
Dom Andreja Hlinku v Černovej, A. Hlinku 8316/62, 034 06 Ružomberok 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1 

 

Návštevný poriadok Domu Andreja Hlinku v Černovej 

 

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Návštevný poriadok „Domu Andreja Hlinku v Černovej“ platí pre všetkých jeho návštevníkov. Vo 

vlastnom záujme sa každý návštevník oboznámi s jeho obsahom po vstupe do priestorov.   

Návštevníkom sa rozumie každá fyzická osoba alebo skupina osôb, ktorá vstúpi do budovy Domu 

Andreja Hlinku za poznávacím, kultúrno-výchovným alebo voľno-časovým účelom. 

Správca objektu je zamestnancom Mesta Ružomberok, ktorého úlohou je poskytovať návštevníkom 

informácie o expozícii a informácie potrebné pre orientáciu v expozícii. Návštevník je oprávnený 

využiť jeho lektorské služby a zúčastniť sa lektorského výkladu bezplatne na požiadanie. Návštevník 

je povinný rešpektovať jeho prípadné pokyny. 

 

II. NÁVŠTEVNÍK A SKUPINY NÁVŠTEVNÍKOV 

 

Individuálny návštevník - možnosť pozrieť si expozíciu samostatne, prípadne na požiadanie s 

výkladom správcu objektu - po predchádzajúcom telefonickom dohovore. 

Skupiny návštevníkov - v prípade záujmu o sprevádzanie po expozícii za účelom poznávacím alebo 

výchovno-vzdelávacím je potrebné nahlásiť sa vopred telefonicky.  

 

III. OTVÁRACIE HODINY  

 

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený po predchádzajúcom telefonickom dohovore so správcom 

objektu na tel. čísle +421 908 499 144 . 

Otváracie hodiny počas letnej sezóny sú zverejnené pri vstupe do objektu a na domovskej internetovej 

stránke www.ruzomberok.sk. 

Mesto Ružomberok si vyhradzuje právo v prípade závažného dôvodu (organizačný, technický, 

epidemiologický) dočasne alebo úplne zatvoriť, prípadne obmedziť vstup do Domu Andreja Hlinku 

pre verejnosť. 
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IV. PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV 

 

1. Pred vstupom a počas pobytu v Dome Andreja Hlinku je návštevník povinný riadiť sa pokynmi 

správcu objektu. Počas celej doby pobytu v expozícii je návštevník povinný správať sa v súlade 

s normami slušného správania a zachovávať dôstojnosť zodpovedajúcu historickému, 

spoločenskému a kultúrnemu významu celého objektu Domu Andreja Hlinku v Černovej. 

 

2. Vstup do Domu Andreja Hlinku nie je povolený: 

• osobám pod vplyvom alkoholu, psychotropných alebo omamných látok, 

• so strelnou zbraňou, pyrotechnikou alebo ostrými predmetmi, ktoré môžu zraniť ostatných 

návštevníkov alebo poškodiť exponáty, 

• so psom alebo inými zvieratami. 

 

3. V priestoroch Domu Andreja Hlinku je zakázané: 

• poškodzovať interiér alebo exteriér Domu Andreja Hlinku akýmkoľvek spôsobom, 

• dotýkať sa exponátov a vystaveného nábytku, 

• odhadzovať odpadky mimo určených odpadkových košov, 

• fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom, 

• manipulovať s hasiacimi prístrojmi a elektrickými zariadeniami, 

• vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre verejnosť alebo sú viditeľne označené 

tabuľkou „Zákaz vstupu“, 

• v interiéri Domu Andreja Hlinku konzumovať nápoje, potraviny, alkohol, 

• požívať psychotropné alebo omamné látky, 

• hlučným alebo vulgárnym správaním obmedzovať ostatných návštevníkov, 

• vykonávať akýkoľvek druh kampane - marketingovú, politickú, informačnú, 

• vykonávať finančnú zbierku, predaj či petíciu, 

 

4. Návštevník je povinný dbať na svoju bezpečnosť a vyhýbať sa činnostiam, ktoré by mohli ohroziť 

zdravie či život jeho samého alebo ostatných návštevníkov. Dom Andreja Hlinku nie je 

zodpovedný za zranenia a úrazy spôsobené nedodržaním zásad tohto návštevného poriadku. 

 

5. Každý návštevník je povinný nahradiť škody, ktoré vznikli jeho zavinením na zbierkových 

predmetoch, vybavení a objektoch samotných, alebo ktoré spôsobil iným návštevníkom. Za 

osobné veci prinesené do objektu alebo expozície zodpovedá ich majiteľ. 

 

6. Zhotovovať fotografie alebo videozáznamy pre iné ako súkromné nekomerčné účely je možné len 

po predchádzajúcej dohode so správcom objektu. 

 

7. V prípade požiaru alebo iného ohrozenia je návštevník povinný postupovať podľa inštrukcií 

správcu objektu. 

 

8. V prípade akéhokoľvek úrazu, prípadne nevoľnosti je potrebné informovať správcu objektu. 

 

9. Pedagogický dozor je povinný na základe pokynov správcu objektu dohliadnuť na správanie 

žiakov a mladistvých. 
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V. POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA 

 

1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť bezpečnosť priestorov, dodržiavanie tohto poriadku a v 

prípade nebezpečenstva ukončiť prehliadku a vyviesť návštevníkov na bezpečné miesto. 

  

2. Prevádzkovateľ je povinný zmeny otváracích hodín a časov vstupov zverejniť na webovej stránke 

najneskôr 24 hodín pred zmenou, okrem mimoriadnych a nepredvídateľných udalostí. 

 

 

 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

1. Tento návštevný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023. Všetky priania, pripomienky a 

sťažnosti môžu návštevníci zapísať do knihy prianí a sťažností, ktorá sa nachádza pri vstupe na 

viditeľnom mieste. Taktiež sa môžu obrátiť emailom na adresu ruzomberok@ruzomberok.sk . 

 

2. Tento návštevný poriadok platný od 1.1.2023, je dostupný verejnosti na webovej stránke 

www.ruzomberok.sk a pri vstupe do interiéru Domu Andreja Hlinku v Černovej. 

 

 

 

                                                                                              JUDr. Ľubomír Kubáň, v.r.  

                                                                                                         primátor mesta Ružomberok 


