleny vštup do expozícií á vyštávnych prieštorov len š plátnou
vštupenkou álebo š voľnou vštupenkou podpíšánou riáditeľom muzeá. V prípáde tákto
vydánej voľnej vštupenky návštevník uhrádí do pokládne vštupne 0,01€.
3. Vyšká vštupneho v expozíciách ĽM je štánovená ná zákláde príkázu riáditeľá ĽM.
4. Vštupne pre došpelych, deti, šeniorov od 60 rokov veku á vyšká vštupneho pre rodiny š deťmi
je urcene príšlušnym cenníkom.
5. Rodinnu vštupenku mozu vyuziť rodiny – 2 rodiciá, minimálne 1 á máximálne 4 deti do veku
15 rokov.
6. Pedágogicky dozor, ktory šprevádzá škupinu minimálne 10 ziákov álebo študentov, uhrádí
vštupne 0,01€.
7. V prípáde ziádošti o vydánie zľávnenej vštupenky šá návštevník v pokládniách ĽM preukáze
plátnym dokládom, ná zákláde ktoreho ziádá o zľávu. ĽM poškytuje zľávy v nášledovnych
prípádoch:
á. drziteľom ZTP á ZTP/Š (šprievod k ZTP uhrádí 50% z plátnej vštupenky)
b. drziteľom preukázu ÍCOM
c. študentom nád 18 rokov ná zákláde ÍŠÍC
d. zámeštnáncom muzeí ná zákláde preukázu ZMŠ
e. drziteľom zlátej, diámántovej Jánškeho plákety á Knázovitškeho medáily z uzemiá ŠR.
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Návštevníci v tychto prípádoch uhrádiá vštupne 0,01€.
8. Obyváteliá Štárej Ľubovne ši mozu po predlození dokládu totoznošti (š trválym pobytom
v Štárej Ľubovni) uplátniť 50% zľávu zo vštupneho. Zľává šá vzťáhuje len ná drziteľá tákeho
dokládu.
9. ĽM umoznuje plátbu áj kulturnymi poukázmi plátnymi v dánom roku.
10. ĽM umoznuje plátbu kreditnou kártou.
11. V expozíciách ĽM je pouzíváná on-line regištrácná pokládnicá podľá zákoná c. 289/2008 Z. z.
o pouzívání elektronickej regištrácnej pokládnice á o zmene á doplnení zákoná Šlovenškej
národnej rády c. 511/1992 Zb. o špráve dání á poplátkov á o zmenách v šuštáve uzemnych
fináncnych orgánov v znení neškorších predpišov.
12. ĽM nevyberá poplátok zá fotográfovánie á šnímánie v expozíciách.
13. Zmená vštupneho pocáš podujátí á ákcií Ľubovniánškeho muzeá je vyhrádená.
14. Cená zá cudzojázycneho šprievodcu pre škupiny nád 30 ošob v poľškom, ánglickom,
nemeckom á ruškom jázyku je 15 €. Škupiná pozádujucá cudzojázycneho šprievodcu muší
byť vopred ohlášená.
15. Pokládná v expozíciách šá zátvárá 15 minut pred koncom otvárácích hodín.
16. Voľny vštup v prvu nedeľu v mešiáci je mozny ibá v muzeách v zriáďováteľškej pošobnošti
Miništerštvá kultury Šlovenškej republiky. Ľubovniánške muzeum – hrád á škánzen v Štárej
Ľubovni je v špráve Prešovškeho šámošprávneho krájá, tákze táto zľává šá v jeho expozíciách
neuplátnuje.

CL. ÍV
PREVÁDZKOVE POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV
1. Návštevník ši moze po zákupení vštupenky, ktorá plátí pre jeden vštup v dány den prezrieť
vyštávy á expozície individuálne šo šprievodnymi textámi álebo v šprievode lektorá.
Šprievodcovške šluzby ĽM ponuká pocáš hlávnej turištickej šezony v mešiácoch máj áz
šeptember.
2. V mešiácoch oktober áz ápríl, je potrebne šprievodcovške šluzby vopred objednáť
telefonicky álebo e-máilom, nákoľko ibá v tom prípáde im moze byť táto šluzbá zábezpecená.
V prípáde nenáhlášenej škupiny jej bude poškytnuty lektor len v prípáde, ze bude
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k dišpozícii. V tomto prípáde šá zá škupinu povázuje minimálne 10 clenná škupiná ošob,
ktorá prichádzá do muzeá špolocne, á to zá poznávácím álebo vychovno – vzdelávácím
ucelom.
3. Návštevník je povinny dodrziáváť pokyny peršonálu pri vštupe do expozícií ĽM á vo
vyštávnych á expozicnych prieštoroch.
4. Deti do 14 rokov máju vštup povoleny len v šprievode rodicá, prípádne inej došpelej ošoby
štáršej áko 18 rokov, ktorá zodpovedá zá ich šprávánie.
5. Pri hromádnej škupine školškych škupín, ci inák orgánizoványch škupín zodpovedá zá
škupinu pedágog, pri oštátnych hromádnych škupinách veduci škupiny (podľá
cl. VÍ. návštevníckeho poriádku).
6. Návštevníci nešmu vštupováť do vyštávnych á expozicnych prieštorov muzeá š objemnymi
táškámi á inou nádrozmernou bátozinou. Po príchode do muzeá ši mozu objemne bátoziny
uloziť v pokládni expozícií. Prevádzkováteľ nenešie zodpovednošť zá ulozene veci.
7. Návštevník je povinny šá pocáš prehliádky špráváť ták, áby neohrozil nielen švoje zdrávie,
ále áni zdrávie oštátnych návštevníkov á zámeštnáncov muzeá.
8. Obcániá šo zdrávotnym á inym poštihnutím mozu poziádáť lektorov o ášištenciu.
9. Povinnošťou návštevníká je predmety nájdene v áreáloch expozícií odovzdáť v pokládni
álebo u zodpovedneho lektorá, ktory ich záiští á neškor odovzdá šprávcovi.
10. Návštevník, ktory špošobí švojím konáním škodu, je povinny ju uhrádiť v plnom rozšáhu.
O vzniknutej škode šá špíše záznám o vzniku á druhu špošobenej škody.
11. V prieštoroch á expozíciách muzeá je dovolene pouzíváť fotoápárát á kámeru bez poplátku.
Fotográfie á videozáznámy je zákázáne pouziť ná komercne ucely bez vopred udeleneho
píšomneho šuhlášu ĽM.
12. V prípáde urázu álebo nevoľnošti je potrebne informováť šprievodcu álebo pokládníká.
13. Zá poráneniá á urázy, ktore ši návštevník špošobí vláštnou neopátrnošťou álebo
nedodrzáním Návštevníckeho poriádku, nenešie ĽM zodpovednošť.
14. Návštevník je povinny rešpektováť bezpecnoštne oznámenie ná informácnej tábuli pri
vštupe.
15. V prípáde poziáru álebo ineho ohrozeniá je návštevník povinny poštupováť podľá inštrukcií
šprievodcu álebo povereneho prácovníká ĽM.
16. V prieštoroch á expozíciách ĽM je príšne zákázáne:
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-

fájciť, mánipulováť š ohnom,

-

ákokoľvek poškodzováť á znehodnocováť budovu, záriádenie á vyštávene
zbierkove predmety,

-

dotykáť šá voľne vyštávenych exponátov á vitrín,

-

vnášáť á pozíváť nápoje, jedlo, omámne á pšychotropne látky v prieštoroch ĽM,

-

vnášáť zbráne, pyrotechniku á ine predmety, ktore mozu ohroziť zivot á zdrávie
ošob álebo špošobiť škodu ná májetku muzeá álebo inych ošob,

-

vštupováť do expozícií muzeá pod vplyvom álkoholu ci inych omámnych látok
álebo v šilne znecištenom odeve,

-

švojím nevhodnym á hlucnym špráváním rušiť ci inák obmedzováť inych
návštevníkov muzeá, rušiť oštátnych návštevníkov pouzíváním mobilneho
telefonu pocáš orgánizovánej prehliádky,

-

otváráť okná v prieštoroch expozícií á vštupováť do prieštorov, ktore nie šu urcene
pre verejnošť, táktiez je zákázáne vštupováť do expozícií ĽM ná kolieškovych
korculiách,

-

ákymkoľvek špošobom nárušáť priebeh prehliádky, obmedzováť pohyb oštátnych
návštevníkov,

-

vyklánáť šá á liezť ná hrádobne mury,

-

vštupováť do expozícií šo pšom. Vynimku tvoriá pšy podľá clánku ÍV, bod 17.

-

vštupováť do prieštorov oznácenych nápišom: ZÁKÁZ VŠTUPU.

17. Expozície ĽM šu špríštupnene áj pre hándicápoványch návštevníkov. Pre návštevníkov
š poštihnutím zráku šu v pokládni expozícií doštupne šprievodne texty v Bráillovom píšme.
Návštevníci š tymto poštihnutím šá mozu v prieštoroch ĽM pohybováť v šprievode pšá šo
špeciálnym vycvikom. Zá pšá šo špeciálnym vycvikom je podľá § 25 zákoná 447/2008 Z. z.
povázovány vodiáci, ášištencny á šignálny peš. Tákyto peš muší byť ná viditeľnom miešte
oznáceny známkou. Májiteľ pšá má preukáz pšá šo špeciálnym vycvikom. Pre návštevníkov
š poštihnutím šluchu šu v pokládni doštupne táblety, ktore ši po predlození obciánškeho
preukázu á záplátení zálohoveho poplátku vo vyške 10 € mozu pozicáť á vyuziť moznošti
šprievodcu pre nepocujucich. Po vrátení nepoškodeneho záriádeniá bude poplátok vráteny.
Zá štáv tábletu zodpovedá jeho pouzíváteľ.
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18. Prieštory objektov ĽM šu monitorováne kámerovym šyštemom šo záznámom. Šprácuvánie
je v zmyšle cl. 6 odš. 1 píšm. f) všeobecneho náriádeniá o ochráne udájov nevyhnutne ná
ucely oprávnenych záujmov, ktore šleduje prevádzkováteľ – konkretne ochráná májetku pred
krádezou álebo poškodením. Prevádzkováteľom je Ľubovniánške muzeum – hrád v Štárej
Ľubovni,

ÍCO:

37781235,

Zámocká

22,

064

01

Štárá

Ľubovná,

e- máil: máriá.jánická@hrádlubovná.šk.
Zodpovedná ošobá: e-máil- dpo@ošobnyudáj.šk, telefon - 02/80080080.
Viác informácií o šprácuvání ošobnych udájov prevádzkováteľom á právách dotknutych ošob
šá dozviete ná: www.ošobnyudáj.šk/informovánie.

CL. V
PRÁVÁ Á POVÍNNOŠTÍ ZÁMEŠTNÁNCOV ĽM
1. Pri vštupe do expozícií škontroluje šprievodcá álebo poverená ošobá návštevníkovi plátnu
vštupenku.
2. Šprievodcá álebo poverená ošobá ušmerní návštevníká pri prehliádke expozícií.
3. Šprievodcá álebo poverená ošobá je oprávnená upozorniť návštevníká ná porušovánie
návštevníckeho poriádku muzeá.
4. V prípáde, ák návštevník nápriek nápomenutiu porušuje uštánoveniá plátneho poriádku
álebo neupošluchne pokyny zodpovednych zámeštnáncov muzeá, moze povereny
zámeštnánec v krájnom prípáde, podľá záváznošti prieštupku návštevníká vykázáť bez
vráteniá vštupneho álebo poziádáť o pomoc ineho prácovníká ĽM.

CL. VÍ
NÁVŠTEVY Š PEDÁGOGÍCKYM DOZOROM
1. Orgánizováne školške zájázdy detí do 18 rokov máju vštup do expozícií muzeá bez
pedágogickeho dozoru (uciteliá, vychováváteliá) zákázány.
2. Pedágogicky dozor (uciteliá á vychováváteliá) je povinny ná zákláde pokynov lektorá
dohliádnuť ná šprávánie ziákov á mládištvych.

Stránka 7

Návštevnícky poriadok

CL. VÍÍ
ZÁKÁZ VŠTUPU, VYLUCENÍE
1. Vštup do expozícií ĽM moze byť odoprety ošobám, ktorych návštevá by mohlá preukázáteľne
nárušiť poriádok, bezpecnošť á cištotu expozícií ĽM.
2. Zákáz vštupu á moznošť vyluceniá z expozícií ĽM plátí áj pre ošoby pod vplyvom álkoholu,
omámnych álebo pšychotropnych látok álebo v prípáde, ze nárušáju poriádok, cištotu
á bezpecnošť muzeá álebo jeho návštevníkov.
3. Z prieštorov expozícií ĽM moze byť vykázáná ošobá álebo škupiná ošob áj bez vráteniá
vštupneho, ák táto ošobá álebo škupiná ošob nápriek nápomenutiu porušuje uštánoveniá
tohto návštevníckeho poriádku álebo neupošluchnu vyzvy á pokyny zámeštnáncov muzeá.

CL. VÍÍÍ
ZÁVERECNE UŠTÁNOVENÍÁ
1. Priániá, pripomienky, návrhy ále áj šťáznošti mozu návštevníci zápíšáť do návštevnej knihy,
ktorá šá náchádzá vo všetkych expozíciách ĽM. Táktiez šá mozu píšomne obrátiť ná
prácovníkov ĽM, ktorych kontákty šu uvedene ná webovej štránke ĽM – www.hrádlubovná.šk
2. Návštevnícky

poriádok

je

doštupny

verejnošti

ná

webovej

štránke

ĽM

(www.hrádlubovná.šk) á táktiez áj v pokládniách expozícií ĽM (hrád á škánzen).
3. Tento Návštevnícky poriádok nádobudá ucinnošť od 22. jánuárá 2020.

v. r.
.........................................................................
PhDr. Dálibor Mikulík
riáditeľ ĽM

Z doštupnych máteriálov vyprácoválá: Íng. Otíliá Bárlíková
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