Návštevnícky poriadok

Platný od : 01.10.2018

Štatút Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici (VM) patrí medzi regionálne múzeá vlastivedného
typu v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zriadené bolo s účinnosťou
od 1. 1. 1984 ako Okresné múzeum Považská Bystrica, pričom neskôr menilo aj názov, aj
zriaďovateľa. Od 1. 4. 2002 sa zriaďovateľom stal Trenčiansky samosprávny kraj.
Právny štatút spolu s určením účelu zriadenia múzea stanovuje tzv. Zriaďovacia listina, kt. Znenie
bolo schválené 27. 6. 2007 uznesením Zastupiteľstva TSK č. 279/2007.

Poslanie múzea
"Základným poslaním VM je na základe prieskumu a vedeckého výskumu cieľavedome
zhromažďovať a ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať a spracovávať hmotné dokumenty so
zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, tieto sprístupňovať verejnosti a
využívať vo verejnom záujme." (výňatok zo Zriaďovacej listiny VM)

Sídlo a otváracia doba
VM je v priestoroch Strednej priemyselnej školy otvorené na 2. poschodí v pracovných dňoch od
7.-15:00, na výstavy je posledný vstup o 14:30 hod.

Organizácia návštevníkov
Priestory múzea sú verejnými priestormi, preto si každý návštevník má prečítať informácie na
vstupných dverách (najmä v súvislosti s ochranou osobných údajov). Po vstupe sa ohlási u
službukonajúceho zamestanca a vyjadrí účel svojej návštevy. V prípade záujmu o prehliadku
expozície alebo výstavy zaplatí vstupné podľa platného cenníka VM. Pre organizované skupiny
návštevníkov výstavy je vhodné ohlásiť sa vopred, pričom uvedú najmä presný dátum a počet
účastníkov prehliadky. Organizovaných skupín sa ujme poverený zamestnanec (vzhľadom na
tematickosť výstav) a podá im odborný výklad výstavy, prípadne realizuje ďalší sprievodný
program. Múzeum si v rámci odovzdávania kultúrnych produktov verejnosti (teda verejného
záujmu) a na základe splnenej informačnej povinnosti voči návštevníkovi vyhradzuje právo na
potrebnú administratívnu dokumentáciu, fotodokumentáciu, či videodokumentáciu podujatí,
organizovaných VM v priestoroch VM.

Sprístupňovanie zbierkových predmetov – bádatelia
Múzeum po preukázaní zákonných dôvodov sprístupňuje verejnosti svoje zbierkové predmety na
základe písomnej žiadosti žiadateľa a súhlasného stanoviska štatutára múzea. Bádatelia
spolupracujú s dokumentátorom múzea, prípadne kurátorom príslušného fondu. Bádelia sa riadia
tzv. Bádateľským poriadkom, ktorý predstavuje samostatný interný predpis VM (zverejnený je na
webovom sídle múzea).

Etické správanie sa v múzeu
Všetci prítomní, zamestnanci i návštevníci, sa v múzeu správajú v súlade s dobrými mravmi a
pravidlami spoločenského styku. Vstup do múzea nie je povolený osobám pod vplyvom alkoholu a
omamných látok, s prejavmi agresívneho správania. Zamestnanci i návštevníci sa vyjadrujú slušne,
bez vulgarizmov.

Ochrana zbierkových predmetov
Vystavené predmety patria do zbierkového fondu múzea, ktorý podlieha špeciálnej ochrane a
zabezpečeniu podľa platnej legislatívy. Je zakázané sa predmetov dotýkať, premiestňovať ich, či
inak narúšať. V prípade zistenia straty alebo poškodenia predmetu múzeum urobí potrebné

bezpečnostné opatrenia, prípadne zavolá políciu. V blízkosti zbierok je zakázané konzumovať jedlo
a nápoje, fajčiť. Všetky priestory múzea sú zabezpečené EZS, po narušení kódovaného priestoru
spúšťa systém poplach, evidovaný na Pulte centrálnej ochrany – Polícia SR.

Vzťah s verejnosťou
Múzeum oceňuje spätnú väzbu verejnosti ako jedinečný nástroj na zdokonaľovanie svojich služieb.
Hodnotenia, pochvaly, sťažnosti, či návrhy môžu adresovať štatutárovi múzea ústne, písomne alebo
elektronicky na adresu: muzeumpb@muzeumpb.sk .
Múzeum odmieta akékoľvek nátlaky pri kompetentnom rozhodovaní, zdržiava sa politickej či inej
ideologickej angažovanosti, ktorá by mohla narušiť dôveru verejnosti. Zamestnanci sa správajú pri
plnení pracovných úloh transparentne a nestranne. Počas pracovno-právnych vzťahov platí zákaz
prijímania finančných či iných darov za služby, ktoré vyplývajú z pracovnej náplne. Rovnako
dodržiava zásadu mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia s predmetom
činnosti VM.

V Považskej Bystrici 1. 10. 2018

Mgr. Petronela Rágulová, PhD., riaditeľka
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

