PREVÁDZKOVÝ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK VEŽE
RÍMSKOKATOLÍCKEHO KOSTOLA SV. ALŽBETY
Článok I.
Účel
1. Účelom prevádzkového a návštevného poriadku je stanoviť základné pravidlá,
postupy a zásady pri zabezpečovaní prevádzky veže Rímskokatolíckeho kostola sv.
Alžbety vo Zvolene (ďalej len veža).
Článok II.
Platnosť dokumentu
1. Prevádzkový a návštevný poriadok je záväzný pre zamestnancov a brigádnikov
Zvolenského kultúrneho centra, r.o. ako aj všetkých návštevníkov veže. Je viditeľne
umiestnený v slovenskom jazyku v tlačenej forme v priestoroch veže. Porušenie
prevádzkového poriadku môže viesť k vykázaniu návštevníka obslužným personálom
veže.
Článok III.
Technická špecifikácia prístupných priestorov veže
1. Vstupné dvere so schodiskom – dvere sa nachádzajú vľavo od hlavného vchodu do
kostola.
2. Veža so schodiskom – priestor so štvorcovým pôdorysom, ktorý má v interiéri
schodisko s počtom 75 kamenných schodov a 20 drevených schodov. Schodiská vedú
priamo na vyhliadkovú ochodzu.
3. Priestor zvonice – je na 2. poschodí veže s jedným zvonom uliatym v roku 1822
a opraveným v roku 1859.
4. Priestor na 3. poschodí – v budúcnosti bude slúžiť ako výstavná galéria.
5. Vyhliadková ochodza – balkón vo výške 21,50 m nad úrovňou námestia, umožňuje

výhľad na všetky svetové strany. Na ochodzi je inštalované zábradlie vysoké 1,30 m
a ochranná sieť.
Článok IV.
Vstupný poriadok
1. Pre návštevníkov priestorov veže platia nasledovné pokyny:
•

Na ochodzu veže je povolený vstup pre max. 7 osôb.

•

Dieťa do 15 rokov môže vstúpiť LEN v sprievode dospelej osoby.

•

Vstup detí do 5 rokov je zakázaný.

•

Maximálna doba vyhliadky je 20 min.

•

Posledný vstup na vyhliadku je 30 min. pred záverečnou hod.

•

Návštevníkov žiadame o zvýšenú opatrnosť pri pohybe na ochodzi (balkóne) veže.

•

Každý návštevník vystupuje na vežu na vlastné riziko, prevádzkovateľ nenesie
zodpovednosť za stratu a poškodenie osobných vecí návštevníkov.
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•

Každý vystupujúci na vežu si je vedomý toho, že vstupuje na vežu dobrovoľne a
bude sa pohybovať na veži a balkóne veže na vlastné riziko.

•

Návštevník sa správa na veži tak, aby svojím konaním a správaním neohrozoval
seba, ani iných návštevníkov veže.

•

Návštevník bude rešpektovať nápisy – Nevstupovať, Zákaz vstupovať a iné
usmerňujúce oznamy.

2. V priestoroch veže a na ochodzi je zakázané:
•

vstupovať so zvieraťom

•

vstupovať so zmrzlinou a jedlom

•

fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky

•

pri výstupe / zostupe nakláňať sa cez zábradlie dreveného schodiska

•

počas výstupu / zostupu skákať a dupať po drevených stupniciach

•

na ochodzi nakláňať sa cez zábradlie

•

vyhadzovať z veže akékoľvek predmety

•

dvíhať deti na ruky nad úroveň zábradlia

•

vystupovať na 5. poschodie veže s hodinovým strojom a ciferníkmi hodín

•

manipulovať so zvonom

•

pri pohybe na schodisku má „prednosť“ vždy zostupujúci, v ostatných prípadoch
starší.
Článok V.
Otváracie hodiny

1. V sezóne od 1. júna do 30. septembra
pondelok – piatok

10.00 do 17.00 hod.

sobota – nedeľa

10.00 do 18.00 hod.

Mimo sezónu:
Veža bude mimo sezónu od októbra do apríla otvorená nasledovne:
október / november / marec / apríl
- otvorené po dohode v Informačnom centre, Zvolenského kultúrneho centra r.o.
- vstup možný len v prípade priaznivého počasia, podľa rozhodnutia Informačného centra,
Zvolenského kultúrneho centra r.o.
- december / január / február – zatvorené
2. V prípade nepriaznivého počasia (dážď, búrka, prudký vietor - víchrica) nie je
z bezpečnostných dôvodov vstup na vežu možný.
3. Poskytovateľ je po celú dobu užívania veže oprávnený do priestorov veže vstupovať
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bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa a užívateľa a to najmä za účelom
opravy a údržby hodinového a zvonového zariadenia.
Článok VI.
Cenník vstupného na vežu
Cenník vstupného na vežu je nasledovný:
dospelý
dieťa, študent, senior od 60 rokov, ZŤP
fotografovanie

2,00 €
1,00 €
bezplatne

Článok VII.
Prevádzka na veži
Prevádzka veže je zabezpečovaná zamestnancami Zvolenského kultúrneho centra r.o.
a pracovníkmi Zvolenského kultúrneho centra r.o. na iný pracovnoprávny vzťah, na dohodu
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Článok VIII.
Majetkovo-právne vzťahy
Veža je majetkom Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Zvolen. Zvolenské kultúrne centrum r.o.
má vežu v užívaní na dobu 20 rokov a zabezpečuje jej prevádzku.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1. Za vypracovanie, pripomienkovanie, schválenie a aktualizáciu tohto Prevádzkového a
návštevného poriadku zodpovedá riaditeľka Zvolenského kultúrneho centra r.o.
2. Riaditeľka Zvolenského kultúrneho centra je povinná kontrolovať dodržiavanie
prevádzkového a návštevného poriadku a pri zistení nedostatkov tieto v rámci svojich
právomocí odstraňovať.
3. Prevádzkový a návštevný poriadok bol vydaný v dvoch výtlačkoch, z toho jeden výtlačok
pre potreby veže a jeden pre archív v centrálnej evidencii. Riaditeľka Zvolenského
kultúrneho centra zabezpečí zverejnenie tohto Prevádzkového a návštevného poriadku na
intranete Mesta Zvolen a Zvolenského kultúrneho centra r.o.
4. Tento Prevádzkový a návštevný poriadok nadobúda účinnosť dňom 29.06.2019.

Vydalo: Zvolenské kultúrne centrum r.o., 1. výtlačok
Mgr. Juliana Kochlicová Ištóková, riaditeľka
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